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I TAKNEMMELIGHED.. 

Først og fremmest tak til queroerne i Peru for at overdrage deres fantastiske visdom og energi – ingen 

queroer, ingen eBog! Alle de mennesker jeg har mødt på min vandring, der både på godt og ondt har 

bidraget til at jeg kan være den jeg er idag, af hjertet tak! Tak til mine forældre og familie, tak til mine 

venner, tak til mine kærester jeg har haft glæden af at møde i stor kærlighed, tak til min søn, der trods sin 

unge alder, besidder en stor visdom.Tak til de enormt kærlige og vise mennesker, der nu er en del af min 

selvvalgte familie – der kærligt minder mig om, hvem jeg er, når jeg glemmer det. Tak til Annette, der har 

lært mig hvad kærlighed er, tak til Laura, der har læst korrektur og har bidraget med sin kærlige energi og 

opfindsomhed til eBogen her, og tak til dig, der har valgt at læse denne eBog– og sidst, men ikke mindst, en 

dybfølt tak til livet og til kærligheden!  
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FORORD 
Velkommen til en rejse ud i det uendelige – dér, hvor videnskaben stadig leder efter svar. Denne 

beskrivelse af Munay Ki, (som betyder ”Kærlighedens Styrke”, eller ”Vær den du er”) er baseret på mine 

personlige oplevelser og indsigter, som jeg efterfølgende har haft – en masse gaver, som jeg ønsker at 

bidrage med til DIG, der har valgt at læse denne e-bog. 

Munay Ki-indvielser er en slags energetisk ”download,” som styrker din bevidsthed, din krop, din psyke, din 

sjæl og giver dig tilgang til ressourcer, du aldrig selv turde drømme om. Det er en meget kærlig og stærk 

energi.  

Munay Ki-indvielser eller riter markerer overgangen fra en status til en anden. I dette tilfælde overgangen 

fra én bevidsthedstiltand til en ny. 

Nogle mennesker kalder Munay Ki neuro-science, nogle kalder det kærlighed og bevidsthed, andre vil kalde 

det religion. For mig er det religionsuafhængigt. Uanset hvilken trosretning du tilhører, er grundessensen 

den samme: kærlighed. Og kærligheden er universel. Alle mennesker har brug for – og fortjener masser af 

kærlighed! 

Sensitive mennesker vil mærke forandringen umiddelbart efter indvielsen – og der er også i den anden 

ende knap så sensitive mennesker, der ikke mærker noget. Det gør ingen forskel, da det arbejder på alle 

planer inde i dig. 

Munay Ki skal overføres til dig igennem en person, der selv har fået Munay Ki, så det er vigtigt, at du finder 

en person, der er ren i energien og som du har tillid til, der kan give dig Munay Ki indvielserne. 

Beskrivelsen af indvielserne er krydret med baggrunden og formålet samt øvelser til de enkelte indvielser. 

Munay Ki indvielserne kan altid geninstalleres, hvis du er kommet ud af trit med dig selv. 

Det skal tilføjes, at dette er mine erfaringer og indsigter i forbindelse med Munay Ki. Det kan se anderledes 

ud for andre indiviede. Men grundessensen er den samme: VÆR DIG SELV – ELSK DIG SELV! 

Velkommen til en rejse ind i den uendelige, ubetingede kærlighed – som naturligvis starter indefra! 

Rigtig god læselyst! 

Munay, 

Michael W. Berg 
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MUNAY KI – VEJEN TIL KÆRLIGHED 
 

Munay Ki betyder jo ”Kærlighedens Styrke” eller ”Vær den du er” på quechua, som er på det indianske 

sprog i Peru. Munay Ki stammer fra quero’erne, de sidste efterkommere af Inkaerne, der trak sig tilbage, 

langt oppe i bjergene, da spanierne invaderede Sydamerika. Siden dengang har de levet i selvvalgt isolation 

fra omverdenen indtil for ca. 30 år siden. Ifølge sagnene og myterne havde de spået, at de skulle træde ned 

fra bjergene og overlevere deres visdom til civilisationen da verdensbefolkningen nu mere eller mindre er 

klar til at tage imod dem – uden at blive forfulgt og fordømt.  

 

Deres visdom er nu ved at blive udbredt rundt omkring i verden med hjælp fra vestlige ambassadører, der 

nærer dyb respekt for queroerne og for den enorme visdom, de bringer med sig fra inkaernes storhedstid – 

og måske længere tilbage. 

 

 
 

Munay Ki er for mig et af de smukkeste bidrag, man kan give et andet menneske. Det er ubetinget 

kærlighed og en meget ren og stærk energi, der overføres fra en shaman.  

 

Munay Ki består af 9 riter eller indvielser, som udelukkende er energetisk, hvilket vil sige, at der ikke er 

samtale eller coaching, kun ren energi. 

 

Da jeg i 2006 var i Peru på en spirituel rejse og ekspedition, var jeg sammen med Quero’erne og oplevede 

Munay Ki indvielserne på egen krop. Der var især én af indvielserne, jeg aldrig vil glemme. Vi havde vandret 

i 2-3 timer op i bjergene til et tempel (Temple of the Falcon), der lå på toppen. Vi var omkring 60 personer 

fra forskellige steder i verden, der blev opdelt i 4 grupper. Vi fik alle til opgave at tænke på noget, som vi 

ønskede os i vores liv. For mit vedkommende ønskede jeg indre fred.  

 

Den ældre shaman Don Umberto gik rundt fra person til person og gav os den første indvielse. Jeg stod og 

betragtede dem der fik indvielserne, og jeg kunne både se og fornemme at der skete en mærkbar ændring 

hos dem. Da turen kom til mig, oplevede jeg at blive ”banket” i hovedet, på brystet på ryggen og på benene 

med hans ”mesa” (en bylt, der er fyldt med sten og personlige ting, der i energien forbinder shamanen med 

de, der har gået vejen før ham dvs. fra hans forfædres forfædres forfædre etc.) og herefter lagde han sin 

mesa oven på min og satte sin pande mod min.  

 

Med ét oplevede jeg en enorm følelse af fred og healing der bare skyllede gennem min krop – fra top til tå. 

Jeg fik kuldegysninger over hele kroppen og blev enormt rørt og taknemmelig. Jeg fik tårer i øjnene, og jeg 

kunne se, at langt de fleste havde også tårerne løbende ned af kinderne. Lige dér oplevede jeg, at der var 

noget, der var større end selve livet, og at det bare ikke kunne forklares videnskabeligt - endnu.  

 

Min  baggrund som produktionsingeniør kom til kort – og det var nok det største opgør med min ellers 

vanlige kassetænkning. Det var på én og samme tid en ned-i-kroppen- og en ud-af-boksen oplevelse. De 9 

inka-indvielser/riter bliver her beskrevet som en del af de overleveringer fra queroerne kombineret med 

mine egne indsigter. Til sidst giver jeg mit bud på, hvad jeg selv forbinder med kærlighed, og hvad den gør 

ved os, når vi vælger at udleve den. 
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1. INDVIELSE: HEALEREN 

På den første indvielse, Healeren, får du installeret og tændt lyset i DIG. Det betyder, at du opnår evnen til 

at hele dig selv og andre. Du slipper din fortid som slangen skifter ham – i ét ryk, i stedet for eksempelvis at 

få psykologhjælp i årevis. Du får her energiværktøjer, så du kan forebygge sygdomme med din tankes kraft. 

Dette gælder også arveligt betingede sygdomme! På den måde slipper du alt, hvad andre har sagt og gjort 

mod dig.  

 

Det kan eksempelvis være dine forældre, der i ubevidst bekymring har plantet en sygdom i dig. En sygdom, 

der har givet dig en overbevisning om at det nu er en sandhed inde i dig. Det kan lade sig gøre, når du tager 

en beslutning om at de genetisk betingede arveanlæg skal ophøre. Sagt med andre ord: du sletter din 

harddisk for al uhensigtsmæssig software og bygger den derefter op påny med de nye programmer, der 

ikke har de samme begrænsninger som tidligere.. 

 

Med Healeren eller ”Healer’s Rite” får du tilgang til alle de healere, der har gået vejen før os. De kan hjælpe 

dig med din egen og andres healing. Via meditationen og drømmene får du hjælp til at hele fortidens og 

dine forfædres sår og smerte.  

