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De spirituelle love

• 1 Loven om ren essen

• 2 Loven om at give og modtage

• 3 Loven om karma
Hvis du stresser og presser din krop, vil du tilsvarende modtage samme energi 

• 4 Loven om mindst mulig anstrengelse
Helbredelse kan man ikke kæmpe sig til

• 5 Loven om intentioner og ønsker
Fokuser på dét ønskede outcome i stedet for at Det er nemt at komme AF med problemet

• 6 Loven om utilknyttethed
Slip dit NEED for at blive en anden version. Du skal arbejde i nuet under fuld accept anyways. Stand your ground. 
Here I AM

• 7 Loven om Livsformål
Deepak Chopra



Universelt samarbejde og helbred

Åndelig udvikling - Manifestation – Flow - Helbred



Vi er et unikt økosystem i kontinuerlig
bevægelse (Placeboeffekten)

Det menneskelig sind indeholder uendelige store ressourcer (obs: loven om intentioner og ønsker)



Helbred og højere formål/sjælskontrakter 
(med kroppen som guide)





At overholde og ære de hellige sandheder fra 
dit økosystem



CHAKRAERNE

FORBINDELSESLED MELLEM DET 
SYNLIGE OG IKKE SYNLIGE

Caroline myss: ”Vi er født med 7 hellige sandheder 
vævet ind i vores biologi. Krænker vi disse 
sandheder svækker vi både vores sjæl og vores 
fysiske krop”



RODCHAKRAET

• 4 egern
• Farven er rød
• Element: jord
• Kirtel: binyrerne

• Forbundet med livskraft og det 
jordiske. Fysisk vilje til væren
• Den hellige sandhed i 

rodchakraets: ”ALT ER ET”



RODCHAKRAET

De nedre lumbal hvirvler
Binyrerne
Ben, fødder
Endetarm
Immunforsvar

Familiens sikkerhed og tryghed
Evnen til at forsørge sig
Evnen til at hævde sig
Føle sig hjemme
Social og familiemæssige ro og balance



Binyrerne

Adrenalin og noradrenalin : akut 
stress respons
Cortisol: langtidsstress på 
udefinerbar trussel. På den 
korte bane øger det sårheling og 
immunforsvar.
På den lange bane giver det 
søvnløshed, tynd hud, 
knogleskørhed, nedsat 
immunforsvar o.a.
Cortisol svækker adrenalin, og i 
stedet for kampberedskab 
indtræffer træthed og rigiditet.

Produceres i store mængder ved 
vrede, frygt og for lidt søvn.



HARA CHAKRAET

• 6 egern
• Farven er orange
• Element: vand
• Kirtel: kønskirtlerne

• Forbundet med det fysiske liv og 
svinger med nydelse og livskraft. 
Koblet på æterlegemet.
• Den hellige sandhed: ÆR HINANDEN”

OBS: vand har betydning



HARA CHAKRAET

Underliv, sexualorganer
Tyktarm, blindtarm
Lumbal columna, bækken, hofteområde
Blære

Bebrejdelser og skyld
Penge og sex
Styrke og kontrol
Kreativitet

OBS: vand har betydning



Kønskirtlerne

Hormoner: østrogen og 
testosteron

Skabelse, liv, følelser, 
vandelement, det store 
kredsløb.



Solar Pleksus

• 10 egern
• Farven er gul
• Element: ild
• Kirtel: Bugspytkirtel

• Forbinder mennesket til astralplanet.
• Forbundet til menneskets følelsesliv og 

dét at kunne udtrykke sig gennem sine 
følelser. Selvværd

• Forbundet med bugspytkirtlen, lavere 
del af thorakal columna

• Den hellige sandhed: ”ÆR DIG SELV”



Solar Pleksus

Bughule, maven, tyndtarmen,
Lever, galdeblære, nyrer, milt
Bugspytkirtlen,
Lavere del af thorakal columna

Tillid, frygt, forskræmthed
Selvværd, selvtillid, selvrespekt
Personlig ære, følesomhed for 
kritik



Bugspytkirtel

Danner insulin (sænker 
blodsukker) og 
glukagon (øger 
blodsukker)
(regulerer blodsukkeret 
og fordøjer maden)



HJERTECHAKRAET

• 12 egern
• Farven er grøn/rosa-lyserød
• Element: luft
• Kirtel: Thymus

• Funktion: at udtrykke dyb åndelig 
kærlighed (ikke need, ydre tryghed eller 
det at give for at opnå noget andet)

• Forbinder mennesket med det buddhiske
plan (lige efter kausalplanet)

• Den hellige sandhed: ”KÆRLIGHED ER EN 
GUDDOMMELIG KRAFT”



HJERTECHAKRAET

Forsyner hjerte, kredsløb, lunger, 
øvre brystryg og ribben, skuldre, 
arme
Thymuskirtlen

Kærlighed/had
Modvilje, bitterhed
Sorg, vrede, selvcentrering
Ensomhed, tilgivelse, medfølelse
Håb og tillid



Thymus kirtlen

Færdigdanner de hvide 
blodlegemer, altså en 
del af immunforsvaret.
Er på sit maks
størrelsesmæssigt i 
puberteten og 
erstattes gradvist af 
fedtvæv.



