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EN NEM VEJ TIL 
MÅLSÆTNINGER OG MANIFESTATION
Når man arbejder med manifestering og målsætning, så er der uendelig mange 
måder at gøre det på og ingen er mere rigtige end andre. 

Det vigtigste er, hvad der føles sandt og rigtigt for dig, og at du tager ejerskab på 
din egen måde at gøre det på. 

I denne guide vil jeg give dig min måde at arbejde med manifestering og målsæt-
ning på.

Lad dig inspirere, pluk det ud du syntes der giver mening for dig og det du kan 
mærke. Alt det der ikke giver mening sorterer du fra. 

Lad dig inspirere af flere eller måske mange og for hver gang du har sorteret i det, 
kommer du det ned i din egen ”gryde”, rører rundt og på den måde får du gjort 
det til dit eget og du mærker, at det føles stærkt og powerfuldt, når du tager ejer-
skab på din egen måde at manifestere på.

Hvis du er helt ny i manifesteringsverdenen, kan det selvfølgelig føles trygt at 
gøre det på andres måder - det er guiden her et eksempel på - og det er også både 
rigtig fint og helt i orden, så længe at du arbejder hen imod at finde dig selv i det 
og din egen tilgang til at arbejde med manifestering på.

I denne mini-bog, får du nogle eksempler på, hvordan du kan arbejde med dine 
mål og manifesteringer. 

Det er helt op til dig, om du vil lade dig inspirere eller bruge det helt konkret.
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Min vej og tilgang til manifesteringen

Min egen vej i manifestering har udviklet sig igennem mange år og gør det på sin vis 
stadigvæk. 

For det er klart at når man begynder, så skal man først finde sig selv i det, og det har 
jeg også skulle. 

Grunden til at jeg skriver, at jeg stadig udvikler min vej i at manifestere er, at for mig 
er det vigtigt altid at vækste udfra hvor man er. 

Og i og med at vi som mennesker altid er i nye processer og nye steder i vores liv, vil 
der altid ligge opgraderinger, hvis vil vælger dem.

Jeg er sådan indrettet, at jeg elsker at være i vækst og har fundet en stor kærlighed 
og ro til det at være i proces. 

Når der er noget der driller, føles støjende eller udfordrende, så ser jeg det som 
vækstpunkter eller små (nogle gange store) GPS’err, der viser mig nøjagtigt, hvor jeg 
skal justere, slippe, tage ejerskab eller andet for at tage næste step.

Hvis jeg skal bruge en sammenligning, som jeg tror en del vil nikke genkendende til, 
er det følelsen af at blive øm efter træning! 

Især hvis du har været u-aktiv i noget tid, så bliver du øm, når du begynder at træne. 

Dine muskler bliver ”tricket”, fordi det er uvant eller længe siden, de er blevet brugt. 
Når du bliver øm, er det vigtigt at restituere og strække ud OG samtidig fortsætte 
med træningen, ihvertfald hvis man ønsker at bliver stærkere, smidigere og fastere. 

Og efter noget tids træning, så aftager måden du bliver øm på og ømheden føles ikke 
lige så massiv som i starten, din vedholdenhed er vigtig for dine resultater.

På samme måde har jeg det, når der er noget, der er udfordrende eller støjende i mit 
liv og mine omgivelser. 

Det føles støjende enten fordi jeg har ignoreret GPS’en eller fordi jeg har haft mod-
stand på at ændre nogle mønstre, det føles tryggere at blive i det gamle, også selv-
om der ikke er noget vækst i det. 

Men når man begynder at arbejde med modstanden og støjen og justerer i sig selv, 
så kan det føles hårdt i starten og man bliver ”øm” i følelserne, men det er ikke det 
samme som at man skal stoppe. 
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Tværtimod du skal øve dig/træne videre og dermed blive styrket i følelsen af at tage 
ejerskab, og det er lige præcis den proces som jeg er kommet til at elske.

For der ligger så meget vækst i den proces og så meget læring omkring, hvordan 
man mærker, hvad der kommer fra ens essens og dermed også, hvad man kan til-
trække og den proces stopper heldigvis aldrig.

Min tilgang til at arbejde med manifestering og målsætninger har på den måde udvik-
let sig, fordi jeg altid har været villig til at gå vejen, kigge på mig selv og mærke efter, 
hvorfor jeg ikke har været et match til at lukke de ting ind, som jeg ønskede mig og 
det er faktisk stadigvæk måden, jeg arbejder med manifestering på. 

Og fordi jeg er blevet ved med at arbejde i min måde at manifestere på og med min 
bevidsthed, har jeg også kunne både forenkle og forkorte rigtig mange ting og lært at 
vi ikke altid er herre over rækkefølgen manifestationerne vil lande i. 

Heller ikke hvor hurtigt det skal gå. 

Men ved i stedet tage ejerskab på at gøre ”ventetiden” til en god ting - det med 
ventetiden kommer jeg tilbage til senere - for den er for mig at se en af de vigtigste 
brikker i forhold til manifestering.
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The Universe is asking ... 
Show me your new vibration

I will show you miracles.
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Find dine manifestations-punkter

Vælg de områder ud der er vigtige for dig, og som du gerne vil manifestere. Prøv om 
du kan holde dig til max 10 punkter.

Hvis det er svært, så se om du kan lægge nogle af punkterne sammen. 

Brug gerne nogle dage til at gå og summe over, hvad der er det 
vigtigste for dig og prøv at være så ærlig overfor dig selv så muligt. 

Nogle gange kan man godt komme til at gå lidt i kontrol og prøve at regne den ”smar-
teste” rækkefølge ud og prøve at regne ud, hvordan tingen kan lande. 

Men det er vigtigt at give slip på de tanker og følelser, for de kan gøre, at du i sidste 
ende kommer til at vente længere end du ønsker, eller måske slet ikke får lukket det 
ind, du gerne vil.

Når du har valgt dine områder/punkter, så skal du liste dem i den rækkefølge, der er 
vigtigst for dig. Altså punkt nummer et skal være det vigtigste, punkt nummer to skal 
være det næstvigtigste osv.

Hvis det er svært at vælge, så gå med det der kom op først og vær 
i tillid til, at det er din intuition der har ”talt”.

Man kan hurtigt gå i overtænkning og kontrol og tro at man kan regne noget ud ved 
at prioritere ud fra, hvad man tænker der ville være praktisk. 

Et eksempel kunne være: At jeg tager penge som det vigtigste område. For hvis jeg 
har penge nok, så er alting meget lettere og så tager jeg de andre områder bagefter, 
for så behøver jeg ikke at bekymre mig og penge giver mig frihed osv.

