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Guidekontakt udfordringer ?
Brug guidekontakten før clairvoyancen starter,
bring ro og stilhed i dit eget energifelt. Mærk
tilstedeværelsen af noget større og mere.
Når informationen strømmer mærker du ikke
nødvendigvis at den kommer direkte fra din
guide. Alle dine kanaler vil blive brugt, og se
det som energi, der strømmer ind til dig (mere
end at du bliver hvisket i øret).
Guiderne kontakter dig via din intuition, din
fantasi, din mavefornemmelse og dine følelser.

Typiske udfordringer
• Jeg kan ikke ”SE” mine guider
• Du sammenligner dig med andre
• Du tror de andre er meget bedre end dig, eller ønsker
dig deres evner (og overser dermed dine egne)
• Du sætter FORVENTNING op til hvad det skal være,
ikke være, eller hvad der skal komme. Hvad nu hvis der
hos dig viste sig noget der oversteg din forventning, og
forventninger var en begrænset energi, der blokerede
for dette?
• ”mine guider er væk” (tjek lige hvem det i
virkeligheden ér der er væk).
• Du kan være hoppet ud af en begejstret tangent, hvor
dit eget nervesystem tager over og ”ved bedst”. Der vil
du opleve et ”setback” og skal arbejde hårdt. Pause,
re-start.
• Der er ingen guider og kommer ikke nogen. Hav tillid
til at du får leveret dét energetisk som du skal bruge,
træn dig selv i at lære energiens sprog. Og forhold til
blot undrende til hvor det mon kommer fra

Guidekontakten
Meditation – bed om tegn på tilstedeværelse af noget større

FORSLAG
Brug din intension til at gå ind i dit rum og være roligt afventede på
hvordan hjælpen viser sig
Hjemmeopgave: læg mærke til synkroniciteter. Skriv ned og del via
gruppen.

HOLD ØJE MED:
• FORVENTNING
• FORTRAVLETHED
• MANGLENDE PAUSE
• GLEMMER MEDITATION
• HANDLER
• REAGERER PÅ ALT HVAD
DER KOMMER UDEFRA
OG BAKSER RUNDT I
PERSONLIGHEDENS
MØNSTRE

Healing og energiarbejde

Vi er et felt af energi med flere
energisystemer
Auraens forskellige lag
De 7 store chakra og 21 mindre chakra, som er
forbindelsesled mellem auraen og den fysiske
krop
Medianbaner, en forgrening fra
chakrasystemet, der strømmer rundt i
kroppen
Det basale gitter –indenfor kroppens grænser
Den tredobbelte varmer og de fremmede
strømme (styrer immunsystemet)
Den tredobbelte varmer sætter
immunforsvaret klar til kamp
De fremmede strømme genopretter
de indre balancer
Læs mere i Donna Edens bog: Energimedicin i
praksis

Hvordan kan vi arbejde med healing
• Extern healing. Dvs en healer udfører opgaven for os
• A) direkte berøring eller tæt på. Energifelter bliver blandet sammen, og vi påvirkes af et større
og roligere energifelt
• B) direkte påvirkning uden berøring. Du er i berøring med healerens felt, men højere energi
arbejder igennem ham/hende.
• C) healing med intentionen

• 1) forbøn
• 2) sætte et felt af energi med vores intention og involvere højere bevidstheder i at holde feltet, i det omfang
at vi ved hvordan vi etablerer kontakt
• 3) bevidsthedshealinger
• 4) energi arbejde i forskellige niveauer

• Intern healing – aktiver vores selvhelbredende kraft
• A) tilbagevenden til basal energi, ro
• B) åbning for udefrakommende hjælp fra guider, engle

Øvelse – 3 runder
• Hvilken slags healing sker der, når jeg går i gang.
• Kig ind i den andens styrker, lys – og observer begge to hvordan det
virker/påvirker (sæt ord på til sidst)

Hvilken slags healing har du naturligt allerede
Øvelse + brug af kort
adgang til?
Grupper på 4
Heale externt ved berøring (dit felt lapper og løfter den andens felt)
Heale externt uden berøring (du kan sætte dit arbejdsfelt ”klar”, hvorefter højere bevidstheder
arbejder igennem dig. Eksempel er Jomfru Maria energien)
Heale externt via intention og evner til at sætte og holde felter, flytte felter og samle felter.
Måske med samtidig samarbejde med højere bevidstheder.
Aktivere den andens selvhelbredende kraft (mekaniker = kickstarte energien på ny)
Gå direkte ind i den andens felt, finde årsager og knudepunkter, og måske talent til at fjerne dem
(obs: diagnostiker eller behandler?)
Flytte personen ved din blotte tilstedeværelse (tilførsel af ny energi)
Obs: healingsarbejde/energiarbejde sat i forhold til bevidsthedsarbejde.