 

Den skeptiske læser vil måske tænke: ”Man kan da ikke frigøre sig fra sine arveligt betingede sygdomme” – 

og nej, det kan du ikke hvis du ikke tror på det. Du vil da blokere for den healende energi. Det kræver 

åbenhed og en vilje til at tage ansvar for sit liv. Hvis du kan mærke, en modstand i dig, så prøv at sidestille 

healerenergien med andre energier i hverdagen: cigaretrøg, usund mad, bilos, forurening, andres 

fordømmelse, stress og smittefarlige sygdomme. Alle disse energier bevæger vi os rundt i til daglig. Du kan 

også på et overordnet plan selv vælge om du vil tage disse destruktive energier ind – og lade dig og din krop 

påvirke af dem. Det samme kan du med healerenergien. Hvad vælger du i din dagligdag, den destruktive 

eller konstruktive energi? 

 

Med healerenergien tænder du lyset i DIG. Dette lys kan du sende fra hjertet og ud i alle dele af kroppen – 

ud på celleplan – og det er DIG, der tager beslutningen, om du ønsker at heale din krop, skære alle dine 

arvelige, uhensigtsmæssige bånd over – og tager den endelige beslutning om, at du nu træder over i en ny 

bevidsthed, hvor alt er muligt – og at du tillader, at healingen kan ske helt ud på DNA-niveau.  

 

Øvelse: 

Næste gang du skal gå en tur i det fri, så vælg dig en sten, der taler til dig, saml den op og gå nu med den 

intention at komme i tanke om de ting/egenskaber, der afholder dig fra at være den, du i virkeligheden er.  

Det kan være fordømmelser du har mod dig selv eller andre; det kan være gamle overbevisninger om ikke 

at være god nok, sygdom og andre lidelser, du ønsker at give slip på. Det kan være frygten, som afholder 

dig fra at gøre det, du drømmer om osv.  

 

Når du har fået en indsigt, så pust med din intention dét, du ønsker at give slip på ud i stenen og gå videre. 

For hver indsigt du får, fortsæt da med at puste den uhensigtsmæssige egenskab ud i stenen. Når du har 

gået længe nok og ikke kan komme på flere ting, du ønsker at give slip på lige her og nu, gå da til en sø eller 

til vandet og kast med din egen lille ceremoni stenen i vandet. Al den tunge energi har du nu skænket til 

moder jord. 

 

Når jeg benytter denne øvelse i forbindelse med min coaching, kan jeg fornemme en markant forskel på om 

mine klienter har lavet øvelsen eller ej. Det er min oplevelse at de, der ikke har givet slip på deres 

selvfordømmelser, stadig hænger i bremsen og ikke føler, at de kan komme videre eller slippe ud af deres 

selvspundne net af begrænsninger.  
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Meditations-/visualiseringsøvelse: 

Sæt eller læg dig rigtig godt til rette. Træk vejret dybt, helt ned i maven. Træk hele din opmærksomhed hen 

til dit åndedræt - dit livgivende åndedræt. Træk herefter opmærksomheden hen til de lyde, der 

forekommer i og udenfor det rum, du befinder dig i. Lad så lydene passere forbi som skyerne på en blå 

himmel. 

 

Træk herefter opmærksomheden hen til dine tanker og følelser. Og lad så også dine tanker og følelser 

passere forbi, som skyerne på en blå himmel. 

 

Træk så hele din opmærksomhed til dit hjerte. Forestil dig, at der fra kernen af dit hjerte strømmer et 

stærkt kærligt lys ud, breder sig ud i hele dit hjerte – ud i hver en krog af dit hjerte. 

 

Forestil dig så, at lyset strømmer videre fra dit hjerte og ud i dit bryst, og om i din ryg, videre ned i lænden, 

maven og ned i dit underliv, ballerne og videre ned i dine ben, underben, helt ud i fødder og tæer. Mærk 

hvordan det summer i dine tæer. 

 

Træk så opmærksomheden hen til dit hjerte igen. Forestil dig at lyset stadig strømmer fra kernen af dit 

hjerte og ud i skuldrene, videre ud i overarmene, underarmene, helt ud i hænder og fingre. Mærk hvordan 

det sitrer i dine fingre. 

 

Forestil dig, at lyset strømmer videre fra dit hjerte og op i halsen, nakken, om i baghovedet, op om issen, op 

i dit ansigt, dine kæber, din mund, din næse, dine øjne, dine ører, din pande. Mærk også, at lyset breder sig 

op i din hjerne, fjerner alle dine destruktive tanker. Forestil dig at dine receptorer skaber nye baner til 

konstruktive måder at tænke og handle på. 

 

Bare forestil dig, at dit lys har bredt sig ud i hele kroppen. Forestil dig, at der fra din krop strømmer lys 

omkring dig, mærk at du er omgivet af dit eget lys. Mærk at healingen er sket helt ud på celleplan. 

 

Træk så opmærksomheden tilbage til dit åndedræt igen. Tag en dyb indånding, helt ned i maven. Og fra dit 

åndedræt, træk så opmærksomheden ud til lydene omkring dig igen. Fra lydene omkring dig, træk så 

opmærksomheden tilbage til din krop, der sidder eller ligger lige her. Bevæg langsomt dine fingre og 

hænder, tæer og fødder. Når du er klar, kan du åbne øjnene og være til stede lige her og nu. 

 

Mærk hvad denne øvelse gør ved dig. Mærk hvordan du har det lige nu og resten af dagen. Drik i øvrigt 

masser af vand, da din krop forbrænder en del væske under meditationen. 

 

Mine notater 
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2. INDVIELSE: BANDS OF POWER  
Med installationen af Bands of Power opnår du evnen til dels at beholde lyset inde i dig og dels at beskytte 

dig selv mod negativ energi. Den negative energi kan komme af andres fordømmelse og især andres stress, 

idet stress smitter. Bands of Power beskytter dig også mod smittefarlige sygdomme. Du vil være mere eller 

mindre urørlig, når du bruger dine bands of power bevidst.  

 

Kombinationen mellem Healeren og Bands of Power gør endvidere at infektioner og forkølelser, som 

tidligere varede i ca. 14 dage, nu blot tager et par dage, før det er forsvundet. 

 

Jeg har selv oplevet, at når jeg udvider mine Bands of Power, så øger jeg også min udstråling – og det 

bemærkes ofte af andre.  

 

Øvelse: 

Forestil dig at du får plantet et frø i dig. Det frø skal næres og beskyttes og kultiveres, så det kan vokse og 

blive stort og stærkt inde i dig. Forestil dig, at du først væver et guld- og sølvfarvet bånd fra toppen af dit 

hoved og ned til dit haleben. Dette bånd bruger du til at fastgøre dine ”bælter,” som du nu selv installerer:  

 

Det sorte bælte 

Forestil dig, at du har et sort bælte rundt om din hofte. Det sorte bælte står for jorden, du planter dit frø i. 

Jorden giver dit frø næring og beskyttelse. Det sorte bælte giver dig bevidsthed om og beskyttelse mod de 

helt basale ting i livet. Det sorte bælte styrker din selvopholdelsesdrift og dit rodchakra.  

 

Det røde bælte 

Gå nu ca. 15 cm op, lige omkring din maveregion og forestil dig, at du her har et rødt bælte. Det røde bælte 

står for vandet - blodet, der giver dit frø næring og beskyttelse, så det kan vokse sig stort og stærkt inde i 

dig. Det røde bælte giver dig bevidsthed om og beskyttelse mod andre, der i deres ego-orienterede følelser 

lader sig styre af begær i forhold til eksempelvis det seksuelle, materielle eller status. Det er ofte andres 

overbevisninger, frygt, stress eller fordømmelse, man kan beskytte sig mod med det røde bælte. 

 

Det guldfarvede bælte 

Forestil dig at dit hjerteområde bliver omkranset af et guldfarvet bælte, som giver næring, beskyttelse og 

varme fra solen. Installationen af det guldfarvede bælte, symboliserer kærlighed og medfølelse og andre 

højere følelser til sig selv og til sine medmennesker. Det er også her empatien og evnen til at aflæse 

energien i andres følelser befinder sig. Ved at udvide dette bånd, da forestil dig at du både udstråler denne 

empati og medfølelse.  

