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Meditation



Øvelse 2 og 2

GRUPPER MED 2
15 minutters øvelse 
5 minutters feed back

Derefter skifter I roller og 
gentager.

GRUPPEN MED 3
2 er ”på”, én modtager
10 minutters øvelse
4 minutters feed back

Skift roller, så alle har prøvet 
at modtage.



Kaffe/the pause 15 minutter



Opsamling efter øvelse
NOTER:



VORES FEM 
BASALE ENERGIER

SIND

SJÆL

KROP

FØLELSER

ÅND

Personligheden er nemmest at 
gennemskue under pres

Træning af skelneevne



ÅND
SJÆL

ASTRALT
MENTALTFYSISK



Frokostpause 13-14



MODUL 4 – DAG 2



Reflektioner fra igår

De 4 menneskelige trækkræfter …..



Et eksempel på en profil.



Yin og Yang – hvem tager pladsen?



Tjek ind med personligheden – hvem er hun/han?

2 og 2: 24 minutter incl feed back (12 minutter til hver, byt selv 
halvvejs)

3 runder i alt

Jeg kalder alle tilbage i MAIN efter hver runde



Opsamling og spørgsmål



Kaffe/the pause 15 minutter



Det daglige arbejde

• Spirituel hygiejne
• Hvad laver min personlighed? Hvor sidder jeg fast?
• Meditation
• Vedholdenhed

• Det er de 1000 gode valg, der gør en mester



Frokostpause 13-14



PERSONLIGHEDENS 4 
HJØRNESTEN 
og udviklingsvejen

• Sjælsvejen
• Indvielsesvejen
• Personlighedens 4 hjørner
• Spiralenergien
• Sjælens mørke nat
• Keglerne, opgaverne, 

sjælskontrakten
• Kundali energien?





Når trækkræfterne er stive og vi 
sidder fast (elastikkerne er 
stramme og rigide eller blot låste 
for en stund), så hænger vi i 
vores reaktioner. Vi bliver et 
produkt af forudproducerede
programmer og ikke fri.

Instrumentet (personligheden) 
bliver den der styrer dig.



Personligheden er sjælens redskab

Sjælen vitaliserer sig gennem sit 3-foldige redskab, 
mental/astral/æterisk, og opretholder kommunikation med hjernen, her 
kan vi udvise intelligent aktivitet i det fysiske plan, og blive den hvide 
magiker. 



Selv refleksion 
- skriv ned og forbered gruppearbejde

Hvem er jeg –grundtone i personligheden?

Hvad har jeg erfaret indtil nu igennem øveklienter?

Hvor bliver jeg udfordret?



GRUPPEARBEJDE 4-5 DELTAGERE

CLAIRVOYANT INPUT FRA GRUPPEN
Hvem er han/hun – personlighedens grundtone?

Fortæl hvad der udfordrer dig?

CLAIRVOYANT INPUT FRA GRUPPEN
Hvordan tager han/hun ansvar herfra?
Hvad er vigtigt (konkret, eller i forståelsen)?.
Hvad skal denne udfordring/øvelser bidrage med på et større plan? 
Hvorfor får han/hun denne oplevelse/udfordring? 



SÆT GERNE DIT FOKUS HER:

• Fortsæt med klienter

• Mødes med dine makkere (grupper på 4 – input til hinanden, én ad gangen)

• VÆR NYSGERRIG OG VÆR UNDERSØGENDE

• Hvad laver min personlighed? Hvor sidder jeg fast?

• Hvad fortæller de spørgsmål jeg stiller, de udfordringer jeg syntes jeg har om min personlighed?

• Meditation – Vedholdenhed vedholdenhed vedholdenhed?

• FÅ FEED BACK OG MÆRK EFTER I MAVEN. HVAD ER DET JEG KAN, HVILKE INPUT LIGGER NATURLIGT TIL MIG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? 

• HVAD SKER DER NÅR JEG ER PÅ CLAIRVOYANT? 

• HVAD ER FORSKELLEN NÅR JEG HEALER SAMTIDIG? HVORDAN VIRKER HEALENDE BEVIDSTHEDER IGENNEM MIG? (OBSERVER KLIENTENS 
RESPONS, VERBALT OG NONVERBALT)