Hvordan virker healing
• Virker healing med det samme?
• Hvilken betydning har Tid / Sted
• Helbredende eller symptombehandlende !
• Skal personen trænes i at holde energien
selv?
• Kan healingen altid tages ind?
• Hvor kommer den fri vilje ind i billedet?

• Gregg Braden, video om healing.

ENERGIØVELSER
• FORSTÆRKE ENERGI OG BYGGE KRAFT OP
• GENOPRETTE BALANCEN HOS SIG SELV. Læg hånd på modsatte skulder,
træk ned til hoften skråt. Og modsat. Gentag nogle gange. Energi kører som
dna strenge, genopret balancen på denne måde.
• Forbind hoved og krop (hvis du ryger op i hovedet). Finger på navlen og på
3 øje, løft opad og træk vejret
• Styrketest med hjælper. Dernæst testes at kludre energi og rette op på
energi.
• Energiarbejde på hinanden. Rette energier ud, stryge auraen, balancere
chakraerne

DAG 2

Meditation

Vigtigt
• Tegn, farver, billede, kropsfornemmelse som SPRINGBRÆT
•
•
•
•
•

Tak, hvad skal jeg bruge det til
Hvad ligger bag
Og hvad ligger bag det
Og hvad skal hun/han gøre herfra
Hvilke forhindringer er der for at forfølge den løsning (hvor bøjer hun/han af eller
farer for hurtigt frem eller andet)

• Clairvoyancetræet
• Hvad gør jeg hvis der er ”Radiotavshed” (Pres på eller Pres af?)
• Hvad kan jeg spørge til selv?

Struktur på clairvoyancen
Ro 15-30 minutter før du starter
Blid musik, sørg for at kroppen har det behageligt
Hav vand til stede til dig selv
Mediter og tag kontakt til din guide og/eller bring dig selv i
”arbejdstilstand”
• Bed din guide om et tegn eller universet om at vise sin tilstedeværelse og
hjælp
• Send bønner op, gør dig parat til at tjene, stille dig til rådighed for et højere
formål.
• Bed om at give slip på dine egne forventninger til dig selv og dit egos pres.
Stil det uden for døren for en kort stund. Vid, at du ikke ved hvad der
kommer, og det er ok.
•
•
•
•

Øvelse 2 og 2 – 30 minutter
Start med at mærke personens energi (sæt modsætninger op, hvis du skal hjælpe dig
selv).
Områder du kan kigge ind i:
Den personlige udvikling
Den personlige energi / fysikkens tilstand (se æterlegemet)
Familie, faktuelle oplysninger eller fornemmelser for relationer og følelser
Venner
Arbejdsliv
Økonomi
Rejser
Andet (højere formål, sjælskontrakter, større potientiale – og i hvor høj grad
personen allerede har fat i det)
Giv dig selv lov at vente engang imellem. Kunstpauser er naturlige og giver dig en
chance for at fange de fine frekvenser. Vent og mærk hvis du er i tvivl, hold
vægtskålen frem.

Healing
• Balancen i mig (navle+3. øje)
• Balancering skulder hofte kryds
• Samordning af hø/ve side
• Mærk rygsøjle og fødder
• Gå baglæns ind i dit center
• Healing på chakraniveau – træning på hinanden

Hjemmearbejde
• Møde med din ”makker”, giv hinanden kort input, evt på specifikt
spørgsmål. Reflekter sammen over indholdet og dets dybde, relevant
• Læg blidt dit fokus på synkroniciteter. Del meget gerne i
facebookgruppen
• Daglig meditation
• Opstart øveklienter

