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Lidt om Aselya Nielsen og HealthBeing

Jeg hedder Aselya, og jeg er læge og Health-Navigator. Det

betyder, at jeg er ekspert i at se forbindelser og sammenhænge

mellem delelementer med betydning for sundhed og trivsel. Ud

fra en helhedsforståelse hjælper jeg mine klienter med at skabe

størst mulig sundhed, bevidsthed og trivsel i deres liv.

Jeg er drevet af en stor nysgerrighed på at forstå mennesket, set

i forhold til kroppen, følelserne, tankerne, relationer, samfund

og kultur, det åndelige og det eksistentielle.

Jeg er speciallæge i almen medicin, men jeg har valgt at arbejde

holistisk og selvstændigt, da min forståelse af sundhed rækker

ud over rammerne for vestlig medicin.

Derfor har jeg i 2017 udviklet konceptet HealthBeing.



..
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Health-Being er en helt ny sundhedsmodel. Den opererer med
7 niveauer af sundhed og ser mennesket som et fysisk, sansende,
socialt, følende, kommunikerende, tænkende og spirituelt væsen.

Sygdom kan opstå som følge af ubalancer på eller imellem
forskellige niveauer. Health-Being gør det muligt at anvende
elementer fra alle 3 videnssøjler, altid tilpasset det unikke
menneske.

Ved at anvende Health-Being modellen tydeliggøres
forbindelser og sammenhænge mellem delelementer med
betydning for sundhed og trivsel.

Derigennem findes altid den åbning for healing, som ethvert
menneske besidder. Der åbnes op for større sundhed, bevidsthed
og trivsel.

Health-Being er bygget på 3 søjler af viden

▪ Vestlig medicin

▪ Energimedicin

▪ Meta-medicin/Meta-kinetic.
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Denne guide kan hjælpe dig med at blive opmærksom på,

hvordan tanker og følelser i forhold til forskellige livsområder

kan være medvirkende til symptomer og ubehag forskellige

steder i dit system. Den giver dig en forsmag på uddannelsen til

Health-Navigator, hvor vi går dybere både teoretisk, energetisk

og personligt. Du lærer dit eget system at kende og bliver

derved bedre til at håndtere og lære af det, som kroppen

fortæller dig.

Østlig medicin og vestlig kvantefysik er enige om, at alt er
opbygget af energi, og at vores fysiske krop således også er en
energikrop. Når noget er fysisk manifesteret er energifrekvensen
relativt lav, og vores energikrop består ud over vores fysiske krop
af forskellige ”legemer” med højere frekvenser, som de fleste
mennesker hverken kan se eller mærke. Der er dog flere og flere
mennesker, der får en fornemmelse af disse energilegemer, især
deres hovedcentre, der sidder i midtlinjen af kroppen og
forbinder de forskellige legemer og dermed også vores fysiske,
emotionelle og mentale ”kroppe”.

På denne måde er vores tanker, følelser og fysiske krop
forbundet. Hvert hovedcenter, der også kaldes ”chakra” eller
energihjul, relaterer sig til forskellige livsområder, der har
betydning for vores sundhed og trivsel. Det er derfor, at
intuitionen ofte beskrives som en ”mavefornemmelse”, at man
kan have ondt i maven i situationer hvor man bogstaveligt talt
ikke kan fordøje mere (fx stress), og at man kan udvikle en dårlig
kropsholdning, når man tager for meget ”på sine skuldre”.
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Der er derved allerede i vores fællesbevidsthed en åbning for

forståelsen af sammenhængen mellem tanker, følelser og

kropslige symptomer, og selvom den vestlige videnskab med sin

evidens og stringente metodologi har været nødvendig for at

hæve lægegerningen ud over overtro og magi, så tror jeg at tiden

er moden til, at vi igen bevæger os henimod en helhedsorienteret

tilgang til sundhed og trivsel. Kvantefysikken har længe vist os, at

en partikel kan ændres til en bølge og tilbage igen alt efter

hvordan vi kigger på den. Der er brug for en lægevidenskab, der

anerkender dette faktum - at vi kan påvirke og ændre vores

virkelighed gennem den måde vi anskuer den på.

