
Kære Forælder

I visdomsbog 3 ”Vinden der blæser - Så du kan bevæge dig” lærer barnet at 
beskytte sig mod udefrakommende uhensigtsmæssige påvirkninger. 

Bogen handler om at kunne hæve sig op over diverse problematikker, 
anskue dem fra et højere plan og belyse dem mere bredt. Barnet lærer, at 
det selv har indflydelse på dets verden. 
I trin 3 lærer barnet at "lægge et skjold", hvilket vil sige, at det lærer at 
beskytte sig. Hvis andre er ubehagelige, kan barnet anvende sit skjold, og 
ubehaget vil ikke ramme barnet i samme grad. 

Når vi følger vores indre guidning/vejledning, bæres vi lettere gennem livet. 
Vinden symboliserer den indre guidning, der løfter barnet derop, hvor det 
kan se klart. Vores indre guidning kaldes også intuitionen.   
Barnet skal ikke kæmpe imod vinden/intuitionen, men lade den vise vej og 
bevidstgøre det, der trænger til lys. Med solen kan barnet lyse alting op og 
forvandle det, mens vinden viser vejen. 

I nogle situationer kan det være nødvendigt for barnet at beskytte sig med et 
skjold, så dets følelser og tanker ikke bliver påvirket af omgivelsernes 
energier.  Et skjold sørger for at passe på eller holde barnets energifelt rent 
og beskytte det mod udefrakommende uhensigtsmæssige påvirkninger. 
Bjerget repræsenterer skjoldet. 
Sensitive børn kan især have gavn af at anvende skjoldet. Befinder et  
sensitivt barn sig eksempelvis på et offentligt sted med mange mennesker, 
vil de mange og kraftige indtryk hurtigt få barnets humør til at falde, hvis ikke 
energisystemet og herunder også sanseapparatet beskyttes.   



Vinden der blæser - Så du kan bevæge dig 

Trin 1

Du sidder eller ligger med lukkede øjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du slapper af i kroppen 

Du mærker, hvordan din krop stille og roligt slapper mere 

og mere af 

Nu er din krop helt afslappet 



Du ser solen højt på himlen over dig 

Solen kommer langsomt nærmere 

Solen bliver mindre og mindre 

Solen er nu en lille kugle, der er lige over dit hoved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du mærker, at solen 

glider ned gennem 

dit hoved til dit hjerte 

Du har nu solen 

i dit hjerte




