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”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg 
helt sikkert”



Lad mængden af bøvl overdøves af dit lys



Virkeligheden versus uvirkeligheden

7 procent er det talt ord, resten ligge udenfor ordets magt……..



Hvad er virkeligheden?

Just because you can’t see it, doesn’t mean it isn’t real !

Måske har du opdaget:
At du vil komme til at se ”dine mønstre” tydligt

Forslag: Uanset hvor gammel, erfaren, hvor langt du er kommet, er det en god ide at søge 
selvreflektion eller arbejde med de ting, der dukker op undervejs. Bed om altid at få vist tingene 
på en kærlig måde, og imødekom ”sandhederne” med ro og kærlighed. De dukker op for at løfte 

dig og støtte dig. 





Opsummering fra modul 1 – i grupper

• Hvad er en aura / et energifelt?
• Hvilke lag består energifeltet af?
• Hvad karakteriserer de forskellige lag?
• Hvilken del af auraen har dine guider, og hvor opholder de spirituelle 

guider sig (hvilket lag kommer de typisk fra?)
• Hvad er clairvoyance?
• Hvordan kan man arbejde på at lukke op for sine evner?



MEDITATION



Pause



PlaytimeJ









Vores energifelt – som hjerte kredsløbet i kroppen



Spirituelle guider og de højere energier



Godt at vide

• Guiderne har en høj frekvens. VI skal arbejde med os selv for at kunne 
konsultere den
• Vi skal bevidst vælge kontakten til. Guiderne må IKKE blande sig, med 

mindre vi bevidst ønsker det.

• INTENTION / ENERGI – sæt dit ønske!

• Historien om saltbøssen og snefnuggene



Hvordan sanser man dem?

Hvilke input kan du få omkring dem?

Hvad styrker kontakten?

Hvad mindsker kontakten?



Hvordan sanser man dem?
Klarfølelse, syn, hørelse, klarviden

Hvilke input kan du få omkring dem?
Lige så mange input som du kan om et andet menneske

Hvad styrker kontakten?
Træning
Tillid
Dedikation
Opmærksomhed
Arbejdet med mig selv
Lydhørhed, ydmyghed

Hvad mindsker kontakten?
Mistillid
Fortravlethed
Manglende kontakt til sig selv  (og alle de tilstand som bringer dig i den situation)
Hvis du glemmer at bede om hjælp



FROKOST



Kontakt til mine egne guider



Øvelse 2 og 2

• Beskriv den andens guide



Landkortet over mit guideteam
• Hvem er de?
• Hvordan ser de ud?
• Hvad må jeg vide om dem?
• Hvor placerer de sig?
• Hvad er deres unikke 

kendetegn?
• Hvordan tager de kontakt til 

mig?
• Hvad er deres primære 

funktion, hvad hjælper de 
med?



MODUL 2- Dag 2

”Det skal føles godt”



Etik

• Efterlad altid klienten bedre stillet

• Man husket ALT

• Forstærk lyset, beslut dig for KUN at formidle høje energier



• Vil man til enhver tid kunne se den andens guide?

• Et eksempel på hvordan det føles at ”være logget på”



MEDITATION



Forberedelse til clairvoyance

• Ingen hektisk aktivitet før du skal arbejde. Gerne ro mindst en halv time før.
• Forbered dig mentalt på arbejdet, og forbind dig med / træk dig tilbage til 

dit indre
• Send besked til dine guider, at du er klar til samarbejdet
• Du kan opbygge energi ved at bruge det samme rum og den samme plads
• Sørg for at du er hydreret, og tag vand med til sceancen
• Tænd gerne levende lys
• Sørg for at du kan være uforstyrret
• Du må ikke være syg eller påvirket af alkohol



Lige før clairvoyancen

• Meditation inden
• Træd ind i dig selv, forbind dig med dit hjerte.
• Luk din energi op. Send bønner ud om at åbne dit energifelt om at kunne modtage alt.
• Luk ”kuplen” op over dit hoved, så du har den fulde universelle adgang / send dit lys op
• Bed om beskyttelse og guiding undervejs
• Bed om kun at få positive støttende beskeder
• Mærk din krop og forbind dig med jorden under dig
• Bed din guide være til stede, og bed om et tydeligt kendetegn på at han/hun er klar til samarbejdet
• Forbind dig nedad, forbind dig opad, bed om balance vandret, og læg så fokus ind i dit solar pleksus, som 

herfra skinner ud i en strålende gul farve
• (Evt egen rutine)
• Kør energien op, hæv frekvensen.
• Forstil dig at dit ego står ved siden af, eller udenfor døren.



At læse energi gennem genstande 
(psykometri)



Frokost



Sådan lukker du af

• Takker for hjælpen
• Luk af for hjælpen fra oven
• Tag et par dybe åndedrag
• Bevæg kroppen og flyt din bevidsthed tilbage på dit fysiske jeg og 

dine fysiske omgivelser
• Mærk din egen personlig frekvens
• Tænk bevidst på noget du skal gøre i dag, som har med dig at gøre.
• Rør dig, bevæg skuldrene, ryst dig måske, kig opad og gør klar til 

”DIG”



Min personlige frekvens….
• Fornemmelse
• Farve
• Lyd

• Kropsdel
• Begivehed
• Ting
• Dyr
• Menneske
• Oplevelse



Hvordan kan du arbejde på at lukke op for 
dine evner? (skriv)
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6

• Husk at det kræver vilje og beslutsomhed fra din side!



Øvelse: Grupper på 4 (og to på 5)

• Hvad er vigtigst lige nu i præcis hendes proces?
• Hvordan støtter hun sig selv bedst muligt ?

• Clairvoyant input til én af gangen. Alle er på og giver skiftevis 
clairvoyant input på disse spørgsmål. 



Hvordan ser processen ud?

DEN INDRE EKSPANSION

At se dig selv mere og mere klart
At modstå dine mønstre
Justering på værdi, mening
Nye indsigter, nye toner



Gør klar til øveklienter

• Dit rum
• Byg energien op via meditation
• Uforstyrret

• Beslut dig for hvornår
• Kontakt dem du føler dig 

tiltrukket af og tilbyd en tid
• 40-60 min

• Vær præcis
• Følg din dagsorden
• Vær tydelig på hvordan du gør
• Når du er færdig, så hold fast
• Vær obs på mails efterfølgende



VIGTIGT

•Dét som kommer, er det du skal bruge. Sluk 
enhver forventning, og åbn dig for hvordan den 
åndelige verden vil hjælpe lige præcis dig på vej.
•Hav dit fokus på støttende beskeder og indsigter 



Opvarmning J

Ethvert forsøg på at kontrollere din hjerte, vil forårsage stress respons i din krop.
(TRYK avler modtryk / Anything you resist, persist )

Hvad gør vi så?

• Vi leger
• Vi anerkender os selv 100 % (JAAAA. Fedt, SÅDAN kan det også føles)
• Vi skal ikke være perfekte
• Vi starter som vidt forskellige mennesker, og vi kommer ud med vidt forskellige måder at gøre det på 

og opleve det på.
• Anerkend at du går i lag med det ukendte. Du ved ikke hvad det er eller hvordan det virker. Du er 

ved at indgå et samarbejde med nogle energier, som har været her hele tiden for at støtte dig, men 
som du ikke rigtig har lært at kende.

• NYSGERRIG
• LEG



Lektie til næste gang

Gør klar til klienter
(lav aftaler)

Daglig meditation, 
hvor du bygger 
energien op
Lav én sceance på en 
af dine medstuderende 
på mindst 20 minutter, 
gerne mereJ
Brug din guide!