Den Jord vi lever på, og det Univers som vi er skabt i, består

ligeledes af energetiske svingninger, hvoraf nogle er fysisk

manifesteret, mens andre frekvenser eksisterer på andre planer,

fx lyd, lys, mikrobølger, ultralyd, magnetisk resonans og mange

andre frekvenser. I spirituelle kredse snakkes der om, at Jordens

frekvens er ved at blive hævet, bl.a. pga. kosmiske påvirkninger.

Da alt er forbundet, stiger menneskets frekvens også, og det

mærkes som en hævning og en udvidelse af vores bevidsthed.

Pludselig udvider vores forståelse sig, eller vi må revidere vores

verdensbillede drastisk, fordi vi får nogle indsigter, der ikke passer

ind i vores nuværende verdensbillede. Dette giver anledning til

indre stormvejr, for gamle mønstre, vaner og overbevisninger

giver sig ikke så let. Derfor er der mange, der oplever uforklarlige

smerter eller bliver psykisk ustabile i denne tid – der bliver rykket

rundt med os, og vi kan have brug for støtte til at håndtere

forandringerne. Derfor er der udviklet en del healingsmodaliteter,

der kan hjælpe med dette – jeg kalder dem Ny Tids Healing.
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I nedenstående guide bliver du introduceret til de 7
forskellige niveauer samt flere forslag til, hvordan du kan skabe
kontakt til og stabilisere dette niveau. Nogle gange er det nok
at lyse på et problem med vores bevidsthed – løsningen
kommer derefter af sig selv. Oftest er det en balance mellem
indsigt og aktion – fordi vi har magten til at ændre vores
virkelighed gennem vores tanker, følelser og handlinger.

God fornøjelse!

Aselya
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Niveau 1. Hvem/Hvad/Hvor hører jeg til?

Dette niveau handler om at føle sig som en del af noget, at
føle at man hører til. Det er her, man bogstaveligt talt får
”jordforbindelse” og involverer sig i det jordiske liv. Her gælder
de mest basale instinkter såsom overlevelse og selvbeskyttelse,
og for at disse instinkter ikke skal trække os for meget rund i
manegen i form af ubevidste eller halvbevidste impulsive
handlinger mod ting vi tiltrækkes eller frastødes af, er det vigtigt
at vi grundlæggende har en følelse af at være forbundet med
andre, at høre til. Når vi har ”fået fat” i livet og ”slået rødder”, så
trækker vi næring fra det jordiske liv og livslysten er stor. Hvis vi
ikke rigtigt har fat eller vi ikke føler os forbundne, er det som
om, vi mangler ”saft og kraft” til at udføre de opgaver, vi er
kommet for at udføre, vores livsformål. Når livet slår til os, og vi
møder modstand, så kan de være svært at stå stormen igennem
og holde gejsten, hvis vi ikke er solidt funderet i vores 1. niveau.
Når man er forankret i det 1. niveau håndterer man forandringer
med smidighed og accept.

Mennesker, der har begrænset gennemstrømning af deres 1.
niveau (rodchakra) lever ofte med nogle ubevidste begrænsende
overbevisninger såsom ”Jeg hører ikke til”, ”Jeg er forkert”, ”Jeg
klarer den ikke” eller ”jeg vil ikke være her”. Disse
overbevisninger er så grundlæggende, at de kan påvirke vores
fysiske grundstruktur, knogler, led, hud, blod og immunforsvar.

Overvej overordnet, hvad fødder, knæ, hofter, bækken og
rygsøjle helt konkret og i overført betydning har af funktion. I
disse overvejelser kan der ligge erkendelsen af en forbindelse
mellem fysiske, følelsesmæssige og mentale blokeringer.

Hvis du føler, at du oplever problemer i forhold til tanker,
følelser eller kropslige symptomer i dette område, så kan du
forsøge følgende:
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GRATIS
Bevægelse i naturen (gerne med andre)

Bekræftelse: ”Kærligt giver jeg slip på fortiden. De er frie og 
jeg er fri. Jeg elsker og holder af mig selv. Jeg er min egen 
autoritet. Livet er godt”.

Lær at bede om hjælp og støtte – start i det små.

