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Healing og energiarbejde



Vi er et felt af energi med flere energisystemer



Hvordan kan vi arbejde med healing



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 
adgang til?



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.



• HV-spørgsmål
• Clairvoyancespørgsmål
• Radiotavshed (pres på eller pres af)



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.