 

Det sølvfarvede bælte 

Det sølvfarvede bælte sidder omkring din hals og symboliserer vinden, der spreder nye frø. Det frø, du har 

fået plantet, er vokset sig til et stort og stærkt træ, som nu spreder nye frø. Vinden sørger for at udbrede 

din visdom med dine ord. Det sølvfarvede bælte giver dig bevidsthed i forhold til din måde at udtrykke dig 

på og beskyttelse i forhold til ikke at lade dig handlingslamme – du kan altså sige fra overfor andres 

fordømmelse og sende den tilbage i medfølelse i stedet for at lade fordømmelsen trænge ind i dig. Den er 

jo ikke din.  
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Det hvide bælte 

Det hvide bælte, sidder omkring din pande, symboliserer universets lys og energi, der giver liv til alt, solen, 

jorden, dig og alt levende. Universets lys og det hvide bælte giver især næring og beskyttelse til din 

bevidsthed. Ved at udvide dette bælte, kan du udvide din spirituelle bevidsthed og din bevidsthed generelt.  

 

Regnbuens farver 

Forestil dig endelig, at du rundt om dig selv og alle bælterne væver et bånd af alle regnbuens farver. Dette 

bånd giver beskyttelse til alle bælterne, du har fået installeret.  

 

Du kan enten bruge dine hænder til at udvide dine bælter eller kan med din intention forestille dig, at du 

udvider dem. Denne øvelse kan du foretage som en del af et morgenritual, hvor du hilser dagen 

velkommen med åbenhed, glæde og medfølelse overfor dig selv og andre. 

  

Mine notater 
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3. INDVIELSE: ARKETYPERNE 
I denne indvielse lærer du at anvende nogle af dyreverdenens styrker og energier i din hverdag bevidst. 

Eksempler: Forandringsvilje, mod, overblik, udholdenhed og nærvær. Du vil også blive bedre i stand til at 

tyde dine drømme og bruge dem bevidst i dit liv. 

 

Arketyperne bliver overført til kroppens 7 chakraer, der er energifelter på kroppen, der hver især 

representerer forskellige områder i vores liv. Disse områder, beskrives under hver arketype.  

 

Chakraerne kan ses på følgende illustration: 

 

 

 

 

 

Slangen 

Den første arketype, slangen bliver installeret i rodchakraet. Slangen symboliserer transformation og 

healing. Slangens egenskab har længe været brugt af lægevidenskaben, der har slangen viklet rundt om en 

stav.  

 

 

 

Slangen har også en anden mindst lige så stærk egenskab i inkaernes verden. Her anses slangen for at 

været et guddommeligt dyr. I forbindelse med personlig udvikling og healing slipper man sin fortid som 

slangen skifter ham. Det betyder, at man ikke nødvendigvis behøver at konsultere psykolog eller psykiater i 

årevis for at kunne opnå den nødvendige heling af de sår, livet har givet fra den spæde barndom og frem til 

i dag.  

Derimod kan man i ét ryk give slip på de oplevelser, der har givet anledning til sorgen og på ny anskue 

hændelserne med nye øjne uden fortvivlelse, vrede eller fordømmelse. 

 

Et eksempel på dette fra mit eget liv, er at jeg fra første til sjette klassetrin blev mobbet af en 

klassekammerat. Det var selvfølgelig ikke rart, og jeg har naturligvis været fyldt med en meget stærk 

uforløst vrede i mange år – indtil jeg begyndte at arbejde med mig selv. Noget af det første jeg gjorde, var 
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at udleve min vrede, hvilket er virkelig essentielt for at komme videre i sit liv. I dag kan jeg se, at dét at 

skifte ham er en helt naturlig del af udviklingsprocessen – at fravriste sig sin fortid. Efter at have udlevet 

min vrede, er de uhensigtsmæssige energier i kroppen ikke længere en del af mit system.  

 

Da indså jeg, at mobningen i sig selv havde et formål: Hvis ikke jeg havde haft denne oplevelse, ville jeg ikke 

hjælpe andre mennesker til at få styrket deres selvværd. En anden ting, slangeenergien symboliserer, er at 

give slip og tilgive. Tilgive min klassekammerat – og ikke mindst mig selv, fordi, jeg har ladet ham mobbe 

mig.  

 

Det er min erfaring, at langt størstedelen af mennesker med personlige problemer er mennesker, der ikke 

har turdet tage ansvar for deres følelser. Det vil sige udlevet de stærke følelser, der er indestængt i 

kroppen. Når følelserne er levet ud, vil blokeringen naturligt forsvinde, og man vil reagere helt anderledes 

næste gang, man bliver konfronteret med en lignende situation. Ved at slippe sin ham og sin fortid helt, er 

der ingen begrænsninger, der er styret af fortiden. Den skeptiske læser, vil måske tænke; ”Kan det nu lade 

sig gøre?” Ja, det kan det! Når du bevidst vælger at gå igennem smerten, som er kortvarig, så vil den hurtigt 

aftage, og lidelsen vil ophøre – og du kan være fri. 

 

Det er min helt klare opfattelse, at når vi får udlevet vores følelser, vil de uhensigtsmæssige og destruktive 

energier ikke længere leve i kroppen. Derved vil disponeringen for sygdom også forsvinde og man kan 

holde sit immunforsvar intakt. Det er her, at healingen og transformationen er særdeles stærk, idet man 

selv kan forebygge frem for at lade sig helbrede ved hjælp af skalpel og smertestillende medicin. 

 

Øvelse: Husk tilbage på en hændelse, der har givet dig sorg og måske frustration i dit liv.  

Spørg dig selv: Hvad har det dybere formål været? Hvad skulle jeg lære af hændelsen? Hvad kan jeg gøre 

for at frigøre mig fra sorgen og komme videre i mit liv? Hvad er gaven i dette her? 

 

 

Mine notater 
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Jaguaren 

Den anden arketype er jaguaren og installeres i harechackraet, hvor det for de fleste mennesker er her 

frygten er placeret. Jaguaren er ligesom slangen et guddommeligt dyr hos inkaerne. Jaguaren lever i toppen 

af fødekæden og kender ikke til frygt.  

 

 

 

Det er nok de færreste mennesker, der lever frygtløst, medmindre de selv bevidst har valgt det. Det er min 

oplevelse, at nok op mod 80% af de beslutninger, mennesker træffer i dagligdagen er frygtbaserede. Det 

betyder, at der ikke er ret mange beslutninger, der er autentiske og modige. Jeg har gentagne gange 

oplevet det i de virksomheder og hos de mennesker, jeg har konsulteret.  

 

Frygten har stået i vejen for åbenlyse muligheder, innovation og potentiale for store forbedringer. Jeg har i 

en større dansk virksomhed arbejdet med at transformere frygt til mod hos ledelsen. Det har medført 

markante forbedringer både økonomisk og trivselsmæssigt. I dag er det én af de mest velfungerende 

afdelinger i koncernen.  

 

I det private oplever jeg, at rigtig mange mennesker ikke tør følge deres drømme. For hvad nu hvis…..? Det 

kan være ønsker om et nyt job, selvstændig virksomhed eller dét at gå fra kæresten, hvis kærligheden eller 

ønsket om at være sammen ikke længere er til stede.  

 

Når jaguarenergien er installeret, betyder det ikke at man automatisk bliver frygtløs, men man kan lade 

jaguaren ”spise” frygten, når man mærker den. Jeg har selv arbejdet meget med at give slip på min egen 

frygt. Frygt for ikke at have nok, frygt for ikke at slå til, frygt for økonomisk ruin, frygten for frygten – selv 

frygten for min egen søns reaktion, hvis jeg på forhånd antager, at han vil reagere på en uhensigtsmæssig 

måde.  

 

Det er faktisk frygten der er ens værste fjende. Jo mere man fokuserer på, hvad der kan risikere at ske, jo 

større er sandsynligheden også for at det, man frygter også rent faktisk sker. Det, man fokuserer mest på, 

er også dét, man i virkeligheden manifesterer og får mere af. Jo, mere frygt, der er i dit liv, jo mere 

begrænset vil dit liv være. Det er loven om tiltrækning. 

 

Med jaguaren levende i dit system, kan du bevare roen og lade være med at lade dig fange af en masse 

uhensigtsmæssige følelser, der fratager dig din evne til at se klart.  