ØKONOMISK
Yoga, Tai-Chi, Qi-Gong - oplev fællesskabet ved at vende dig 
indad sammen med andre.

Vær god ved dine knogler og muskler og tag et kosttilskud af 
kalk, D-vitamin og magnesium.

ALL-IN
De begrænsende overbevisninger kan ændres ved en 
Kernehealing, hvorefter et nyt verdensbillede vil udfolde sig i 
takt med at man arbejder sig igennem og frigiver gamle 
mønstre.
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Niveau 2. Kærlighed, seksualitet og økonomi.

Dette niveau handler om, hvordan vi tager livet ind. Når vi
grundlæggende føler, at vi hører til og ikke tvivler på vores
eksistensberettigelse, så opstår der nye behov. Vi vil gerne
finde en partner og skabe et liv i overflod, både i kærlighed og
materielt. Vi bygger rede.

Et sundt, balanceret 2. niveau er kendetegnet ved at der
er flow, både økonomisk og kærlighedsmæssigt. Det starter
med selvkærlighed og evnen til at tillade, at det gode kommer
til en. Hvis der er problemer med selvkærligheden, hvor man
ikke kan unde sig selv fx nydelse, penge, skønhed, sex og et
ordentligt betalt arbejde, så er det også svært at unde andre
det. Det bliver svært at udveksle med andre, uden at det
bliver købmandsagtigt. Dette kan være smertefuldt at erfare,
og hos nogle resulterer det i, at man lukker af for strømmen i
dette område eller at den bliver ubalanceret – der kommer for
meget fokus på relationer eller arbejde, hvorved den anden
modpol undertrykkes og visner.

Seksualiteten sidder også i dette område, og der er ofte
skam forbundet med vores lyster og behov. Undertrykt eller
ubalanceret seksualitet kan føre til både frigiditet og frivolitet,
hvilket ofte fører til endnu mere skam. Ofte er der nogle
opfattelser af rigtig/forkert seksualitet i fællesbevidstheden,
der yderligere sætter skub i denne proces. Dette kan føre til
fysiske symptomer – hoftesmerter, lænderygsmerter, PMS,
problemer med blære, prostata, impotens, livmoder og
æggestokke. Som oftest starter et symptom som en følelse af
ufrihed, men det er energien i området er blokeret, og
efterhånden sætter dette sig fysisk.
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GRATIS
Dans! Oplev glæden ved at bevæge dig frit derhjemme til din 

yndlingsmusik. Tillad nydelsen!

Bekræftelse for kvinder: ”Jeg glæder mig over min 
kvindelighed. Jeg elsker at være kvinde. Jeg elsker min krop”.

Bekræftelse for mænd: ”Jeg accepterer og glæder mig over 
min maskulinitet. Jeg elsker mig selv. Jeg accepterer min egen 
kraft”.

Book en tid ved din bankrådgiver og få hjælp til at tage ansvar 
for din økonomi.

ØKONOMISK
Gå til ”5-Rytmer”, hvor du udforsker ovennævnte med andre i 
et trygt rum. Det er sjovt!

ALL-IN
Få en tantramassage, evt. sammen med din partner. Eller tag 
på kursus og lær det selv! Mmmmm…
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Niveau 3.  Er du for meget eller for lidt? Om Ego, 
selvværd og relationer.

Dette niveau beskæftiger sig med Ego’et, der er den
drivkraft vi udtrykker os med over for omverdenen. Det
energetiske center sidder svarende til solar plexus, lige under
brystbenet, og et balanceret, stærkt ego gør, at vi kan udtrykke
vores talenter fuldt ud og ”stråle vores sol”.

De fleste mennesker har et mere eller mindre ubalanceret
ego, der giver sig til udtryk ved at man ”sætter sit lys under en
skæppe”, fordi man ikke tør indtage sin plads i Verden, eller at
man virker frembrusende og puster sig op. Problematikken er
ofte to sider af samme mønt, hvor vi fortrænger
mindreværdsfølelsen ved at støtte os til statussymboler, der
kan stive Ego´et af, og deraf ordsproget ”tomme tønder buldrer
mest”. Ego-problemer aktiveres ofte af en manglende tillid til
livet og at vi får det, som tilkommer os. Livet opfattes som en
arena, hvor der kan vindes og tabes. Det er egoerne, der
kæmper mod hinanden, men den ydre kamp er bare en
refleksion af vores indre kamp mellem mindreværdet og
mereværdet. Når vi afbalancerer egoet, kan vi med
selvsikkerhed stråle vores lys uden frygt, fordi vi ikke tager
noget fra andre men også giver dem plads til at stråle deres lys.

