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Visdomsbog 7 ”Du er i en skov - Hvor alt kan gro og alle dyr kan bo” handler 
om at bruge sin intuition i en idéskabende proces. Øvelserne lærer barnet, 
hvordan det kan hente præcis den energi, der skal til, for at ideen kan 
udføres i praksis. Det kan eksempelvis være en opgave, barnet skal skrive, 
som skal fra tankerne til papiret. 

Som udgangspunkt er forbindelsen mellem pandecentret og skyerne 
umådelig vigtig for at kunne visualisere, drømme, fantasere, få ideer, 
udtænke planer samt forestille sig, hvordan tanker og ideer vil komme til 
udtryk i praksis. 
At kunne springe fra sky til sky giver bevægelighed på hele dette idéplan. 
Idéplanet skal forstås som det område i dit indre, hvor idéerne skabes. Når 
barnet har fundet sin trætop, hvilket vil sige den idé, barnet vil satse på, så 
symboliserer træet og glideturen ned af træet det, at idéen trækkes helt ned 
til jorden og kommer fysisk til udtryk. 

Når det skal lykkes at få en idé eller vision manifesteret, er der ofte mange 
dele, der skal fungere sammen. Dyrene i meditationen illustrerer de dele 
eller egenskaber, der kan være nødvendige at bringe i aktion i en sådan 
proces. Typisk vil det være sådan, at man må fokusere sin energi på én 
kvalitet ad gangen i et sådant arbejde. Derfor vil ét af dyrene træde frem og 
følges med dig, så du kan komme videre hen ad stien eller med andre ord, 
at få din idé eller vision til at lykkes. 

I meditationen bliver cirklen med dyrene set som et sted, hvor du kan 
downloade de kvaliteter og programmer, du behøver, for at kunne komme 
videre i et krævende projekt. Derfor er det vigtigt at gemme dyret i dit  



aurafelt, så du altid har fri adgang til at benytte dyrets kvalitet. 

At barnet og dyret forsvinder som en prik i det fjerne, betyder, at der ikke er 
nogen begrænsning for, hvor langt dette dyrs kvalitet kan føre dig i 
processen. 



Du er i en skov - Hvor alt kan gro 

og alle dyr kan bo 

Trin 1

Du ligger på ryggen med lukkede øjne 

Du fornemmer, at din krop er fuldstændig afslappet 

 

Du mærker din pande 

Der kører en energi i cirkler rundt i din pande 

Du fornemmer tydeligt cirkelenergien i din pande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