 

Jaguaren er udover at være frygtløs også meget tålmodig, når den jager. Den kredser rundt om sit bytte, 

indtil den har fundet den rette vinkel for derefter at slå til i et overraskelsesangreb. Den opnår med sin 

tålmodighed og beslutsomhed lige netop dét, den gerne vil have.  
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Øvelse: Næste gang du står overfor en situation, hvor du skal træffe et valg, spørg da dig selv, om din 

beslutning er baseret på frygt eller mod?  

 

 

Mine notater 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kolibrien 

Kolibrien, der overføres til solar plexus, symboliserer både nærvær, nænsomhed og udholdenhed. Kolibrien 

evner at stå stille i luften og kun suge den nektar, den har behov for. Det gør den, uden at blomsten lider 

overlast. Samtidig kan den flyve fra Alaska til Sydamerika i ét stræk. Som alle andre dyr, kender den heller 

ikke ordet grådighed. Kolibrien suger kun lige dét nektar, den har brug for. 

 

 

 

 

 

Kolibriens meget fine egenskaber kan komme os til stor gavn i vores samfund, der i de senere år har båret 

præg af stress og en ikke-væren-til-stede overfor sine kære. Den digitale tidsalder har både sine fordele og 

sine ulemper. Fordelen er, at man kan tage arbejdet med hjem. Ulempen er så at arbejde og fritid flyder 

mere og mere sammen, hvilket kan være yderst svært at styre, hvis man har blot den mindste smule lavt 

selvværd, eller angst for ikke at slå til i jobbet. Så vil arbejdet tage mere og mere over uden, at man selv 

bemærker det. Og det er for sent, når man opdager at kæresten ikke vil være med længere.  

 

Hvis man har børn, er det meget ofte dem, der er de store tabere, idet de ikke kan sige fra. Kolibriens 

egenskaber kan anvendes til at skabe den hårfine balance til alles bedste. For eksempel ved at vælge kun at 

arbejde på arbejdspladsen – tage en dyb indånding lige inden man træder ind ad døren i hjemmet, og gå 

ind og være 100% til stede for familien. 
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En anden meget fin egenskab, kolibrien symboliserer, er nænsomhed. Nænsomhed til sig selv, til sine kære 

og til livet. I et parforhold er det nok noget af det smukkeste, man kan opleve, idet energien både er 

bevidst, opmærksom og kærlig.  

 

Øvelse: Prøv at praktisere kolibriens energi i dit liv. Lad nænsomheden fylde i dit liv, overfor dig selv og din 

kæreste eller mellem dig og dine børn. Hvor stor er forskellen i forhold til før? 

 

Mine notater 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvelse:  I hvor høj grad praktiserer du grådighed i dit liv? Driver du rovdrift på dig selv? Er du bange for ikke 

at have nok penge, kærlighed, opmærksomhed, magt osv. Prøv at praktisere kolibriens energi hver dag – 

tag kun, hvad du selv har brug for – til alles bedste – for helhedens skyld. Det kan være en stor udfordring 

for egoet.. 

 

Mine notater 
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Ørnen 

Ørnen installeres i hjerteregionen og symboliserer overblik. Ørnen har evnen til at bevæge sig op i ca. 2000 

meters højde. Det er altså det dyr, der kan flyve højest og ifølge indianerne det dyr, der er tættest på 

”Great Spirit ”/Gud/Allah. Ørnen har også andre gode egenskaber. Den lever ligesom jaguaren uden frygt 

og den dykker ned efter lige dét bytte den ønsker – og den tager også gerne andre rovdyr, der er større end 

den selv.  

 

 

 

 

Ørneenergien kan anvendes til at hjælpe dig med at se ting fra et større perspektiv, hvilket kan være meget 

anvendeligt for alle mennesker. Man kan for eksempel gå ind i ørnens energi og bevæge sig op over sig selv, 

se sit liv ovenfra – den røde tråd, eller hvad formålet med livet er. Det kan også være, hvor du befinder dig i 

en situation på jobbet, hvor tingene er gået i hårdknude. Lad ørnen vise dig situationen ovenfra, dan dig et 

overblik, og søg efter en mulig løsning ved hjælp af visualiseringens kraft. Det vil sige, at du forestiller dig og 

ser for dig, hvordan udfordringen løser sig til alles bedste. Et virkeligt stærkt redskab, som mange 

elitesportsudøvere benytter sig af. 

 

De næste tre arketyper er nogle ”figurer”, som ifølge myterne har bidraget til inkaerne. 

 

 

Huascar 

Den første er Huascar, som symboliserer portneren af underverdenen, dvs. alt det underbevidste. Dine 

underbevidste tanker, følelser og handlinger, dine drømme – både i vågen og i sovende tilstand. Huascar 

installeres i halschakraet. Huascar hjælper dig med at blive mere bevidst om dine drømme, og om hvilken 

betydning de har for dig. På den måde kan du lære meget mere om dig selv, og de egenskaber du også 

besidder.  
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Efterhånden som du arbejder med dig selv, vil dine drømme ændre karakter. De gamle quero’er og andre 

shamaner bestemmer selv, hvad de ønsker at drømme om – fordi de vælger det. De kan eksempelvis 

drømme om fremtidige hændelser og bruge drømmene konstruktivt i deres arbejde. Min tidlligere kæreste 

og bedste ven Annette, der også arbejder som shaman, drømmer indimellem om orkaner og 

oversvømmelser kort tid inden de rent faktisk sker i en anden verdensdel. Prøv at tænke tilbage på hvad du 

drømte om sidste nat og spørg dig selv, hvad du skal lære af drømmen? 

 

 

Quetzalcoatl 

Quetzalcoatl er den fjerede slange (der også er afbilledet i korncirkler, som ifølge profetierne skulle komme 

til jorden i forbindelse med venuspassagen i juni 2012) Quetzalcoatl vogter over ”mellemverdenen”, dvs. 

den vågne bevidstheds verden. Quetzalcoatl, som installeres i det 3. øje i panden, bliver ifølge myterne 

sidestillet med Jesus og Buddha, altså den ”oplyste bevidsthed,” som de begge besad. Denne bevidsthed 

kan du også trække på, når du er 100 % nærværende – og oplever en væren, hvor du ikke længere føler dig 

begrænset af dine tanker og følelser. En væren som kan betegnes som objektiv medfølelse. Det er i denne 

væren man kan rumme ALT.  

 

 

 

 

Quetzalcoatl er den arketype, du kan trække på, når du skal ”læse” de energier eller informationer, der er 

mellem mennesker. Min erfaring er, at når man som shaman spørger ind til en bestemt energi mellem to 

mennesker, så vil der som regel opstå en ny dimension af konstruktiv udvikling mellem parterne.  

 

Øvelse: Forestil dig, at du har en chef eller kollega, som du ikke svinger så godt med. Beskriv nu med ét ord 

hvilken energi, der er mellem ham/hende og dig. Hvad skal der til for at ændre den uhensigtsmæssige 

energi og stemning, der er mellem jer? Forestil dig, at du ”klipper” de uhensigtsmæssige bånd mellem jer 

over og ønsk herefter en konstruktiv energi mellem jer. Læg så herefter mærke til, hvad der sker mellem jer 

fremadrettet. 

 

Mine notater 
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Pachakuti 

Den sidste arketype er Pachakuti, der overføres til kronchakraet i toppen af hovedet. Pachakuti er ”Tiden, 

der kommer” eller Oververdenens portner (åndens bevidsthed). Man kan bruge Pachakuti-energien til at 

heale eller skabe sin egen skæbne, hvilket vi alle gør mere eller mindre bevidst. Når det gøres bevidst, 

hæver man sit eget energiniveau for at komme op i åndens bevidsthed. Derfra kan man drømme modige 

drømme om nuet og den nærmeste fremtid – visualisere dem og så hente bevidstheden ned til det jordiske 

niveau, så drømmene kan blive realiseret.  

 

 

 

Jeg har selv benyttet mig af metoden, hvor jeg som selvstændig konsulent og projektleder visualiserede at 

vejen blev banet for mig uden forhindringer. I ”målet” så jeg for mig, at kunden tog imod mig med bifald. 

Projektet endte med at jeg blev klappet på skulderen af kunden som kaldte min løsning for 

”verdensklasse”.  

 

Jeg havde altså gjort op med mine uhensigtsmæssige tanker og følelser – lod mere eller mindre være med 

at tænke for meget over om jeg nu kunne klare det, og om jeg var god nok. Mit fokus var et helt andet sted. 

