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Modul 2 – Januar 2021



MODUL 2 og de næste 2 måneder

• Kontakten til din egen kraft og dit kraftfelt

• Forbindelsen til det energetiske arbejde

• Struktur i processen – indføling og
genkendelse og ultimativt samarbejde





TORSDAG: min kraft og mit kraftfelt



Meditation - mit kraftfelt



Præsentation og Opsamling



Tegn/mal dit kraftfelt og din kraft (grupper på 3)

EN AUTENTISK BERETNING

Din bund
Din top
Dine sider
Dine forsvar
Indersiden af din maske
Din rækkevidde
Dine huller
Dine kroge og afkroge
Dine forbindelser opadtil 

Etc….



FROKOST



Energetisk arbejde

Du kan samle og holde et kraftfelt.
Men hvad er det? Og hvad kræver det?

GRUPPER – FIND SVAR PÅ DISSE SPØRGSMÅL
• Hvad skal der til for at kunne samle og holde et kraftfelt?
• Hvilke udfordringer og personlige forhindringer skal jeg overkomme 

for at kunne mestre denne opgave?



Næste opgave, at kunne arbejde sammen 
med energien



Healingsenergien på arbejde (nøje afstemt 
musik stykke) 



EN MULIG OPSKRIFT SOM VI KAN GÅ UD OG 
UNDERSØGE



At være åben på forskellige måder på samme 
tidspunkt

Hvad laver energien ?

Hvad laver jeg?

Hvad sker der hos klienten?

ÅBN FOR 3 KANALER
PLAN: ”Jeg” arbejder sammen med 
”energien”, både med mig selv og som 
formidler, med det formål at hjælpe 
klienten på plads (i forhold til en given 
ubalance eller udfordring)



• Gå på linje med klienten, eller ligefrem gå dybere

• Hvilke detaljer skal jeg justere, finpudse nu?





Det energetiske arbejde. Sanse energien i rummet, og hvor du mon i 
processen (fra parkeringspladsen til parkeringpladsen)

Hvor/hvad er elefanten i rummet nu (makke med det)

Læg mærke til når stemplet trykkes i bund hos dig i dagligdagen. Tag dig af 
det.

Hvor ligger min kraft, hvor er den bundet?

STAVEN



Flere kanaler i gang på samme tid



Energiarbejde (på tegneopgaven med kraftfeltet)

• Balancering af kraften
• Omstrukturering af kraften
• Åbning af kraften
• Samling af kraften
• Andet…..

OPGAVE – følg healingsenergien. Sæt intentionen på at være åben og
hjælpe. Mærke ind, lad energien arbejde.



Tryk Stemplet i bund

• Modstand/friktion (tryk til – tilbagetrækning, 
lirke
• Hold øje med:

Hopper jeg? 
Hopper klienten? (vrede, kan ikke 
genkende, kan ikke forstå)

• Mulig fare – er jeg selv på plads, spejler jeg (prøv 
retræte og gentjek)