Men var det ikke penge, der dukkede op hos dig først, så lad være med at skrive det 
først, for hvis du tror du kan kontrollere tingene, så skaber du en omvej i stedet for 
en genvej.
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Eksempler på hovedområder:

Selvkærlighed, relationer, rejser og oplevelser, kærlighedsliv, sexliv, økonomi, spiritu-
alitet og indre vækst, nyt job, flere kunder, ny bolig …

Eksempler på underpunkter:

Selvkærlighed

 • Min indre vækst og mere glæde og lethed i min hverdag. 

 • Stå ved mig selv i den og det jeg er. 

 • Mærke mine grænser og kommunikere dem med lethed.

 • Mærke min essens og handle ud fra den og ud fra min intution.

 • Lethed ved at mærke min intuition og følge den.

 • Føle indre og ydre balance.

Kroppen

 • Lethed og glæde ved min krop. 

 • Føle vitalitet og sundhed. 

 • Leve intuitivt i min krop. 

 • Forstå det min krop kommunikerer til mig og handle på det. 

 • Investere i mig selv og min krop. 

 • Skabe mere tid til min krop i hverdagen. 

 • Føle mere energi og lethed i kroppen.

Materielt

 • Flow i økonomi. 

 • Været et match til stigende flow i økonomi. 

 • Kunne købe det jeg har lyst til og når jeg har lyst. 

 • Føle at der altid er penge nok.

 • Slippe gæld.

Relationer

 • Føle lethed og glæde i mine relationer.

 • Nye venner og bekendtskaber der matcher mig fra en høj vibe.

 • Føle mig set og hørt.

 • Lethed i at være mig selv sammen med mine relationer.

 • Føle mig tryg sammen med mange mennesker.

 • Lethed i at kommunikere og føle mig set og hørt i det.
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Det du holder fast i står i vejen for det 
du har bedt om.

- C. Eilvig
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Beskriv støjen

Nu skal du arbejde med at kigge på, hvad der blokerer for dig - altså det der står i 
vejen både på det indre og på det ydre plan for dine manifestationer.  

Her handler det om at kigge på det, der ikke fungerer for dig.

Brug evt nogle af spørgsmålene nedenfor til at skabe bevidsthed. 

Jeg vil anbefale dig bruge lidt tid på at finde din støj, også selvom du føler, at du ud-
mærket godt ved, hvad der står i vejen for dig. 

For ofte er vi slet ikke så bevidste som vi går og tror. 

Man kan godt gå med følelsen af, at man ved hvad der støjer for en, man kan jo mær-
ke det nærmest hele tiden. 

Men det du vil opleve, når du begynder at tale højt og sætte ord på eller skrive det, 
der støjer ned, så er det faktisk svære at finde de ord, der beskriver den eller de fø-
lelser man har omkring støjen. 

Det er fordi, du slet ikke var så bevidst som du troede. Så ved at kommunikere det 
eller skrive det ned, skaber du en større bevidsthed på, hvad det du skal vækste fra.

Eksempler på støjen:

 • Jeg føler mig forkert i mine nære relationer, føler mig ikke set og hørt, mangler  
  selvtillid og føler ikke jeg har noget værdifuldt at byde ind med …

 • Jeg skammer mig over min krop og føler at både jeg selv og andre dømmer 
   mig ud fra den …

 • Jeg har mange ideer, men svært ved at udføre dem, ved ikke hvor jeg skal starte 
  ogdet bliver uoverskueligt. Jeg føler mig ikke klog nok i forhold til andre menne- 
  sker og lade være.

 • Jeg er opvokset og opdraget med at gøre andre mennesker til mere værdifulde  
  end mig selv og føler ikke jeg kan være bekendt at tænke på mig selv først.
 

Jo flere ord, du kan sætte på din støj jo bedre, for jo tydeligere 
bliver det for dig, hvor dine vækstpunkter er, og hvad du skal 
ind og arbejde med eller heale på.

Så giv dig god tid til at mærke efter og god tid til at skrive, så 
du får det hele med.
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the only thing

that stands between 

and what       you want you 
is you
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Vær opmærksom på ØNSKELISTEN

Ønskelisten er ikke følelsen af støj eller modstand. 

For at kunne vækste og tiltrække det du ønsker at manifestere, er du nødt til at kigge 
ærligt på, hvad det er, der ikke fungere for dig! 

Jeg oplever ofte, at når folk skal beskrive deres støj, så glider de hurtigt over i ønske-
listen. 

Et eksempel på ønskeliste kunne være: Jeg vil gerne mærke mere flow i mit liv, jeg 
vil gerne føle mig tilpas og let i kroppen, jeg vil gerne være et match til at lukke flere 
penge ind. 

Nogle tager simpelthen slet ikke ejerskab og siger: Jeg vil bare gerne have hjælp fra 
universet til at åbne op for det der er det bedste for mig. Jeg kan sagtens følge den 
tankegang, og det er heller ikke helt forkert at tænke sådan. 

Men faktum er at uden ansvar og ejerskab, så sker der ikke no-
get, i hvert fald ikke ret meget! 

Det kan godt være du mærker, at det virker perifert, men det er ikke noget, du kan 
vækste og tiltrække fra vedvarende.

Du er nødt til at have din bevidsthed med på det, der ikke fun-
gerer for at kunne vækste. 

Så forhold dig til, hvad det er, der gør, at du ikke har det, du ønsker - hvad det er der 
holder dig tilbage og blokerer dig i ikke at have den følelse i kroppen, du ønsker - hvad 
det er for nogle historier, du laver for dig selv og lever efter, siden du ikke er der, hvor 
du gerne vil være.

Hvad er din følelse?
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Hvad holder dig tilbage?

Hvad er dit mønster?

Er der noget i dine omgivelser der hindrer dig?
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If you think big, 
believe big, act big 

– then the result will be big.
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Kvantespringsmanifestering

Rigtig mange drømmer om at manifestere kvantespring, altså at gå fra meget lidt til 
rigtig meget på meget kort tid. 

Et eksempel kunne være omkring indtjening, at kunne skabe et eksplosivt flow og 
lukke store mængder penge ind, hvilket helt klart også er muligt at manifestere. 

Dybest set handler det om at give slip på alt kontrol og bevæge 
sig ud af sin comfortzone, være i 100% tillid og lade være med 
at prøve at regne ud, hvordan det skal kunne lade sig gøre, men 
alligevel handle på det, der ligger lige for. 

Men der er flere ting du bør overveje, inden du ønsker dig at skabe kvantespring. 

For i kølvandet af kvantespring dukker der en masse ting op, som ikke har kunne nå 
at følge med din energi og højest sandsynligt, er du ikke nået at blive parat til at være 
et match til at kunne eje følelsen af mange penge. 

Det kan have omkostninger på det personlige plan, at dit indre kan ikke nå at følge 
med på så mange planer så hurtigt og tingen begynder at skride.