Det 3. niveau har således med magt og kontrol at gøre –
og dermed også med afmagt og vrede. Det relaterer til vores
følelse af berettigelse, af at være have værdi. Frygt og vrede er
relateret til lidelser i fordøjelsessystemet, hvor vi indtager
Verden. Når vores fight-flight-respons er aktiveret ved frygt,
vrede og stress, lukker vi ned for det parasympatiske
nervesystem, der forsyner vores fordøjelsessystem. Vi kan altså
ikke fordøje noget - hverken mad, tanker, følelser eller indtryk -
når vi er pressede.
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Vægtproblemer og misbrugsproblematikker, specielt i
forhold til mad og drikke, er også relateret til selvfølelsen og
det 3. niveau.

Tillader du sig selv at stå i Verden og vise hvem du er?
Gemmer du dig? Er du perfektionistisk over for dig selv og
andre? Kompenserer du for tomheden i maven (solar plexus)
ved at fylde dig med alt muligt andet. Har du en knude i
maven? Har du en nervøs mave eller en irriteret tarm?

Her kommer nogle forslag til, hvordan du kan arbejde
med de tanker, følelser og symptomer, der har relation til det
3. niveau.

GRATIS
Åndedrætsøvelse: Træk vejret dybt og helt ned i maven, 
mærk hvordan din mave løfter sig og du trækker 
spændingerne ud af solar plexus med hver indånding og giver 
slip på maven ved udåndingen. Bliv ved i 2-5 minutter og 
gentag flere gange dagligt.

Bekræftelse: ”Jeg kan lide og elsker mig selv. Jeg gør det så 
godt jeg kan. Jeg er i fred. Jeg er rolig.”

Kig med kærlige øjne på dine aktiviteter – er der noget du 
kan undvære? Hvad bidrager og hvad dræner? Husk at 
fordøjelsen ikke fungerer optimalt, når systemet er stresset.
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ALL-IN
Hvis du har et Ego, der har svært ved at tillade at gøre noget 
for andre uden at få noget igen, eller har du omvendt svært 
ved at se, hvad du skulle kunne bidrage med, så er den bedste 
afbalancering at dedikere sig til ”service” – at arbejde gratis i 
en god sags tjeneste nogle timer om ugen. Dette er så 
effektivt i at afbalancere Ego’et, at det udgør en af de 8 eger i 
Buddhismens hjul. Ego-afbalancering er hårdt arbejde, men 
hvis du vil være i fred med dig selv og din omverden, er der 
ingen vej udenom.

ØKONOMISK
Hvis ikke du selv har lært at teste kinesiologisk, så opsøg en 
kinesiolog, der kan hjælpe dig med at afklare, hvad du i 
øjeblikket kan have svært ved at indtage og optage – de 
bedste tester ud over fødevarer også tankemønstre og 
følelser. Du kan få lavet en personlig bekræftelse, der styrker 
dig lige nu.
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Niveau 4. Er der balance i dit hjertes flow?

Dette niveau ligger svarende til det fysiske hjerte eller lige
bag brystbenet. De bløde organer i området, hjertet og
lungerne, ligger godt beskyttet bag brystkassen, der udgøres
af brystbenet, den midterste del af rygsøjlen og ribbenene.
Knoglestrukturerne forbindes af små led, stramme ligamenter
og muskler i flere lag, der både yder beskyttelse af de vitale
organer og muliggør vejrtrækning og omfavnelse.

