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





MEDITATION



PlaytimeJ







Vores energifelt – som hjerte kredsløbet i kroppen



Øvelse blindet, opsamling i grupper efter



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!





MODUL 2- Dag 2





At være tjekket ind på min personlige frekvens….
At være i arbejdstilstand….



Du må gerne være nysgerrig og stille 
spørgsmål

• Ved symboler, farver – spørg: hvad betyder det (energetisk diaglog)

• Brug ”gyngemetoden”, sving tilbage (arbejdstilstanden)



MEDITATION



Beskriv den andens guide/guider (3 input)



Hvordan ser den andens guider ud?
Hvad hjælper de med

Hvordan kontakter hun dem ?



Gå stille frem
Ingen vilde armbevægelser

Arbejd på arbejdstilstand og din egen frekvens

Lad mængden af bøvl overdøves af dit lys



Generelt god ide

Bed om at modtage input fra éen guide, fra et 
sted, på én bestemt måde – din arbejdsguide

Bed om et klart signal

Husk at du skal være i din egen 
arbejdstilstand



Øvelse, kontakt til min guide og til den andens
guide – mærk forskellen

Mærk dig selv
Åben for arbejdstilstanden
Bed om kontakt til din arbejdsguide, kend signalet og fornemmelsen

SKIFT

Kig på den anden, bag hende eller ved siderne, bed om kontakt til hendes guide, 
beskriv guiden og mærk hvad guiden vil sige.



Etik

• Efterlad altid klienten bedre stillet

• Man husker ALT

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



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 



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.



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”



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!

Forbind dit med din eget energi og kobel
dig ind i arbejdstilstanden