Så selvom tanken er uendelig dejlig, og det kan føles som løs-
ningen på rigtig mange af dine følelser og ønsker, så er det på 
den lange bane så meget blidere at gå ”vejen” i et tempo, hvor 
hele din samlede energi kan nå at følge med. Så du når at tage 
de processer, der opstår i et tempo, hvor du kan justere stille og 
roligt, mærke efter og kunne eje følelsen, så den bliver vedva-
rende.
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Manifestation ord til inspiration

(Se video 1 fra workshop til inspiration)
Det følgende afsnit har jeg givet nogle eksempler på, hvordan du kan lave dine 
manifestationer. 

Brug dem som inspiration. Det er vigtigt, at det er din følelse og dine ord, der 
ligger bag, det du gerne vil være et match til.

Når du skriver, så er det vigtigt at du skriver, som om du allerede har modtaget 
det, du ønsker at manifestere. Så du skriver ud fra, hvordan det føles, når du er 
der, hvor du gerne vil være og har manifesteret dine ønsker.

En anden meget vigtig ting du skal være opmærksom på, er ikke at skrive det, 
du ikke vil have. 

Så sætninger som: Jeg glædes over at have sluppet gamle mønster, eller jeg 
er taknemmelig, fordi jeg ikke har grænseoverskridende relationer i mit liv, eller 
jeg føler mig fri og lettet, fordi jeg ikke længere har gæld i mit liv, eller jeg er 
dybt taknemmelig, fordi jeg ikke længere er arbejdsløs ... osv. osv. er ikke gode. 

Du skal skrive dine manifestationer, som om den slags slet 
ikke eksisterer nogle steder overhovedet, ellers vil det være 
det, du tiltrækker ud fra. 

Se det som universet og dit højere selv, der hjælper dig til at manifestere, de 
hører og forstår ikke den slags sætninger. 

En god tommelfingerregel er aldrig at bruge ord som for eksempel IKKE og 
ALDRIG.

Når du har skrevet din tekst, så læs den igennem flere gange. I starten kommer 
du sikkert til at falde i flere gange, da det ligger meget naturligt for langt de 
fleste mennesker, at tale ud fra ikke og aldrig, hvilket kan give god mening, når 
du skal beskrive din følelse af støjen, men når du skriver dit manifest, så skal du 
undlade at bruge dem.

Jeg har ud fra de mest almindelige ting/følelser mine kunder kommer med givet 
nogle eksempler på, hvordan du kan arbejde med dine formuleringer.
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It’s okay for me to have 
I wanteverything
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Penge og indtjening

Min økonomi er i blomstrende og stigende udvikling, jeg har alt hvad jeg behøver og 
meget mere til. Jeg elsker, at der altid og konstant står mange penge på min konto. 
Jeg køber hvad jeg har lyst til, af det der giver mig glæde og overskud, og en følelse 
af frihed. Jeg føler mig fuldstændig fri og uafhængig, og ved at mit flow er både kon-
stant, vedvarende og stigende. 

Det er let for mig at tiltrække penge, og det er let for mig at tjene penge. Der lander 
konstant både stor og små beløb på min konto og jeg jubler over, at det er mig der 
skaber det, over letheden det lander på, og over altid at føle mig rig og velsignet. 

Jeg begejstres over hvor kreativt, hurtigt og let jeg er blevet gældfri og føler mig rig 
samtidig.

Penge kommer til mig på alle tænkelig ud utænkelige måder, det er både sjovt og helt 
utroligt at mærke det store flow i energien, der konstant arbejder.

Jeg elsker at se min konto vokse og samtidig se at alt er betalt og der stadigvæk er 
masser af overskud til både stort og småt, dyrt og billigt.

Jeg er voksen og elsker mig selv for altid at tage både ansvar og ejerskab og tydeligt 
konstant mærke den positive fantastiske tiltrækning jeg har på pengenes vibration 
og modtager fra min essens. Der er uanede mængder af penge og rigdom og flow i 
mit liv og på min konto. Jeg er magnetisk, og jeg er jublende glad over at alt er betalt.

Jeg finder stor glæde i altid at have betalt, hvad jeg skylder og elsker at se på min 
konto, alt jeg nogensinde har skyldt er betalt på en gang. Min følelse af glæde lethed 
og følelser af flow, når mine regninger er betalt og altid til tiden. Jeg har dygtige hjæl-
pere til mine regnskaber, der er et perfekt match til mine behov.

Tiltrækning af kunder

Kunder lander konstant i min forretning og køber glædeligt alt, hvad jeg tilbyder. Jeg 
er kendt vidt og bredt af mine fantastiske kunder, for den hjælp de modtager og det 
spredes konstant og hurtigere og lettere end jeg i min vildeste fantasi kan forestille 
mig, til mange både nye og gamle kunder.

Jeg elsker min følelse af altid at have ventelister på de sessioner, uddannelser, kur-
ser og workshop jeg tilbyder. Jeg mærker en dyb gensidig kærlighed til og fra mine 
kunde og tiltrækker gode glade og taknemmelige kunder, der er et perfekt match til 
mig og det jeg kan.
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De elsker og bliver tiltrukket af min innovative og kreative måde at arbejde og kom-
munikere på og føler sig set, hørt og løftet. Jeg er kendt vidt og bredt for både mine 
resultater og den vækst, jeg bidrager med.

Mine produkter bliver altid udsolgt hurtigt og efterspørgslen på det jeg kan er så stor 
at mund til mund er en fantastisk let måde for mig at sælge og tiltrække på. Så snart 
et produkt er lagt på mine hjemmeside, bliver det udsolgt og jeg er jublende glad og 
føler stor frihed og kærlighed over at regulere min arbejdstid, som jeg har lyst til, og 
konstant tiltrække indtjening og nye kunder.

Arbejdsglæde, flow og innovativ vækst i produkter

Jeg elsker mit arbejde og min virksomhed og den store følelse af frihed det giver 
mig. Jeg arbejder ud fra min essens, og mærker og tiltrækker ud fra min følelse af at 
det jeg gør skaber glæde og flow både for mig og mine kunder. Jeg elsker at være 
innovativ og arbejder med lethed i alt, hvad jeg gør.

Mine sessioner, uddannelsen, workshop, kurser og online produkter føles sjove og 
lette på alle planer, både i skabelsesprocessen, forarbejde, formidling, markedsføring 
og i selve arbejdet med mine kunder.

Jeg har følelse af at vælge og vrage imellem mange dygtige hjælpere i mine arbejds-
processer, når jeg rækker hånden ud bliver jeg altid mødt med stor hjælpsomhed, der 
gør mit arbejde let, sjovt og meningsfuldt, og jeg er et match til at tingene/hjælperne 
lander af sig selv fra den højeste vibration.