Denne metode har jeg med fordel anvendt i flere andre situationer, alle med positive resultater.  

 

Arketyperne, også kaldet ”Harmony Rites,” har til formål at skabe harmoni i dig, bliver overført eller ”sået” 

som frø i dig, og du har ansvaret for at give dem opmærksomhed – og derigennem for deres videre vækst. 

Opmærksomheden gives blandt andet via meditation og/eller ildceremoni, der kan foregå i naturen eller 

hjemme i stuen med to stearinlys, der repræsenterer det maskuline og feminine. Du kan også holde liv i 

arketyperne ved generel opmærksomhed og med din intention. 

 

Øvelse: 

Sæt dig med lukkede øjne og tænk på en situation, som du virkelig ønsker en god løsning på. (til alles 

bedste) Se for dig, hvordan ønskesituationen ser ud – mærk hvordan den føles. Lad den følelse være i din 

krop, så længe det varer. Du kan evt. fejre det med at danse en glædesdans. 

 

Mine notater 
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4. INDVIELSE: SEEREN 
Med Seeren får du skærpet dine sanser. Det vil især være dit psykiske syn, der bliver anderledes, idet du 

bliver i stand til at ”se,” hvilken energi andre bærer rundt på, om de er tunge eller lette i energien, og 

hvilken energi, der er imellem mennesker. Når Seeren bliver installeret, er det en lyskrans af energi, der 

bliver vævet fra 3. øje til baghovedet og derfra ned over brystet til hjertet. Symbolikken i indvielsen er, at 

du kobler hjerte og hjerne sammen, så du styrker evnen til at se mere klart, bliver bedre til at lytte til din 

intuition og dit hjerte i samarbejde med din hjerne!  

 

Shamaner og andre energiarbejdere bruger ofte deres seer-evne til at spotte ubalancer hos deres klienter. 

Det er meget forskelligt, hvordan de arbejder, men når jeg skal fornemme energien hos et andet menneske, 

gør jeg det modsatte af at fokusere mit blik på klienten – jeg ”defokuserer”, hvilket gør, at jeg ikke ser 

klienten ret tydeligt, men ser energierne omkring kroppen. Er der ubalancer i form af mørkere skygger på 

kroppen spørger jeg enten klienten, om vedkommende har smerter i området, eller hvis det er omkring et 

bestemt chakra, til emner, der hører til dette. Det kan eksempelvis være ubalance i frygten eller 

seksualiteten, der for det meste sidder i harachakraet.   

 

Jeg har selv brugt seeren til at fornemme hvilken energi og stemning, der hersker i en virksomhed. De fleste 

virksomheder har et værdigrundlag og har udarbejdet fine strategier og lavet personalepolitiker. Men 

energien i virksomhederne er ikke til at tage fejl af. Det er dén, der i sidste ende er afgørende for, om folk 

trives - og om virksomheden giver et langtsigtet og bæredygtigt overskud. Jeg har arbejdet i adskillige 

virksomheder, og det er blevet virkelig tydeligt for mig, hvor vigtigt det er for den enkelte medarbejder, at 

der hersker en god stemning. Hvis energien i en virksomhed er tung og ubehagelig, vil det medføre, at 

medarbejderne flygter, og kun dem med lavest selvværd ender med at sidde tilbage, fordi de ikke tør søge 

andre veje.  

 

Jeg var som konsulent hyret til at give ledelsen og nogle mellemledere personlige værktøjer til at lede mere 

bevidst, med henblik på at opnå nogle bedre produktivitetsmæssige resultater. I starten oplevede jeg 

stemningen i virksomheden som værende tung og uvenlig og faktisk meget fordømmende. Nogle var alt for 

autoritetstro, andre nærede mistillid og manglende respekt overfor ledelsen. Mange af medarbejderne så 

stressede ud og virkede til at være kede af det. Jeg påpegede den energi og stemning, som jeg fornemmede 

den overfor ledelsen i virksomheden, og de gav mig ret. Så da de nåede til erkendelsen af, at stemningen 

ikke var optimal, kunne vi arbejde konstruktivt med den. Det tog ikke 2 måneder, før energien var vendt til 

positiv stemning, optimisme og en autentisk interesse for selv at skabe forbedringer. Produktiviteten steg 

herefter også til de ønskede målsætninger. 

 

Seeren, også kaldet ”Seer Rites,” gør dig i stand til at observere, se og fornemme, hvad der i virkeligheden 

er, frigjort af egne begrænsende tanker og følelser. Du ser med andre ord gennem dit laserklare syn, dit 

ekstreme nærvær, som er forskelligt fra de egocentriske tanker, der svarer til at se ud gennem snavsede 

briller. Når du ser med det laserklare syn og har hjertet med, kommer din objektive medfølelse til stede. 

  

Mine notater 
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5. INDVIELSE: DET  FEMININE PRINCIP 
Med det feminine princip bliver du i stand til at rumme dine feminine sider, tillade dig selv at agere 

feminint i situationer, hvor der er behov for det – uanset om du er mand eller kvinde.  

Eksempler på det feminine princip: Rummelighed, lytten, sårbarhed, sensualitet, modtagelighed, 

næstekærlighed, overbærenhed, ynde og medmenneskelighed.  

 

Set lidt mere ovenfra betyder det feminine princip, at man værner om moder jord, er nænsom overfor 

naturen og derfor ikke slår planter og dyrearter ihjel.  

 

Det er igennem moder jords overflod, at man skaber ynde og overflod i sit eget liv. Denne følelse kommer 

fra hjertet med et autentisk ønske om at heale moder jord, sig selv og sin egen fortid. Det feminine princip 

har også til formål at skabe ikke-vold og fred i sig selv og i verden. 

Det betyder, at det mentale overgreb af sig selv ophører. Med det, mener jeg, når du stopper med at føle 

dig ikke-god-nok, dunke dig selv i hovedet, når du ikke får gjort hvad du har besluttet dig til, og når dine 

forventninger overstiger virkelighedens sande gaver. Når du beslutter at din indre kamp ikke gavner nogen 

eller noget. At udleve det feminine princip betyder, at du nurser dig selv, som du vil nurse en nyfødt baby; 

med ubetinget kærlighed, omsorg og nænsomhed. Med en klar intention om at opbygge frem for at 

destruere. 

 

Den feminine energi er virkelig i fremmarch på mange planer. Vi oplever flere og flere kvindelige ledere i 

virksomheder, organisationer, og i politik, hvilket også er nødvendigt, for at  opleve fred og ligeværd i vores 

samfund. 

 

Det feminine princip bliver også kaldet ”Daykeeper Rites.” (de som hilser solen) 

  

Mine notater 
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6. INDVIELSE: DET MASKULINE PRINCIP 
Med det maskuline princip bliver du i stand til at rumme dine maskuline sider og tillade dig selv at handle 

maskulint, når der er behov for det. Eksempler på det maskuline princip: Ære, mod, styrke, handlekraft, at 

blive stående overfor det feminine, at være skaffedyr og forsørger, vedholdenhed og at være beskytter 

overfor det feminine og sine kære.  

 

En del af den maskuline essens har siden tidernes morgen været forbundet med kamp, krig og destruktion, 

overgreb og æren i at vinde over en modstander eller fjende. Det at stå i en blodsrus over at have besejret 

”det onde” uanset om det er en selv, der er ond, har altid på én eller anden måde givet manden et kick – 

men det er kun kortvarigt, for det tilfredsstiller kun egoet.  

 

Der er faktisk mange kvinder, der med god grund, er bange for det maskuline. Og de mænd, der lever efter 

dette koncept, er ofte også bange for det feminine – både i sig selv og i kvinder. For det meste af frygt for 

selv at fremstå som homoseksuel.  

 

Den destruktive maskuline del, bærer den indre kamp, frygten for at tabe ansigt, frygten for at være 

utilstrækkelig, frygten for at miste anseelse, frygten for at miste. Sidstnævnte ses ofte som jalousi – 

manden, der i yderste konsekvens hellere vil slå ihjel end at miste sin kvinde - eller måske nærmere ære? 

 

I den 6. indvielse, ses der helt bort fra de destruktive tanker, følelser og handlinger. Den maskuline mand 

rummer sig selv og sine følelser og tager ikke mere end det, han selv har behov for. Han står op for sig selv, 

for det han tror på, for hans livsformål og for sine kære. Den maskuline mand fører sine drømme ud i livet, 

handler på det han føler – og sætter en ære i bare at gøre det.  