Det 4. niveau er energetisk og udviklingsmæssigt det
første niveau, hvor vi har mulighed for at udvikle uselviskhed
og ubetinget kærlighed, også til os selv. Det er netop her
hunden ofte ligger begravet – fordi vi har svært ved at elske os
selv ubetinget, projicerer vi dette ud i Verden og har
tilsvarende svært ved at vise medfølelse og elske vores
medmennesker ubetinget. De fleste mennesker går rundt
med mere eller mindre lukkede hjerter, hvilket gør at vi ikke
kan modtage den overflod af kærlighed, der er til rådighed i
Universet.

Ofte er det tidligere svigt, der har gjort at vi har lukket
vores hjerter, og det kræver både opmærksomhed og
viljestyrke at holde sit hjerte åbent, fordi vi så let lukker det i,
selv efter mindre svigt. Det er som om vores
overlevelsesinstinkter, der egentlig er designet til at
opretholde den basale fysiske overlevelse (1. niveau), er
trukket med op på de højere niveauer, hvorved vi reagerer,
som om vi er truet på livet. Der sker over tid en forhærdelse af
hjertet, hvis man ikke bevidst forsøger at modgå denne
mekanisme. Man kommer til at ”by-passe” sit hjerte, så det er
2. niveau (seksualiteten og nydelsen) eller 6. niveau
(rationaliteten), der præger vores beslutninger på det
relationelle område.
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I hjertet mødes de menneskelige og sjælelige aspekter,
hvilket giver grobund for en naturlig og utvungen livsglæde.
Når kærligheden indadtil og udadtil flyder, så handler vi
ubesværet og frit i vores relationer, fordi vi ved at vi dybest
set ikke kan miste kærligheden og værdigheden. Det
vigtigste er tillade os selv at udtrykke hele følelsesregistret,
også de følelser som vi anser som forkerte. Hvis du
undertrykker dine følelser, så gør du dermed dig selv
”forkert” og det er ikke selvkærligt. Det er vigtigt at kunne
udtrykke alt hvad man indeholder, om det så bare er over
for nogle få personer. Vi er ofte utrænede i at udtrykke
svære følelser konstruktivt, hvorved de kommer ud ”mellem
sidebenene” eller som ukontrollerede udbrud, som vi så
bagefter kan retfærdiggøre eller skamme os over (eller
begge dele). En ubalance i hjerteområdet kan også bestå i,
at man altid giver til andre på bekostning af sig selv. Dette
”martyrium” er også udtryk for manglende selvkærlighed
og kan føre til bitterhed og vrede.

Et lukket 4. niveau (hjertechakra) kan i første omgang
give muskelspændinger i området, over længere tid kan der
udvikles symptomer fra luftvejene og hjertet. En blodprop i
hjertet opstår på baggrund af forhærdning af karvæggene,
og astma er en sammentrækning af luftvejene, som kan
udløses eller forværres af angst, der er kærlighedens
følelsesmæssige modsætning. Vi dør bogstaveligt talt af
angsten for at elske, af mangel på selvkærlighed eller af et
ubalanceret kærlighedsflow. Hvis du føler, at du har
problemer i dette område, kan du prøve følgende:
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GRATIS
Rebekka Lassesens healingsenergi ”Heartfelt Love” på YouTube, 
der lærer os hvordan vi kan lære at genkende kærligheden, 
selvom vi ikke har fået den ubetinget fra vores forældre.

Bekræftelse: ”Jeg er fuldkommen åben for liv og glæde. Jeg 
vælger at se med kærlighed.”

ØKONOMISK
Deltag i familieopstillinger, hvor din families kærlighedsmønster 
kan blive belyst og forløst. Når vi lyser på vores skygger, opløses 
de efterhånden og vi oplever større frihed til at være os selv. Det 
er ægte selvkærlighed.

ALL-IN
Stop med at please! Lær at sige nej, så du også kan sige ja, 
ubetinget. Få evt. hjælp til dette gennem en coach, 
psykoterapeut e.l.
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Niveau 5. Er du klar i din indre og ydre 
kommunikation?