Jeg kommunikerer mig selv og mit arbejde med lethed og føler mig set, hørt og for-
stået. Jeg er tydelig i min kommunikation, hvad enten det er i skrift, tale, video eller 
andet så finder jeg stor lethed i det og føler mig magisk tiltrækkende. Jeg er passio-
neret i mit arbejde og mærker tydeligt min karismatiske indvirkning i alt, hvad jeg gør.

Meningsfulde ord flyder med lethed og sjov ud af mig, både i skrift, tale og video, og 
jeg føler mig ustoppelig og tiltrækker mennesker, der elsker det jeg gør og ser mig 
både som jeg er og som en, der har et stort bidrag til vækst og transformation.

Jeg elsker mit arbejdsliv og letheden i både arbejdets processer og i den store mag-
netiske tiltrækningskraft.

Jeg er iderig og elsker at skabe nyt, jeg elsker den glade positive effekt min måde at 
arbejde innovativt på, er for både mig og mine kunder, nye som gamle.

Jeg ser og mærker let, når jeg skal justere, min intuition vejleder mig konstant, den 
er tydelig og jeg handler altid fuld af tillid efter den.
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Kærlighedsrelation

Jeg har et fantastisk forhold til min kærligheds partner. Jeg føler mig elsket, rummet, 
set og hørt på alle planer. Jeg er et match til stor kærlighed og tiltrækker og er et 
match ud fra min store kærlighed til mig selv.

Mit forhold føles nærende på alle planer. Vi har en let og rummelig kommunikation, 
med stor respekt for hinandens forskelligheder, vi taler om alt både stort og småt, og 
støtter og hjælper hinanden.

Jeg elsker at jeg i forholdet føler mig tryg og elsket for den og det jeg er, og det er 
gensidigt. Min partner er stolt af alle dele af mig, ligesom jeg selv er og omvendt.

Vi nyder og elsker hinandens selskab, ligesom der også er plads til at lave ting hver for sig.

Balance og i familierelationer

Jeg elsker og nyder den lethed og glæder, der ligger i kommunikationen og samværet 
med mine nære relationer, fra en kærlig vibe. Vi er til stede i hinandens selskab, og 
det føles nærværende, trygt og let.

Der er masser af både sjov, leg og aktivitet, og vi nyder det på alle planer i en god balance.

Jeg føler mig som den bedste og kærligste udgave af mig selv i mine relationer og 
føler mig set, hørt, elsket og rummet.

Jeg er i balance med mine relationer både i nærværende ro og i aktivitet.

Sexliv
 
Jeg har et blomstrende, nydelsesfuldt, sjovt og let sexliv, jeg er bevidst om min lyst 
og tiltrækker ud fra mine behov og min lyst. Jeg elsker at mærke min lyst i kroppen. 

Jeg kommuniker let mine behov og føler mig set, hørt og imødekommet af min part-
ner fra en høj og kærlig vibe.

Jeg elsker at lege mig ind i min sexualitet, jeg er åben og udforskende og tiltrækker 
altid min lige eller den der tager mig kærligt til næste step i min nydelse.

Jeg er i fuld harmoni og balance i både at give og modtage.
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Jeg føler mig fantastisk tilpas i min krop og mærker stor nydelse i at nære alle mine 
sexuelle behov, ud fra leg og ud fra følelsen af at være rummet og tryg af både mig 
selv og min partner.

Sundhed og krop

Jeg elsker min krop fra inderst til yderst. Jeg elsker, at jeg føler mig vital, juciy og 
sprudlende let i min krop. Jeg er stærk i min krop og lytter og nærer dens behov. Jeg 
forstår min krops sprog og handler lydhørt fra en høj vibe på den.

Jeg elsker at nære og handle på alle min krops behov og gøre det med lethed og 
sjov. Min søvn er optimal, og jeg føler mig altid frisk og udhvilet. Jeg spiser sund og 
nærende kost og mærker tydeligt, hvad min krop beder mig og handler ud fra det. 

Jeg har sunde vaner og føler det er den skønneste fest at være i min krop. Jeg elsker 
mit spejlbillede og mærker stor kærlighed til hver en celle i min krop.

Jeg elsker min ro i kroppen, det er let for mig at finde ro i både krop, sind og tanker. 

Jeg elsker og dyrker roen på alle områder af mit liv og mærker tydeligt hvordan den 
løfter mig i både energi, handling, kreativitet og lethed.

Jeg mærker tydeligt når noget skal justeres i kroppen og handler effektivt og glæde-
ligt og er altid hurtigt videre og i følelse af flow.

Selvværd og selvtillid

Jeg står altid ved mig selv og den/det jeg er, på alle planer i mit liv, både i forhold, pri-
vat, arbejde og familie. Jeg finder stor lethed i at være 100% mig i alt, hvad jeg gør og 
alt, hvad jeg kommunikerer. Det er sjovt og let, og jeg tiltrækker masser af kærlighed 
og lethed ud af at være mig.

Jeg er et match til at lukke ind fra min essens og opnår skøn lethed, sjov, kærlighed, 
sex, kommunikation, flow end nogensinde før, og jeg mærker konstant, hvordan der 
hele tiden bliver skruet mere og mere op. Jeg klapper i hænderne og glædes og be-
gejstres over processen og den lethed, jeg finder i den/det.

Det er let for mig at kommunikere tydeligt fra mine følelser, både til mig selv og til 
andre og jeg føler mig altid set, hørt og imødekommet fra en høj vibe.
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Jeg føler mig løftet både af mig selv og andre, og jeg tiltrækker altid fantastiske hjæl-
pere, der ser og høre mig ud fra hvor, jeg er og jeg modtager glædeligt og taknem-
meligt deres hjælp.

Jeg har en stor og let følelse af at være i balance med mig selv, og tiltrækker ud fra 
det i en høj vibe.

Jeg er selvbevidst, selvomsorgsfuld, positiv og opmærksom på mig selv, og det der 
sker både i mit indre og mit ydre og handler på det fra en høj og selvkærlig vibe.

Jeg hviler i mit eget selskab og finder altid ro hvor end jeg er. Jeg lytter til mig selv 
og mine følelser. Jeg har fokus på mig selv og mine mål og de ting der gør mig glad.

Der er masser af glæde og smil i min hverdag, frisk luft, natur, bevægelse. Jeg er altid 
connectet med taknemmelighedsfølelser i både stort og småt. Jeg roser mig selv og 
finder altid lethed og glæde i at vælge mig selv til.  

Jeg nyder at være mig og finder stor glæde i alt det jeg gør for mig selv. Jeg mærker 
og følger min intuition, der er tydelig og klar.

Jeg elsker og nyder andre menneskeres selskab og føler mig altid som et godt match 
til de mennesker, jeg tiltrækker.