 

Det maskuline princip bygger i langt højere grad på at skabe fred. Det betyder, at han bliver den fredelige 

kriger, der skaber ægte og autentiske værdier, såsom ligeværd, at hjælpe og bidrage med alt hvad han kan 

– bare fordi han kan. Den maskuline mand rummer sin egen og sin kvindes sårbarhed, værner om den og 

beskytter den. Når manden rummer sin kvindes sårbarhed, vil kvinden ændre både udseende, form og 

adfærd, fordi hun kan føle sig tryg. Jeg har selv i mit tidligere parforhold bemærket, hvor ekstremt vigtigt 

det er, at kvinden kan føle sig tryg og derved også feminin. Det kan kun opstå, når jeg selv agerer maskulint. 

På denne måde kan der opstå balancen mellem det maskuline og feminine. Når manden rummer sin egen 

sårbarhed, bliver han stærk – og lige dér bliver han maskulin. 

 

Denne indvielse kaldes ”Wisdomkeeper Rites” (De, som bærer visdommen) Ifølge legenderne, er der tale 

om visdommen, der bor i eller forbindes med bjergene. Når mænd i indianerstammer tager ud på deres 

egen vision quest (visionssøgning, søgning efter livets mening, livsformål etc.) er det som regel bjergene 

eller prærien, de drager ud mod. Her de henter deres visdom, som de kan dele ud af, når de vender tilbage. 

I denne indvielse, forbinder du dig med de medicinfolk og kvinder, der har formået at trodse døden og 

træde uden for tid og rum og smage på uendeligheden, den ubegrænsede kraft! Når du har hentet den 

visdom, du har brug for, deler du ud af den – og bliver læreren. 

 

Mine notater 
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7. INDVIELSE: BALANCE 
Her skabes balancen mellem det maskuline og feminine, så der opstår en balanceret ligevægt - uanset om 

du er mand eller kvinde!  

 

Et eksempel på en mand i balance: ”Jeg mærker lige nu, at jeg er vred på dig – det betyder ikke at jeg vil 

blive ved med at være det, men jeg er det lige nu, og jeg kan slippe det, når du har taget ansvar for det, du 

sagde”.  

At mærke efter og være autentisk overfor sine følelser er primært en feminin egenskab, mens det 

maskuline ligger i den konstruktive vrede og evnen til at slippe det, når tiden er inde. Den balancerede del 

ligger i villigheden til at tilgive andre for deres ubetænksomhed. 

 

Et eksempel på en kvinde i balance med det maskuline og det feminine:  

Min tidligere kæreste har en fænomenal evne til at dykke ned i det, hun mærker – dog uden at lade sig 

fortabe i følelsernes vold – og når hun har mærket tilstrækkeligt, handler hun på det, fører det ud i livet, 

uden at frygte noget. Det har både handlet om nye karriereveje, tidligere forhold og andre af livets store 

beslutninger. 

 

Igen er det feminint at mærke og føle, og det maskuline består i at være handlekraftig og føre tingene ud i 

livet. Balancen består i, at hun ikke lader sig opsluge af sine følelser, hverken i mærke-/følefasen samt at 

hun, idet hun har taget beslutningen, ikke lader sig fange af bekymringer om fremtiden. 

 

 

Feminin

Uuh,
ih altså..

Graden af femininitet

Grynte,
grynte

Maskulin

Balancen mellem det maskuline og feminine

Balance

Graden af maskulinitet

Ex.:
Rambo,

Charlize Theron
i "Monster"

Ex.:
Paris Hilton,

Britney Spears,
Ole Henriksen

 

 

Figuren ovenfor illustrerer, hvordan balancen mellem dét at være maskulin samtidig med at man er 

feminin. De fleste mennesker ligger indenfor normalt indenfor det ovale område. Nogle mere udprægede 

feminine og andre mere maskuline.  

 

Filosofien i denne indvielse er at være i balance, hvor man både kan agere feminint og maskulint. Manden 

arbejder på at udvikle og udleve sine feminine træk, ved at fornemme, mærke og føle, og bruger sin 

maskuline essens via sin handlekraft og mod. Kvinden arbejder bevidst på at udvikle sine maskuline 

egenskaber og sætter handling på de ting hun mærker og fornemmer. 

 

I mange parforhold er rollerne byttet rundt, og kvinden faktisk er manden i huset og manden er kvinden. På 

kort sigt fungerer det fint, idet modsætninger mødes og det giver en god dynamik i forholdet. Men på 

længere sigt vil det give en skævvridning i forholdet, hvis kvinden for eksempel skal trøste manden og 

støtte ham som en mand støtter og holder sin kvinde i et ”normalt” parforhold. Kvinden vil med tiden miste 

respekten for manden. Dette mærker manden ubevidst, og bliver mere og mere destruktiv i sine tanker og 

følelser. Manden søger ubevidst at gøre kvinden svag, så han igen kan indtage rollen som manden i huset 
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og passe på sin kvinde. Problemet er så bare, at når kvinden er blevet så fysisk eller psykisk svag, eller helt 

har forladt ham, at han ikke aner, hvad han skal stille op med sin maskulinitet. Derfor, at det er så vigtigt, at 

man i parforhold er bevidste om at balancere mellem det maskuline og feminine - i sig selv og med 

hinanden. 

 

Jeg blev bevidst om det ved at se, hvordan min far havde praktiseret dette mønster i sine parforhold – og 

gjort dem alle syge på den ene eller anden måde. Og det samme mønster har jeg haft indtil jeg blev bevidst 

om det, og har taget et bevidst valg om at denne destruktive samlivsform skulle ophøre. Det har bevirket, 

kan jeg nu kan være en maskulin mand i mit parforhold uden at være destruktiv. Det er i øvrigt et meget 

udbredt fænomen at undertrykke kvinder i både Danmark og i andre kulturer. Men i takt med den stigende 

bevidsthed, vil det ændre sig, så manden ikke behøver at frygte sin kvinde, og kvinden ikke behøver at 

frygte sin mand. 

 

Idealsituationen må være, at man i parforhold kan være selvforsynende. Det betyder, at man selv kan fylde 

sine kærlighedsbeholdere op, tage ansvar for sine egne behov, så man som partner kan mødes i 

kærligheden som to selvstændige individer, der ikke er afhængige af hinanden, men blot kan nyde sig selv 

og hinanden ved at være den man er. 

 

Jesus var et godt eksempel på balancen mellem det maskuline og det feminine. Han var meget feminin i sin 

næstekærlighed og i sin måde at heale andre mennesker på og ekstremt maskulin i sit mod. Han var ikke 

frygtsom overfor andre menneskers foragt, frygt og had. Han kendte sit livsformål og veg ikke fra det. Og 

derfor har han skrevet historie.  

 

En anden nutidig person, der både rummer ekstremt maskuline egenskaber samtidig med at han har en 

stærk feminin side, er USA’s præsident Barack Obama. Allerede dagen efter han blev valgt til præsident, har 

han iværksat adskillige tiltag til at forbedre levevilkårene for den menige amerikaner. Han er endvidere et 

godt eksempel på at være den fredelige kriger, som søger fredelige løsninger ved at samle folk i stedet for 

at skabe splittelse. Hans langsigtede mål, er at skabe fred i verden. Samtidig rummer han mange fine 

feminine egenskaber såsom respekt, medmenneskelighed, ansvarstagen, at bringe håbet frem i sit folk, og 

evnen til at tale ind til hjertet til hele verdens befolkning, så både mænd og kvinder kan græde.  

 

På det overordnede plan vil denne indvielse også kaldet ”Earthkeeper Rites” (De, som bærer jorden) 

forbinde dig med ærkeenglene, som er vogtere af vores galakse. I denne bevidsthed forvalter du alt liv på 

jorden og kommer under beskyttelse af disse ærkeengle med deres kraft og lys. Du kan til hver en tid kalde 

dem til dig, i hvilken som helst situation i  dit liv. Igennem balanceringen mellem det maskuline og det 

feminine, vil du kunne se jorden fra stjernernes vinkel, og du bliver seeren, der kan drømme verdens 

skabelse. 