Dette niveau, der fysisk svarer til halsområdet, forbinder
både fysisk og energetisk hovedet og kroppen, tankerne og
følelserne. Nøgleordet er kommunikation. Struben sidder i
halsen, og det er igennem talen, at vi udtrykker vores tanker
og sætter ord på vores følelser. Halsen indeholder både
luftrøret og spiserøret og bliver dermed indgangsport for alt
det, vi tager ind i kroppen. Det er også her igennem at vi
udskiller det, vi ikke umiddelbart kan fordøje – vi hoster og
kaster op, når vi har indtaget noget ”uspiseligt”, og halsen
snører sig sammen, når følelser presser sig op nedefra eller vi
har måttet ”sluge en kamel”.

Halsen er et meget sensitivt område og på det indre plan
er det kommunikationsvejen mellem tanker og følelser. Hvis
denne er blokeret, kan vi have svært ved at forstå vores
følelser eller mærke det følelsesmæssige respons på vores
tanker. Derved kan man komme til at tage beslutninger, hvor
kun hovedet eller hjertet er konsulteret og derved ende i
hovedløse eller hjerteløse livsomstændigheder. Der er
mange, der siger at man skal kunne mærke den rigtige
beslutning i kroppen, men fordi vi er så
”frygtprogrammerede” via vores overlevelsessystem, så kan
beslutninger taget på baggrund af en ”mavefornemmelse”
godt lede os i vanskeligheder, fordi den kan være bygget på
gamle programmeringer, som vi måske har behov for at
slippe.

Problemer med nakken kan tyde på, at vi er for
stivsindede og ikke kan lytte eller omstille os. Man er
bogstaveligt set blevet ”stivnakket”.
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Blokeringer i halsområdet kan fysisk manifestere sig som
smerter i kæberne, tænderne, halsbetændelse,
nakkesmerter/spændinger, og problemer med stofskiftet
(skjoldbruskkirtlen). Hvis du oplever udfordringer med
kommunikation eller har fysiske problemer i ovennævnte
område, kan du prøve følgende:

GRATIS
Syng! Alene eller sammen med andre. Et kor løfter i 
fællesskab glæden til nye højder.

Brøl, råb, skrig dine følelser ud – brug naturen (eller en 
pude!)

Se film, der antænder dit følelsesregister (gør som Bridget 
Jones) – det forløser.

Bekræftelse: ”Jeg vælger mine overbevisninger, så de 
støtter mig i glæde. Jeg stoler på mig selv. Alt er godt”.

ØKONOMISK
Tag et kursus i Mindfulness, hvor du lærer at observere dit 
sind, dine følelser og dine kropslige reaktioner. Her lærer 
du at lytte til og respektere din indre kommunikation. Du 
lærer at observere og acceptere alt det du indeholder, så du 
ikke er bange for dig selv. Det er første trin henimod at 
kunne udtrykke sig med fuld integritet.

ALL-IN
Find din indre stemme – hvordan lyder den, hvad er din 
grundtone, hvor i kroppen ligger din stemme begravet? Sæt 
den fri – evt. ved hjælp af en lydhealer/vocal coach som 
Githa Ben-David (eller en af hendes elever).
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Niveau 6. Kontakt til Sjælen og din indre visdom.

Dette niveau relaterer sig til, hvordan vi forholder os til
den manifesterede virkelighed, den åndelige virkelighed og
balancen imellem disse. Det handler om forholdet mellem
den rationelle hjerne (der beskæftiger sig med viden), og
vores åndelige inspiration (der som Sjælens stemme hvisker
visdommen i vores øre). Når dette område er balanceret,
formår man at forholde sig konstruktivt til den jordiske
virkelighed, samtidigt med at man lytter til de impulser, der
kommer ovenfra (selvom man måske ikke forstår dem).

Indenfor de østlige traditioner kaldes dette niveau for
pandechakraet eller ”det 3. øje”, fordi det kan bringe os
indsigt i ting, vi ikke umiddelbart kan se. Nogle mennesker har
meget åbne pandecentre og modtager information ”oppefra”
via klarsyn, klarhørelse eller klarfølelse. Sjælen kan puste til os
enten via inspiration eller vores samvittighed. Hvis vi lytter
dybt nok, ved vi godt hvad der er det rigtige at gøre, men
indsigterne fra det 3. øje blokeres ofte af vores rationelt
tænkende hjerne, der styres af Ego’et.