Jeg føler mig sjov, selvsikker, spontan, motiveret, handlende, i balance, sexet, karis-
matisk, klog. Jeg er en stjerne og elsker at være det.

Glæde, sjov og smil

Jeg er et match til spontan glæde, overskud og smil både for mig selv og i selskab 
med andre. Jeg spreder smil og glæde over alt, hvor jeg befinder mig OG i mit indre.

Jeg er en magnet på positive, glade mennesker.

Jeg tiltrækker massere af sjove og glade mennesker og situationer, det giver mig 
følelse af at være i nuet og slippe alt omkring mig og nyde at være i nuet.

Kreativitet og inspiration.

The  greatest  gift  
you  ever Give Another Person

Is your own happiness  
- Esther Hicks
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and let the Universe 
pick the time and the way

- Abraham Hicks
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Når du har skrevet dine manifester og målsætninger 
– VENTETIDEN

(Se video 2 fra workshop til inspiration)

Der ligger ingen hemmeligheder bag manifestation, det eneste 
det handler om er ejerskab. 

Ejerskab på at kunne eje følelsen af at modtage og på at være 
til stede NU, mens du “venter” på at dine manifestationer skal 
lande. 

Kan du ikke være til stede nu og bruge din tid på noget, du finder glæde i, mens du 
venter, så bliver du et match til mere ventetid, eller det du får lukket ind stille og roligt 
glider ud af dine “hænder” igen. 

Så når du arbejder med at manifestere og tiltrække, så er din ventetid - altså din nutid, 
dit HER OG NU - det absolutte vigtigste fokus, og der du skal lægge dit ejerskab og 
din energi.

Det betyder ikke, at hvis du ikke er jublende lykkelig konstant, at du så ikke kan ma-
nifester noget, det KAN du godt! 

I virkeligheden så bliver din manifestation skabt på splitsekunder, universet kender 
ikke til tid og sted og holder ikke regnskab med, hvor længe og hvor ofte du er til 
stede og glad og ubekymret i nuet. 

Men jo oftere det lykkes for dig at være tilstede nu og her, jo mere kan du skrue op, 
og jo mere vedvarende følelse har du i letheden i at manifestere.

Tålmodighed er selvkærlighed

Hvis du hører til den utålmodige type, så vid at utålmodighed er en lav vibration og 
det samme som at være u-selvkærlig. 

Når du er utålmodig, så begynder du at presse dig selv, gå i kontrol og prøve at regne 
tingene ud.

Det er fordi din hjerne ved, hvad der skal ske, men dine celler forstår det (endnu) - 
ikke helt. Hjernen er altid nogle skridt (læs mange skridt) foran vores celler.
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Når vi arbejder med os selv og begynder at se og erkende, hvor det er vi skal hæve 
vores vibration for at manifestere det, vi ønsker os, virker det let og simpelt i hjernen.  

Alligevel kan det virke svært, og nogle gange nærmest helt umuligt at ændre de mest 
simple ting. Vores hjerne og vores logik siger, at det er simpelt, men hvorfor føles det 
så ikke sådan i kroppen, og hvorfor rykker man sig ikke bare og handler på det, der 
virker så simpelt og ligetil.

Det handler om hukommelsen i cellerne. 
Vaner og mønstre bliver husket i cellernes hukommelse.  

Vores oplevelser ligger i lag i cellerne - Forestil dig at cellerne er en masse kopper, der 
er fyldt med oplevelser, både positive og negative. De negative oplevelser der ligger 
i cellerne skal tømmes ud og det tager længere tid at slippe her på celleplan, end på 
det logiske (hjerne) plan.

Prøv at se det som vaner, du skal ændre! 

Vi ved godt, at det kræver noget ekstra af os at ændre vaner og det kan være svært, 
men ved at have bevidsthed på og dine aktive handlinger, så kan vi godt, men vi skal 
arbejde for det!

Nogle mener det tager 21 dage at ændre en vane ... jeg er helt uenig her!

Det er individuelt, både fordi det er forskelligt, hvad cellerne er fyldt op med, og det 
er vidt forskelligt, hvad man har af blokeringer osv.

Men en ting er sikkert, der skal bevidsthed på, ellers ryger man nemt tilbage til de 
gamle vaner, tanker og følelser igen.

Hjælpere undervejs i form af healing eller andet energi arbejde, kan være både en 
stor hjælp, men er også nødvendigt for at få spot på det, vi ikke selv kan se og som 
hjælp til det, der kan være svært at slippe.

Når du har arbejdet med at tømt dine celler for de negative vaner, tanker, følelser og 
handlinger, de har været fyldt op med, så er det super vigtigt at fylde op med nye 
vaner, så man ikke griber ud i den gamle cellehukommelse og hiver fat i noget af det 
gamle igen, så mønstret starter forfra.

At lave nye vaner kræver næsten lige så meget som at slippe 
gamle, men de er så meget sjovere at implementere, fordi det er 
med bevidsthed på at de er positive.
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Tilstand af at være i nuet

Kender du det at have følelsen af at glæde sig til noget, man ikke ved hvad er, man 
føler sig let og mærker lidt kriblen inden i.

I virkeligheden handler det ikke så meget om noget, der er på vej, det handler mere 
om, at man rent faktisk mærker umiddelbar glæde, men fordi man ikke lige kan sæt-
te ord på den, så giver det mening for en at sætte ord på følelsen, som noget man 
glæder sig til. 

Det følelsen handler om, er at man næsten mærker fysisk at være i flow, og at man 
er i tillid til, at alt er som det skal være. 

Jo mere bevidst man kan være om, at det rent faktisk handler om  nuet, jo nemmere 
bliver det at fastholde følelsen, som har det med at forsvinde igen, og man kan gå 
og lede efter den. 

Men man kan ikke finde den og får tanker om, at man har skubbet det væk, man 
glæde sig til og en følelse af at skulle starte forfra, selvom det slet ikke var det, det 
handlede om.

Så næste gang du går i følelser af at glæde dig, så husk dig selv på, at det handler om 
nu og her, at du mærker dit indre flow og er i tillid til din vej.

flow
 nuet

tillid
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Målsætninger i manifestationerne 
– hvad skal du selv gøre/handle på

(Se video 3 fra workshop til inspiration)

Når du har skrevet dine manifestationer, skal du ind og kigge på om der er noget, der 
kræver din handling og liste det op for dig selv.

Er der nogle, du skal kontakte, er der noget du skal afvikle, er der noget der skal sæt-
tes i gang, er der nogle mennesker, du skal involvere.

Når du arbejder med målsætninger, må du godt være konkret med datoer, for så læn-
ge der ikke er en dato på, er det jo egentlig bare en drøm.