HALSCHAKRAET

• 16 egern
• Farven er blå
• Element: Space
• Kirtel: Skjoldbruskkirtlen

• Forbinder mennesket med det lavere 
mentalplan
• Giver mennesket mulighed for 

abstrakt tænkning
• Hellige sandhed: OVERLAD DEN 

PERSONLIGE VILJE TIL DEN 
GUDDOMMELIGE VILJE



HALSCHAKRAET

Hals, luftrør, mund, tænder
lavere Cervikal columna
Spiserør
Skjoldbruskkirtlen



Skjoldbruskkirtlen
Producerer 
stofskiftehormoner, 
og har betydning for 
kroppens 
varmeproduktion 
samt 
energiomsætning i 
alle celler



PANDECHAKRAET

• 96 egern
• Farven er indigo / lilla
• Kirtel: Hypofysen

• Funktion: abstrakt tækning og 
refleksion
• Forbinder mennesket til det 

højere mentalplan 
(kausalplanet)
• Den hellige sandhed: SØG 

UDELUKKENDE SANDHEDEN



PANDECHAKRAET

Hjerne
Nervesystem
Øjne, ører, næse
Hypofysen
Øvre Cervikalcolumna

Selvvurdering, sandhed
Åbenhed
Følelsesmæssig intelligent
Tilstækkelighedsfølelse



Hypofysen

Regulerer overordnet det meste af 
hormonsystemet, og de andre 
kirtler (en slags indre 
kommunikationscentral)
Styrer overordnet: vækst, 
birnyrebark, kønshormoner, 
stoftskifte, mælkestimulerende 
hormoner



KRONECHAKRAET

• 960 egern 
• Farven er lilla/hvid/gylden
• Kirtel: Pineal

• Tilknyttet nervesystemet og 
hjernen. Repræsenterer rene 
tanker.

• Forbinder mennesket med 
uendelig bevidsthed

• Laver en overordnet styring af alle 
andre chakras

• Den hellige sandhed: LEV I NUET



KRONECHAKRAET

Muskler
Skelet
Hud

Tillid til livet
Værdier, etik, mod
Medmenneskelighed
Uselviskhed

Spiritualitet, hengivenhed, 
evne til at se det større billede



Pineal kirtlen

Regulerer døgnrytmen via 
hormonet melatonin
(søvnkvalitet, cellers 
livslængde, døgnrytme, 
opstart puberteten)



Et fysisk symptom

I hvilket lag findes årsagen? (krop, sind, sjæl)
Oversættelse af fysiske symptomer
Forståelse for sammenhængen

Forskellige lag i bevidsthedsfeltet
• Kegler (knæet)
• Garnnøgler (allergierne)
• ”dagligdags skrald” (tommelfingeren)



”She who knows”

Samtaler med kroppen J

EgenøvelseJ
Dernæst 2 og 2



Guiding før middag. Adgang til niveauerne





Øvelse (tirsdag eftermiddag) gearskifte J

Stueetagen – aflæsning af aura nu og her
1. Stop – hvad sker der inde bag ved
2. Stop – kontakt til guiderne, hvad er vigtigt at vide. Herunder den 

personlige udvikling og de opgaver hun/han står over for, 
knudepunkter i bevidsthedsfeltet.

3. Sjælen, hvor kommer den fra, hvad er dens essens, dens stikord
4. Sjælskontrakter, tidligere liv, højere formål

5. Dobbelttjek : hvad mangler jeg at vide, VENT…..



Dag 2: Shamanisme



Guiding



Universel Counsiosness

At være i det
At være ”det”
At samarbejde med ”det”
At ære ”det”
At forblive eet med ”det”

WAKANN (det store mysterium)

Vejen derhen…..
Sjælens udviklingsvej, menneskets 
bevidsthedsevolution
Hente det tabte hjem for at skabe det nye



Din livscirkel – kuglen - elementerne



Tegn livscirklen











Shamanens arbejde



øvelse



AFRUNDING OG HJEMMEARBEJDE

• Hvem skal til eksamen

• Aflevere opgave tirsdag morgen modul 8



Stil de rigtige spørgsmål til selv-kanalisering

Stil åbne spørgsmål
Vær nysgerrig