Som nævnt ovenfor er det vigtigt at have et pandecenter,
der er i balance, så man ikke mister jordforbindelsen – men
oftest er problemet, at man lader sig diktere for meget af
jordiske anliggender og mister forbindelsen opadtil, og
dermed til sig selv. Hvis man vil åbne for Sjælens stemme, må
man være indstillet på at følge inspiration, der tjener det
højeste og bedste og derfor ikke altid er i overensstemmelse
med Ego’et. I de gamle spirituelle traditioner åbner det 3. øje
derfor først efter mange års træning og disciplinering af
Ego’et.
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Fordi der nu er en bevidsthedshævning i gang på Jorden,
får flere og flere mennesker kontakt til deres pandecenter,
ligesom det er noget man kan træne. Det er lidt ligesom en
muskel – den bliver stærkere hver gang man bruger den. Det
betyder, at man ved at følge de indskydelser der kommer,
gradvist kan opbygge en tillidsfuld og stærk sjælsforbindelse.
Det kan dog være svært til at begynde med, for hvor Sjælen
blidt hvisker, har Ego’et det med at råbe.

På det fysisk manifesterede plan kan blokeringer i
pandechakraet medføre problemer med synet, hørelsen eller
de overordnede hjernefunktioner, såsom Parkinson, Multipel
Sklerose og Alzheimers, indlæringsproblemer, hovedpine og
depression. Som oftest er den underliggende årsag mangel på
tillid til livets proces og dermed et behov for at kontrollere
den. Det kan vi ubevidst gøre ved at blokere for
informationsstrømmen og undgå at forholde os til
virkeligheden (den fysiske eller den åndelige) – vi isolerer os
bogstaveligt talt ved at lukke ned for vores syn, hørelse og
kognition. Hvis du føler, at dette har relevans for dig, kan du
forsøge dig med følgende terapiformer:

GRATIS
Healing med Soul Body Fusion – se video på YouTube med 
Jonette Crowley.

Bekræftelse: ”Jeg elsker og kan lide mig selv. Jeg ser på mig 
selv og på Verden med kærlige øjne. Ved at tænke kærlige, 
glade tanker skaber jeg en kærlig og glad Verden. Jeg er glad 
og fri. Jeg er tryg”.
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ØKONOMISK
Lær at meditere – evt. på aftenskole eller weekendkursus.

Mindfulness er også fint.

Ved svær tinnitus kan jeg kun anbefale Githa Ben-David, der 
er lydhealer.

ALL-IN
Tag på 12-dages Vipassana-retreat, hvor du lærer at meditere 
og møder dig selv gennem 10 dage i stilhed og meditation.  
Dette er for dig, der er lidt  af en ”dare-devil” og bare skal i 
gang! (Man betaler via donation, så du betaler efter 
økonomisk formåen).
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Niveau 7. Hvad er meningen? Om kosmisk bevidsthed, 
livet og døden.

Dette niveau er specielt, fordi det transcenderer den
menneskelige eksistens og åbner for Gudsbevidstheden i os
selv. Det kan lyde mærkeligt, men når det 7. niveau er i
balance, er man bogstaveligt talt ”i den 7. himmel”. Det
betyder, at man kan opleve at være alt og intet på én gang, at
ens identitet forsvinder, og at man føler sig forbundet med alt
levende i Universet. Dette er i flere religioner beskrevet som
”samadhi”, en intens væren eller opløsning af Ego’et eller ”det
lille selv”.

En sådan spirituel oplevelse kan ændre et menneskes liv
for altid, perspektivet ændres simpelthen for radikalt til, at
man kan fortsætte på samme måde som før. De fleste
mennesker erfarer kun dette i ganske korte glimt, men enkelte
personager fra historien har opnået en permanent tilstand af
Gudsbevidsthed, fx Jesus og Buddha. Disse mennesker bliver
ofte kaldt ”oplyste” og fungerer som spirituelle ledere – Dalai
Lama er et nulevende eksempel på et oplyst menneske.