En dato er med til at aktivere både din egen indsats, det du skal handle på, men også 
med til rent energetisk at sætte noget i gang. 

Undervejs kan det være du kommer til at justere i datoen. Enten fordi du behøver 
mere tid eller fordi, det er gået hurtigere end du havde forventet. 

Hvis det kræver mere tid, er det også en god ide, at du igen går ind og kigger på, om 
der er andet, du skal justere, arbejde med i dig selv eller give helt slip på. 

Husk at det, du tror, du skal holde fast på, ofte er det der står i 
vejen, for det du har bedt om. 

Så kig ærligt på dig selv om der er noget, du bliver ved med at 
holde fast i. 

Der ligger sikkert nogle historier / løgnehistorier i vejen, som 
det er på tide, at du går lidt i dybden med for at slippe.
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Because your thought become 
your words

Keep your words positive
Because your words becomes

Your behavior
Keep your behaviors positive

Because your behavior becomes

Your habits
Keep your habits positive

Because your habits become
Your values

Keep your values positive
Because your values become

Your destiny

- Martha Gandhi
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Din følelse af indre værdi er vigtigt, fordi det er den, 
du tiltrækker ud fra

Jo mere du connecter med din egen energi og din følelse af værdi, jo mere kan du 
tiltrække.

I den følgende øvelse skal du beskrive, hvad der får dig til at føle dig værdifuld. Du 
skal lave en liste med minimum 25 punkter, som alle sammen starter med ”Jeg vær-
difuldt fordi at ...............” 

Din følelse af indre værdi, er den du tiltrækker ud fra, så hvis du føler dig værdiløs, så 
er det sværere for dig vedvarende at tiltrække det, du gerne vil manifestere. 

Så vigtigheden af at arbejde med din følelse af værdi er utrolig vigtigt! 

I starten når du arbejder med denne øvelse, kan det være svært at finde de 25 punk-
ter, men så skriv de ting, du gerne vil føle værdi i! 

Selvom det kan være sværere end man lige tror, så prøv at gøre det alligevel. 

Hvis ikke du tager stilling, og hvis ikke du skaber bevidsthed på det og arbejder med 
din følelse af indre værdi, holder du igen på at manifestere, det du ønsker dig.

Hvis sætningerne bare ryger ud af dig, så må du selvfølgelig rigtig gerne lave over 
25 punkter.

Jeg er værdifuld fordi …

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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The Universe doesn`t hear 
what you say, 

it hears what you mean.
- Abraham
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”Hjernepauser” - Brug kroppen som genvej til at slippe

(Se video 4 fra workshop til inspiration)

Når hjerne og tanker stikker af, så brug kroppen!

Langt de fleste - hvis ikke alle - kender følelsen af, at hjernen stikker af med en, og 
man går i overtænkning. 

Man prøver at regne noget ud, man kører en samtale inde i hovedet igen og igen, 
man går ud af sig selv og prøver at passe ind osv., det kan være virkelig svært at stop-
pe, og ens følelser bliver lave og selvsaboterende, og det bliver svært at tiltrække det, 
du gerne vil være et match til at manifestere.

Mange har lært, at når den slags “tvangs”-agtige tanker og handlinger dukker op i ens 
system, så skal der ro på, man skal tage en lur, se Netflix, meditere eller andet i den dur. 

MEN rigtig ofte virker det ikke. Det kan nærmest blive det modsatte, for hjernen er 
ikke bare lige til at slukke for, bare fordi du ligger vandret. Det kan næsten føles som 
om tankerne tager til og fylder endnu mere.

Heldigvis er der noget der virker, hvis du vil slukke lidt ned for hjerne og give den, en 
pause, for det har den brug for. 

Kroppen skal i spil, der skal aktiv handling til, og det behøver hverken være vildt eller 
voldsomt. 

Kroppen og hjernen er utroligt gode til at hjælpe hinanden, og har du brug for en pau-
se fra hjerne og overtænkning, så vil din krop elske at hjælpe dig.

Du kender det godt, for eksempel at en gåtur kan gøre underværker. 

Man kan være overvældet eller opslidt af tanker, men går man en god tur, så letter 
følelserne, og når man kommer hjem, kan man ikke finde samme “støj” i følelserne, 
fordi kroppen hjalp din hjerne og dine følelser til at føles lidt lettere.

Det er selvfølgelig ikke altid, at det lige passer ind med en gåtur eller andet fysisk ak-
tivitet, men der er så mange andre måder at handle anderledes på, og det er næsten 
det, der er det vigtigste.

Gør noget andet end det du plejer! Jo mere du har bevidsthed på at gøre noget 
aktivt, om det så er at svinge støvsugere eller tømme opvaskemaskinen, så er det 
stadigvæk noget din krop opfatter som aktivt, og den vil stille og roligt hjælpe hjernen 
til at holde en pause fra overtænkning.
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Prøv at spotte dine vaner for, hvad du plejer at gøre, når du er i perioder med for me-
get overtænkning. 

Prøv dig frem med forskellige aktive handlinger, jo bedre du bliver, 
jo mere hjælper du dig selv med at give din hjerne en pause og med 
at “hæve din vibration” med det samme.

Invitationer i dagligdagen

Sig ja tak til de ”invitationer” dine omgivelser byder dig, de er 
GPS’er til, hvor du hurtigt kan hæve din vibration.

Invitationerne kan komme på mange forskellige måder og det kræ-
ver bare et lille ja tak fra dig for at hæve din vibration hurtigt. 

En måde jeg selv ofte oplever invitationer i min hverdag er fra min søn. 

Vi har vores rimelig faste rytme i hverdagen, som så mange andre og nogle gange 
kan hverdagen komme til at føles drænende. 

Når jeg har hentet min søn fra klub om eftermiddagen, skal der handles, der skal 
pakkes ud, der skal ordnes osv., og samtidig er det tit det tidspunkt på dagen, hvor 
min energi er lavest og sofaen trækker og morfar kalder. 

Men det der sker, når jeg (og mange andre) lægger sig på sofaen er, at man går så 
langt ned i energi, at man trykker på selvsabotageknappen.

Her er det at min søn kommer ind i billedet. Børn vil ofte rigtige gerne ens selskab og 
når han mærker, at jeg ligger og er drænet, begynder han at spørge: “Mor skal vi ikke 
lave ditten og datten?” og før i tiden var mit svar næsten altid: “Jeg orker ikke lige nu”. 

Men på et tidspunkt blev det klart og tydeligt for mig, at det var en GPS til mig, hvor 
jeg med hurtig virkende effekt kunne hæve min energi drastisk. 

Og et lille ja tak til min søns invitation gjorde en kæmpe forskel. 