 

Balanceøvelse: Luk øjnene og spørg dig selv, hvor på skalaen du befinder dig? Er du udpræget maskulin 

eller feminin, eller rummer du begge dele lige meget? Hvordan kan du bevidst skabe balance mellem dine 

maskuline og feminine sider? 

 

Mine notater 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

 

Balanceøvelse: Kig på dit parforhold eller evt. tidligere parforhold. Hvor på skalaen ligger I? Er du manden 

eller kvinden i forholdet? Vær hudløst ærlig. Hvis der er ubalance i parforholdet, så drøft situationen med 

din partner, hvordan I sammen kan skabe balancen mellem det feminine og det maskuline. 

 

 

Mine notater 
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8. INDVIELSE: TIDEN DER KOMMER 
Med den 8. indvielse bliver du i stand til at bevare roen og at være centreret uanset hvilke udefra 

kommende påvirkninger, der måtte være, såsom finanskrise, klimaforandringer, naturkatastrofer, fyringer, 

stress eller andre påvirkninger tæt på dig. 

 

Ifølge både inkaernes og mayaernes profetier, vil der ske noget stort 21.12.2012 og tiden derefter. Om 

jorden skal gå under eller undergå andre inde- eller udefra kommende påvirkninger vides ikke. Men denne 

indvielse vil forberede dig på, hvad der nu end skal ske i tiden efter den store forandring. 

 

Den 8. og den 9. indvielse, er særdeles vigtige i tiden, der kommer. Du har sikkert bemærket, at tingene 

sker hurtigere og hurtigere. Du skal nå mere på jobbet end tidligere. Der stilles større og større krav til 

leverancer, tidsfrister osv. Der er flere og flere mennesker, der bukker under for stress, fordi de ikke magter 

opgaven og det konstante pres – og fordi de ikke ved, at de har en mulighed for at sige fra.  

 

For mig har den 8. indvielse betydet, at jeg kan skabe ro i mig selv, og blive stående i orkanens øje uden at 

lade mig fange eller friste af følelsesmæssige udsving, forvirring, stress eller andres fordømmelse. Ved at 

jeg nu evner dette, kan jeg nu med min egen power stå frem og være, den jeg er – i mit tilfælde shaman, 

hvilket mange mennesker endnu fordømmer eller ikke forstår. Roen gør, at jeg kan være centreret i mine 

tanker og følelser.  

 

Jeg har også oplevet, at mit immunforsvar er blevet stærkere. Det betyder, at når jeg får en infektion, 

forkølelse eller influenza, så stopper den som regel ved symptomerne. Infektionen får altså ikke mulighed 

for at bryde ud i fuldt flor. Det er der flere årsager til. Dels spørger jeg mit højere selv/mit autentiske jeg, 

hvad der er årsagen til at jeg har fået infektionen. Når svaret dukker op, (for det meste noget jeg ikke har 

lyttet til) så tager jeg ansvar for det, og gør noget ved det. Samtidig sender jeg lys og healing til dét sted 

hvor det gør ondt i kroppen. Ganske kort tid efter, er symptomerne forsvundet som dug for solen. Hvis 

influenzaen eller forkølelsen alligevel bryder ud, varer den kun et par dage, frem for tidligere op til et par 

uger. 

 

Hvad mere spændende er, at aldringsprocessen bremses, og måske giver mulighed for at leve længere, 

bedre og mere i overensstemmelse med sig selv. Du vil føle dig stærkere og have en langt stærkere 

udstråling. Dine øjne bliver tændt af lyset i dig, og det er meget tydeligt at se ændringen i de mennesker, 

der har fået indvielserne og især den 8. indvielse. 

 

I den 8. indvielse, også kaldet ”Starkeepers Rites” (De som bærer Stjernerne) træder du ind i en ny 

bevidsthed; du bevæger dig fra at være Homo Sapiens til at blive Homo Luminous – Det Lysende Menneske. 

Du vil indtage en position i det nye bevidsthedsskift, der er på vej. Du bliver den, der viser andre vejen – 

skønhedens, sandhedens, ærlighedens og kærlighedens vej. 
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Øvelse: Næste gang du mærker et sted, hvor du er øm eller har ondt, så sæt dig rigtig godt tilrette, luk 

øjnene og visualiser for dig, at der fra dit hjerte strømmer lys, healing og kærlighed ud til det sted, du har 

ondt. Bliv ved med det, indtil du mærker en ændring i kroppen, der hvor du mærker ømheden. Du kan nu 

manifestere helingen af dit sår med tankens kraft – din egen intention. Hvordan føles det?  

For mig virkede det fantastisk befriende at vide, at jeg selv er herre over mit helbred, og at jeg derfor selv 

er ansvarlig over for mit liv. Og det giver helt nye muligheder! 

 

Mine notater 
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9. INDVIELSE: SKABEREN 
Du bliver skaberen af dit eget liv og den verden du ønsker at leve i. Du drømmer modige drømme, og tør 

udleve dem i kærlighed og respekt til dig selv, dine kære og til livet! 

 

Den 9. indvielse, Skaberen, blev givet fra menneske til menneske for første gang i 2006. Mine meddeltagere 

og jeg var de første i den vestlige verden, der fik denne energioverførsel. Indvielsen er blandt andet en af 

årsagerne til, at jeg har skrevet denne e-bog.  

 

 
 

Som shaman – og som menneske er det i det hele taget vigtigt, at være bevidst om sine tanker og følelser. 

En shaman kan være så stærk i energien, at han/hun kan manifestere ting/hændelser blot ved at anvende 

tankerne og følelserne. Et af værktøjerne til dette, er at visualisere at de ting man ønsker sig, rent faktisk 

sker. Og det sker. Det er et fantastisk stærkt værktøj. Det kræver dog, at følelserne er autentiske og i ro - og 

ikke er frygtbaserede. Så får man dét, man ikke ønsker sig. 

 

Det betyder, at du, når du har modtaget den 9. indvielse, også selv bliver stærk i energien, og kan 

manifestere det liv og den verden, du ønsker. Via mit eget personlige arbejde og de erfaringer, jeg har 

opnået gennem videregivelsen af denne indvielse, har jeg indset, at det kræver 100% ansvar – og at man 

skal være MEGET bevidst om sit eget følelsesliv og sit tankesæt.  

 

Forestil dig følgende tankeeksperiment: Vi bruger måske 6% af vores hjernekapacitet. Af de 6% er der 

sandsynligvis 20% af tankerne, der er konstruktive (hvilket er højt sat for et normalt tænkende menneske). 

Hvor mange af de konstruktive tanker vælger vi så bevidst? Og hvor mange af de destruktive tanker vælger 

vi så bevidst ubevidst?? 

  

De færreste mennesker er bevidste om, hvor destruktive tanker og følelser de egentlig har og om hvor 

meget disse får lov til at styre deres liv. Vi har alle vores vaner, der er skabt af de ting, vi oplever igennem 

livet, og som giver os nogle mere eller mindre hensigtsmæssige overbevisninger om os selv. Det kan måske 

være følelsen af ikke at være god nok, ikke at have penge nok, eller andre personlige begrænsninger og 

destruktive tankemønstre. En stor del af disse tanker og følelser ligger godt begravet i underbevidstheden. 

Og selv om vi måske godt kender de uhensigtsmæssige vaner, er de ikke altid lige nemme at slippe af med. 

 

Med denne indvielse kan du altså med dine tanker og følelser manifestere et sundt liv, et sundt helbred, et 

sundt følelses- og kærlighedsliv, et sundt arbejdsliv, en sund økonomi, en sund verden – eller du kan 

manifestere det modsatte. Hvad vælger du? 

 

Jeg har i min egen rejse igennem livet, haft virkelig mange selvdestruktive tanker, der har været tillært lige 

fra min spæde barndom. En stor del arvet af mine forældre og en stor del gennem mine egne erfaringer. 

Siden jeg blev shaman, er det virkelig gået op for mig, at mit liv har været styret af mine tanker og følelser – 
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som har haft afgørende betydning for hvordan mit liv har tegnet sig. På min personlige udviklingsvej, har 

jeg indset, at tanker og følelser er ALTAFGØRENDE, for hvordan man vælger at leve sit liv! Intet mindre.  

 

Kommer der tider, hvor lykken ikke smiler til dig, kan du spørge dig selv: Hvad er gaven i dette her; hvad 

skal jeg lære af det? Og hvad er mit eget ansvar? Ved at gribe alle situationer an på denne måde lærer vi at 

blive personligt innovative og gribe forandringer an med glæde i stedet for modstand. 

