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12 UGERS INDIVIDUELT FORLØB

UNLEASH DIN FEMININE ENERGI
Tag med på en 12 ugers dybdegående rejse, hvor vi sætter din 
feminine energi fri. Connecter dit hoved med din krop og dit hjerte.

TEMAER
I løbet af de 12 uger kommer vi omkring seks temaer.

1. Ubalancer & målsætning

2. Såret feminin & maskulin energi

3. Healing af energetiske sår

4. Kroppens budskaber

5. Hjertet som guide

6. Unleash din feminine energi

SKRÆDDERSYET FORLØB
Du får et særligt sammensat forløb, som er en kombination af al 
min erfaring og viden som energiterapeut, coach og mindfulness-
instruktør. Hvor vi arbejder holistisk med dig som menneske.

Vi kommer til at arbejde kropsligt med en kombination af forskellige 
alternative behandlingsformer. Vi kommer til at dykke ned i healing 
af energetiske sår. Vi kommer til at implementere forandring og kigge 
frem, så du virkelig rykker dig.  

Jeg er der til at støtte dig hele vejen, og du bliver guidet med dybde-
gående meditationer og små hjemmeøvelser de uger, vi ikke ses.
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INDHOLD
For hvert tema får du tilsendt en mail med introduktion, øvelser og/
eller meditation samt have en fysisk session, hvor vi arbejder dybere 
ind i temaet sammen - både kropsligt og via samtale. Forløbet bliver 
altid tilpasset dig men vil cirka se sådan ud.

Tema 1

Uge 1: Mail med velkomst, meditation, øvelse & spørgeskema
Uge 2: Dobbeltsession (2 x 75 minutter)

Tema 2

Uge 3: Mail med video om temaet og øvelse
Uge 4: Session af 75 minutter

Tema 3

Uge 5: Mail med meditation og øvelse
Uge 6: Session af 75 minutter

Tema 4

Uge 7: Mail med video om temaet og øvelse
Uge 8: Session af 75 minutter

Tema 5

Uge 9: Mail med meditation og øvelse
Uge 10: Session af 75 minutter

Tema 6

Uge 11: Mail med personlig plan for at fastholde din feminine energi
Uge 12: Session af 75 minutter
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HVAD ER FEMININ ENERGI?
Vi indeholder alle to energier, som i samspil gør os til hele mennesker. 
Energierne kaldes feminin & maskulin energi. De kaldes også yin & 
yang. Det er to modpoler, der er i os alle. Uafhængig af køn.

Den maskuline energi udretter, planlægger og præsterer. Den sætter 
sig mål og fører dem ud i livet. Den er intellektuel og hovedstyret. 
Den er udadvendt. Den er givende. 

Den feminine energi er til stede i nuet, følende, kropslig og intuitiv. 
Den lever fra hjertet fuld af tillid, kreativitet og leg. Den er indadvendt. 
Den er modtagende.

Begge energier er vigtige, og det er afgørende at have en vis balance 
i energierne. Dog dominerer den maskuline energi hos mange.

Men når den feminine energi bliver undertrykt, går vi glip af meget. 
Vi mister kontakten til os selv. Gnisten forsvinder. Relationer bliver 
udfordrende. Som om vi mangler en del af os selv. Noget er off.

NÅR VI SÆTTER FEMININ ENERGI FRI
Vi skal ofte grave dybt, når vi sætter den feminine energi fri. For det 
handler ikke blot om at beslutte sig for det. Vi skal forløse og heale 
gamle sår relateret til energierne. Sætte dine stagnerede følelser fri, 
inden vi for alvor kan aktivere den feminine energi. 

Det er en udviklende og værdifuld proces. For når du lander i din 
feminine energi, føler du dig mere hel. Du kan mærke dig selv. Du er 
ikke i hovedet konstant men mærker din krop og hjertets budskaber. 
Du har en stærk relation til dig selv, som gør dig i stand til at connecte 
med andre på et dybere plan. Fordi du er vendt hjem til dig selv. 
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PRIS
Prisen for hele forløbet er 8.500 kr. men jeg har lavet en særlig 
introduktionspris til de fire første klienter, der tilmelder sig forløbet. 

Introduktionsprisen er blot 5.800 kr. for de fire første klienter. 

PRAKTISK
Sessionerne forgår på Nørrebro hver anden tirsdag, hvor vi finder et 
tidspunkt, der passer os begge. 

Alle Led & Kanter
Nørrebrogade 183

Har du ikke mulighed om tirsdagen, så lad os snakke om en alter-
nativ løsning i min hjemmeklinik. Som udgangspunkt er forløbet 12 
uger i nogenlunde forlængelse af hinanden, men vi tilpasser det 
naturligvis i forhold til sommerferie og lignende.

AFKLARENDE SAMTALE
Det er vigtigt, vi er et godt match, så jeg tager klienter ind, som jeg 
virkelig kan hjælpe. Lyder forløbet som noget for dig, så skriv derfor 
til mig, og vi kan eventuelt aftale en kort afklarende samtale.
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