Jeg sagde ja til at tumle lidt rundt nede på gulvtæppet, på en pilatesbold, men jeg 
sagde ja til 10 minutter, for det var, hvad jeg følte jeg kunne overkomme. 
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Det var vigtig for mig at sætte ord på, at det kun var 10 minutter, for ikke at sige ja til 
mere end jeg vidste, jeg kunne overkomme, men det der skete, og det der stort set 
altid sker, når jeg siger ja tak til invitationerne er, at jeg hurtigt bliver ladet op med ny 
energi og ender med at være en del af sjov og ballade i timevis, og være tilstede i  nuet.

På samme måde har du måske også nogle personer (eller dyr) i din hverdag, der 
”byder dig op til dans og fest”, noget der får dig til at slukke for hjernen og bare være 
tilstede i  nuet?

Denne vibration er fantastisk for både krop og sjæl OG manifestering.

Kroppen er din bedste ven

Hvad vil det sige at leve intuitivt, og hvordan gør man:

At leve intuitivt er et valg og samtidig også et fravalg. Fravalget består i at give slip på 
de regler og historier, du lever efter.

At vælge en intuitiv måde at leve på, handler om at lære sig selv 
at lytte til kroppen og leve efter den.

Vi får dagen lang masser af information fra kroppen, men langt de fleste hører bare 
kun de helt basale ting, den siger, såsom jeg skal tisse, jeg er træt, jeg er sulten, 
jeg har lyst til sex, jeg har ondt, og det er jo fint, at vi kan mærke det. Men kroppen 
fortæller meget mere end det. 

Rigtig mange har bare lukket ned for resten af det, kroppen kommunikere. 

Ofte fordi man har gjort andres behov vigtigere end sig selv. Der kan selvfølgelig 
være mange grunde til at man lukker ned og meget af det handler om de historier , 
man lever efter.

At leve intuitivt og dække egne behov, er en måde at tage ansvar 
for sig selv på og en måde at gøre kroppen til din bedste ven på.

Maskulin/Feminin balance

Din balance i maskulin og feminin energi er vigtig at arbejde med, da det handler og 
at kunne give og modtage.



Copyright Sine Parez © 2019

34

Størstedelen af mine kunder er kvinder og jeg oplever meget ofte, at de tillægger den 
feminine side meget mere værdi end den maskuline … Måske fordi de jo er kvinder 
og derfor har lettere ved at relatere til den side af sig selv, og fordi den feminine side 
er den modtagende og står for lethed, sjov, kreativitet, det blide og det bløde, intuiti-
on, nærvær, følelser, spiritualitet, ro og restitution. 

De får gjort den maskuline side til en ”bussemand”, fordi de mærker den fra en lav 
vibration, så det kommer til at handle om kontrol, overansvar og overspringshandlin-
ger, og derfor vil de hellere være i det feminine og arbejde på at tage ejerskab på den 
side i stedet, hvilket man selvfølgelig også skal. 

Men fordi den maskuline bliver gjort til bussemanden, bliver det ubalanceret, også 
selvom det arbejde, de lægger i den feminine, er rigtig nok. Men faktum er, at den 
ene side ikke kan fungere optimalt uden den anden.

Den maskuline side er den givende og handler om handlekraft, struktur og orden, 
mod, styrke, udadvendt, udholdenhed, karriere, tænkende, målrettethed, ansvar, 
ejerskab.

Når der er balance er den maskuline som sagt den givende, og 
den feminine er den modtagende. 

De har hver sin opgave og sådan helt skåret ind til benet, så er den maskuline sides 
opgave at sørge for, at den feminine har det sjov, let og nydelsesfuldt.

Og den feminine sides opgave er jo så at modtage, sjov, lethed og nydelse. 

Men det er ikke ensbetydende med, at den maskuline energi ikke er sjov at være 
i, det er lige præcis det den skal være, så når du mærker, at du for eksempel tager 
overansvar eller handler på alt, hvad du overhovedet kan, så handler det om at justere 
i dig selv, indtil du har fundet en måde, der føles nærende for dig at gøre det på.

Her er det, at den feminine side hjælper, for den har nemlig brug for pauser, så balan-
cen opstår i handling og pauser. 

Det kan lyde let og det er det rent faktisk også, især når man mestre det, men det at 
lære balancen, kræver ofte noget af en og en masse øvelse.

Intuition

At være i stand til at lytte til sin intuition, kræver både balance 
og mod at lytte til, hvad ens mavefornemmelse siger. 
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Og ofte når man ikke har arbejdet med sin intuition, er det, når man først er faret vild, 
at ens indre stemme prøver at trænge igennem. 

Det kan være følelser som frygt, lavt selvværd, forvirring, ydre påvirkninger (andres 
meninger og holdninger) og meget andet, der gør, at man ikke får lyttet til den første 
indskydelse. 

For mange følelser gør, at det kan være svært at mærke, hvad der er intuitionen og 
hvad der er en vildledningen af følelser og manglende tro på en selv.

Hvis du vil træne din intuition, så er her et par ting du måske kan bruge:

Brug tid på at være stille.

Det kan være svært og man kan ikke styre sine tanker, og derfor kan det være nød-
vendigt at gøre noget andet. 

Gå for eksempel en tur alene, eller find et sted, hvor der er fred og ro. 

Tænk på det der støjer for dig, mærk efter hvad du skal handle på nu og skriv evt. 
forskellige forslag til løsninger ned til dig selv. 

Skriv alt hvad der dukker op, der er ikke noget der er rigtigt eller forkert. 

Brug efterfølgende noget tid på at mærke efter i det, du har skrevet og begynd at 
strege ud til der kun står en ting tilbage. 

Spørg dig selv, hvad kan du gøre nu, og hvor kan det bringe dig hen. 

Mærk efter hvor dine grænser går og om du føler det giver mening for dig og ikke om 
det giver mening for andre.

Det er selvfølgelig ikke noget du behøver at blive ved med, men som en start og som 
træning af din intuition kan det være en super god måde, at fastholde tankerne og 
ikke ty til overspringshandlinger.

Det er vigtigt at få handlet med det samme, inden man igen får bragt sig selv i tvivl. 

Mærk efter i din fysiske krop, om den føles tung og fuld af modstand, eller om du 
føler den lettet.

Vær opmærksom på, hvordan du følte, da du hørte din intuiti-
on, så du lærer at kende, hvordan den føles i dig.
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Hvis behov dækker du ...

Behov er noget alle har og dækker over mange ting og følelser. 

Jo bedre du er til at både mærke og dække dine behov, jo bedre 
er du til at tiltrække det, du gerne vil være et match til.

De fleste er desværre bare ikke særligt gode til at dække egne behov, men mere 
optaget af at dække andres, enten for ikke at kigge på egne, eller fordi de simpelthen 
aldrig har lært at tage sig af sig selv.

For mange er det startet rigtig tidligt i livet. 