 

Jeg har oplevet mennesker, der har modtaget denne indvielse, blive enormt kreative. Nogle mennesker  

begynder at male og manifesterer ting, de længe har drømt om. Nogle bruger det i forbindelse med at 

skabe en bedre verden, og andre begynder at skrive bøger. Deres liv udfolder sig på en helt anden måde, på 

et nyt bevidsthedsniveau. Man bliver i den 9. indvielse ”the Mythmaker.” Den, der skaber myter. Du bliver 

den der skaber historie, og du bliver katalysatoren mellem den ikke-manifesterede og den manifesterede 

verden. 

 

Den 9. indvielse ”Creator Rites” (Den som skaber alting) er stadig så ny, at det ikke er helt sikkert hvad 

effekten ellers vil blive. Men ved modtagelsen af denne indvielse vækkes ”Gudslyset” i dig, og du bliver 

forvalter af al skabelse, fra det mindste sandkorn til den største samling af galakser i universet. Indvielsen 

formodes, at være skridtet til, at menneskeheden kan tage det næste bevidsthedsskift bevidst!  

 

Denne indvielse handler i høj grad om at drømme modige drømme, at alt er muligt – uden sorg og 

belæringer fra fortiden eller bekymringer om fremtiden. Du skaber alt i nuet. Dream your world into being! 

 

Øvelse: Stil dig selv disse spørgsmål: Hvor stor en andel af mine tanker er konstruktive? På en skala fra 1-

10, hvor meget elsker jeg mig selv? Hvad kan jeg selv gøre for at sende positive og konstruktive tanker ud 

om mig selv og andre? 

Mine notater 
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Øvelse: Sæt dig og meditér på hvilken verden du ønsker at skabe. Se for dig hvordan den helt konkret kan 

se ud. Er der fred omkring dig? Er du dér, hvor du ønsker at være? Hvad skal der til for, at du kommer fra 

din nuværende verden over i den, du ønsker? Er der andet, du skal tage ansvar for? 

Mine notater 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvelse: Næste gang du ønsker dig noget, så send et ”let” ønske afsted. Formulér sætningen ”det kunne 

være dejligt, hvis....” Og mærk så derefter, hvordan det føles, at du allerede at have fået opfyldt dit ønske! 

Giv herefter slip på ønsket – og hav tålmodighed. Du kan ikke forcere universets gavmildhed. Gaverne 

kommer til dig, og du behøver ikke længere opsøge dem.. 

Mine notater 
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KÆRLIGHED 
Når Munay Ki betyder ”kærlighedens styrke”, er det på sin plads, at definere hvad kærlighed egentlig er for 

en størrelse.  Der er mange store filosoffer, digtere og andre kloge mennesker, der har forsøgt at beskrive 

kærligheden. Det er så stort et emne, at det nærmest er uudtømmeligt.  

For mig, er kærligheden den største gave, du kan give dig selv og andre. Kærligheden er i alt, hvis du tør 

kigge efter det. Det er langt, langt mere end kærligheden til en sjælspartner eller til sine børn. Først og 

fremmest er kærligheden til sig selv den  absolut vigtigste af alle! Uden den har du ikke ubetinget kærlighed 

til noget eller nogen anden i dit liv. Derfor handler det om at slippe alt, hvad der forhindrer kærligheden i at 

flyde frit inde i dig selv.  

Hvis kærligheden ikke får lov at blive udtrykt i enten ord eller handlinger, kan den stagnere og sætte sig 

som bitterhed, vrede, sorg – og derpå skabe fysiske smerter og sygdomme i kroppen. Jeg har selv oplevet at 

have haft ondt i venstre side af lænden, som jeg forbinder med sorg, og en morgen jeg ville lave nogle 

yogaøvelser, gik det op for mig, at årsagen til at jeg havde ondt i lænden var, at jeg ikke udlevede min 

kærlighed til en nær person i mit liv! Den var stagneret. Da jeg gav udtryk for min kærlighed til hende, 

forsvandt smerten med det samme. 

Førhen, har jeg  ladet mig ”fikse” med kraniosakral terapi, og hver gang sporede vi os ind til at det var 

kærestesorger. Jeg har ikke længere behov for at blive behandlet, da jeg nu ved, at hvis jeg har ondt i 

ryggen, så skal jeg bare tage ansvar for mine følelser og give udtryk for min kærlighed. Jeg har også valgt at 

give udtryk for min kærlighed til andre kvinder, som jeg ikke har haft nogen forventning eller ønske om, at 

skulle være sammen med, og hver gang, er jeg bare blevet fyldt med en varm og inderlig glæde. En glæde 

over at kunne bidrage til både mig selv og også en anden smuk sjæl, som jeg elsker. 

Hvis alle mennesker giver udtryk for deres kærlighed, vil der ikke længere være ulykkelige forhold, 

skilsmisser, mænd (og kvinder) der har ejerfornemmelser overfor partneren og kan finde på hvad som helst 

for at slippe for både smerten og kærligheden. Når kærligheden stagnerer i kroppen, sker der ofte det, at vi 

skaber nogle meget destruktive mønstre og handlinger, som slet ikke var den oprindelige intention, der var 

baseret på autentiske følelser. 

For mig, handler kærlighed derfor også om at give slip på dem, vi elsker. Vi ejer dem alligevel ikke.  Uanset 

om man skal være sammen som partnere eller som venner, er der mest kærlighed i at sætte hinanden fri 

og have tillid til, at man får lige nøjagtig den kærlighed, som man selv synes, at man har fortjent. Og dér 

kommer kærligheden til sig selv ind i billedet. For kærligheden vil altid komme i de mængder, som du giver 

dig selv – og selv sender ud. 

Kærlighed er også healing. Den universelle kærlighed, som vi alle rummer, skaber helbredelse på alle livets 

planer – hvis vi blot tillader os selv det. I den healing som jeg giver mine klienter, er det den universelle 

kærlighed, som jeg beder om at komme til stede for klienten – og der sker altid små og store mirakler.  

Vi gør os selv forkerte, når vi vælger ikke at lytte til os selv, vælger det modsatte af, hvad vores højere selv 

eller hjerte fortæller os, handler destruktivt overfor os selv, fordømmer os selv, har skyldfølelse, eller 

mangelfølelse mv. Vi vælger faktisk at være ikke-kærlige over for os selv – og dér vælger vi ubevidst at gøre 

os selv syge – hvilket jo  er det stik modsatte af healing. Kan vi gøre os selv syge, hvilket er ganske nemt i 

det samfund vi lever i, så kan vi også gøre os selv raske gennem healing – som jo er kærlighed. 

Konklusionen må  derfor være, at jo mere vi lytter indad i os selv, til vores indre stemme, vores krop, 

følelser og impulser og sætter handling på indsigterne, jo større respekt vil vi have for os selv. Jo mere vi 

respekterer os selv, jo mere elsker vi os selv. Og jo mere vi elsker os selv, jo mere bevidste bliver vi. Og jo 

mere vi elsker os selv, og jo mere bevidste vi bliver, jo lettere har vi ved at skabe fred i verden. 
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Så vær med til at sprede de smukke, kærlige og bevidste ringe i vandet, som altid vil kvittere med det 

bedste til dig. Start med at give ubetinget kærlighed til dig selv og lad den frit udleve sig i dit liv.  Da skaber 

du den verden, du ønsker at leve i. Når alt kommer til alt, ønsker vi alle at blive elsket. Og kærligheden 

vinder altid. 

 

 

 

 

THE ALCHEMY OF LOVE 

 

You come to us 

from another world 

From beyond the stars 

and void of space. 

Transcendent, Pure, 

of unimaginable beauty, 

bringing with you 

the essence of love 

You transform all 

who are touched by you. 

Mundane concerns, 

troubles, and sorrows 

dissolve in your presence, 

bringing joy 

to ruler and ruled 

to peasant and king  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You bewilder us 

with your grace. 

All evils 

transform into 

goodness. 

You are the master alchemist. 

You light the fire of love 

in earth and sky 

in heart and soul 

of every being. 

Through your love 

existence and nonexistence merge. 

All opposites unite. 

All that is profane 

becomes sacred again. 

 ~ Rumi~ 

 

 

 

 

 

 

 

 