Allerede som barn lærer mange, at man skal tænke på andre, før man tænker på sig selv. 

Måske har man set sine forældre, gå ud af sig selv for at nære andres behov, og der- 
ved ikke haft gode rollemodeller til at give et sundt og selvnærende mønster videre.

Har man sådan et mønster med sig, lægger det sig i cellehukommelsen og bliver 
noget, man handler på automatisk, og det bliver svære og svære at mærke sig selv. 
Det kan være mange forskellig typer af behov, der bliver lukket ned for.

For at lære egne behov at kende er man nødt til at spørge sig 
selv, hvad ens behov er, for derved at kunne dække dem. 

For mange er det helt uvant, at stille det spørgsmål til sig selv og derfor svært. 
Men det er et godt sted at starte, og blive ved med at spørge sig selv. 

Selvom man måske i starten slet ikke mærke nogle svar, er det 
vigtigt at blive ved, cellerne skal lige lære at reagere og slippe 
mønstret, samtidig med at man lærer sig selv den nye ”færdig-
hed” i at lytte til sine behov.

At kunne dække egne behov, er også en måde at tage ansvar for 
sig selv på og derved løfte sin vibration, husk du skal være sam-
men med dig selv 24/7, så du er vigtigst.
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Husk dig selv

Hvad er det der gør, at de andres behov, er så meget vigtigere end dine egne.

Mange kender det, man tilsidesætter sig selv og i nogle perioder mere end andre.

Man må selvfølgelig gerne hjælpe andre, der skal bare gerne være en balance i det, 
så man huske at fylde sig selv op igen, og at man ikke hjælper ved at tage overansvar 
for andre, der måske ikke engang har bedt om det.

Man kommer i energi-underskud og har hverken noget at give af til sig selv eller an-
dre, man bliver drænet, og det går ud over både selvtillid og selvværd.

Brug tid alene, vær spontan, vær i naturen, vær kreativ, lyt til musik - det kan være 
små simple ting, der er nemme at gøre, der får dit fokus tilbage til dig selv og gøres 
det jævnligt, er overskuddet uvurderligt meget bedre og pladsen til at rumme andre 
er større, selvfølelsen er healing i sig selv, og din vibration bliver løftet.

Hvis det er svært at sige nej, så sig du har en anden aftale, for 
det har du jo, nemlig med dig selv!

Penge er et af de områder, der virkelig kan skabe støj, for de fleste 
og dele vandene

De fleste kender til følelsen af der ikke er penge nok, ønsker flere penge osv. 

Mangeltilstande i økonomien er ofte basis for skænderier i forholdet, for indre stress 
og mange bekymringer. 

Når vi føler pengene udebliver og ønsker os alt muligt, bliver det den tilstand, vi 
tiltrækker fra. Så føler vi mangel, tiltrækker vi bare endnu flere grunde til at mangle, 
uventede regninger og lignende. 

De fleste af os er også udstyret med et vist max. 

Det betyder at hvis vi får lukket flere penge ind end vores max tillader, sker der noget 
på en anden front som giver støj eller hvor de ekstra penge kan flyde hurtigt ud igen. 
Vi kan på alle måder arbejde med vores pengestøj og historier, både med mentalt 
arbejde og via healing. Dybest set skal vi ’bare’ omskrive vores overbevisninger og 
åbne op for at pengeflowet bliver muligt.
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Vækst er et bevidst valg

Når vi vælger at vækste, vælger vi først og fremmest os selv til. 

Vi øger vores bevidsthed og ændrer vores måde at være i verden på. 

Det i sig selv er enormt selvkærligt, men for vores omgivelser kan det virke skræmmende. 
Det stiller vores omgivelser i en ubevidst situation, hvor de skal vælge, om de vil med på 
rejsen eller blive, hvor de er. 

Nogle relationer må falde fra, andre skal redefineres og integreres på ny. 

Denne rejse kræver både mod og styrke, og for nogen synes sorgfuld og ensom i starten. 
Vi skal altid huske på, at når vi slipper noget, er det altid for at noget nyt kan lande.

I denne proces er det altid godt at melde sig i forummer, hvor der er andre på samme 
rejse, og finde hjælpere der kan støtte en i processen og rejsen.

tribe
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Some of the best 

are made, not found.

  opportunities
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Visualisering i din egen healings frekvens

 • Læg dig godt tilrette.

 • Tag 3-4 dybe vejrtrækningen, helt ned i maven, for at sikre dig at de er dybe nok, så lav dine 
   vejrtrækningen med lyd på.

 • Lig lidt og mærke din krop, mod det underlag du ligger på og forestil dig at du synker dybere 
  og dybere ned i underlaget for hver indånding, du tager.

 • Visualiser nu at du tænder et lys, dybt inde i din krop, hvis ikke du får et billede i dit indre, 
  så er tanken/en sætning i dit indre om et lys lige så fint. Lyset er din egen healings fre- 
  kvens og hjælper dig til at finde balance mellem din fysiske krop og dit indre.

 • Visualiser nu lyset fra dit indre, ud igennem hele kroppen, helt inde fra din inderste knogle- 
  marv, ud igennem hele skelletet, alle dine organer, blodåre, lymfesystemet, nervesystemet,  
  kroppens væv, muskler og sener, kroppens fedtlag og hele vejen ud igennem din hud og ud  
  i dit energitiske lag rundt om kroppen. 

 • Nu kan du bruge nogle minutter på at ligge og mærke kroppen, og hvordan lyset stråler hele 
   vejen ud igennem alle dine lag. Hvis du har steder på kroppen, hvor du ønsker at heale dig  
  selv med dit lys, kan du lægge dine hænder det sted hen, eller du kan visualisere stedet på  
  kroppen og forestille dig, hvordan du skruer ekstra meget op for din healings frekvens her.

 • Brug nu lidt tid på at visualisere eller tænke på, hvordan din krop føles, når den er i fuld- 
  stændig balance, mærk hvordan du føles let og fri, og hvordan hver eneste celle i din krop  
  er helt perfekt og i balance. Bare lig og mærk letheden, og træk vejret stille og roligt.

 • Nu vender du opmærksomheden mod dine fodsåler, forestil dig dybe rødder der går ind i  
  jordens indre og suger power op igennem dig og styrker din unikhed og dit værd og din 
  fysiske balance, lad energien strømme hele vejen op igennem din krop, til du når toppen af  
  dit hovede, lad dig forbinde med universet og dit eget højere selv.

 • Vend opmærksomheden til din vejrtrækningen, træk vejret stille og roligt og langsomt i det  
  tempo, der passet dig. Begynd nu stille og roligt at bevæge din krop, åben dine øjne,  
  stræk dig og mærk, hvordan du er blevet fyldt op af din egen højeste healings frekvens.