Når dette center åbner, udvikles der en forståelse for alle
tings sammenhæng og al frygt forsvinder, selv frygten for
døden, der kun betragtes som en overgang - en transition af
energi fra en tilstand til en anden. Paradoksalt nok udviser
mennesker efter en spirituel erfaring ofte den største respekt
for livet, der opfattes som en dyrebar gave, som en mulighed
for at erfare kærligheden i alle dens Jordiske aspekter.
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Ubalance eller manglende kontakt til dette niveau kan
give en tilbøjelighed til at ville kontrollere alt i tilværelsen
pga. en frygt for det ukendte og ultimativt frygten for døden.
Nogle mennesker har meget svært ved at give slip på gammel
sorg, vrede og bitterhed, hvilket kan give grobund til tanken
”hvorfor mig?”, der peger på en underliggende følelse af
håbløshed og meningstab i tilværelsen. Da de jordiske
forhold til stadighed undergår forandring, kan dette skabe en
kontant, men ofte undertrykt frygt, hvis der ikke er en
forståelse for det Guddommelige. Livet kan synes
meningsløst, hvilket ultimativt udløser en depression – eller
fysiske symptomer hvis man formår at fortrænge
dødsangsten og meningsløsheden til underbevidstheden.

De fysiske symptomer, der er forbundet med det 7.
niveau er kroniske, degenerative og livstruende sygdomme.
Her sættes den underliggende konflikt på spidsen, for
sygdommen ansporer ofte selv til yderligere meningstab og
håbløshed. Det er dog paradoksalt nok ved at gå igennem
denne proces, at vi opnår et glimt af Gudsbevidsthed og får
fred med os selv. Hvis vi er så heldige at overleve
sygdommen, er vi ofte forandrede for altid. Hvis du lider af
en kronisk, degenerativ eller livstruende sygdom eller ofte
oplever perioder, hvor tilværelsen opleves som håbløs og
livet som meningsløst, så kan du prøve følgende:
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GRATIS
Bekræftelse: ”I samarbejde med Universet bevæger jeg mig 
igennem følelsesmæssige konflikter for at finde en fredelig 
løsning. Når jeg lytter indad til min intuition lytter jeg 
samtidig opad mod en højere sandhed. Jeg har overlevet. Jeg 
trives og alt er godt”.

Healingsenergien ”Life Force Enlightenment” af Marianne 
Lane på YouTube

ØKONOMISK
Lad dig inspirere af spirituelle bøger. Her kommer et par 
eksempler:

Gary Renard: ”The Disappearance of the Universe”, 
Paolo Coelho: “Alkymisten”
Lars Muhl: “Gralstrilogien”
James Redfield: “Den 9. Indsigt”
Jonette Crowley: “The Eagle and the Condor”

ALL-IN
Der er ikke nogen måde, man kan forcere sin spirituelle 
udvikling. Tingene åbner sig, når man er parat, så man kan 
spørge sig selv dagligt ”Er jeg parat til at se ting anderledes?” 
Vær åben for tilsyneladende tilfældigheder og sammentræf, 
synkronisitet og pludselige indskydelser. Lad magien træde 
ind i dit Univers. Vær åben. Hold næsen i sky og fødderne 
solidt plantet på Jorden. Du kan ikke udleve dit livsformål, 
hvis du er flygtet væk i spiritualiteten. Vi er her for at bringe 
Himlen til Jorden, ikke omvendt. God rejse!
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Hvad er så næste trin?

Jeg håber at du har fundet inspiration i guiden. Det har
været en fornøjelse at skrive den!

Som læge og Health-Navigator er jeg passioneret omkring
at finde ud af, hvad der gør mennesker syge - og hvad der gør
dem raske igen. Som oftest er det et sammensurium af
påvirkninger, en blanding mellem dispositioner (arv),
udløsende og vedligeholdende faktorer. Her spiller både
indre og ydre påvirkninger af fysisk og biokemisk art en rolle,
ligesom vores reaktion på disse påvirkninger, i form af tanker
og følelser, er med til at påvirke vores trivsel.

Gå altid til læge, hvis du har symptomer der bekymrer
dig. Ofte er det muligt at sætte ind på flere fronter, når man
skal optimere chancerne for helbredelse. Hvis helbredelse
ikke er mulig, er det altid muligt at opnå større trivsel. Her
kan bevidstheden om de forskellige sundhedsniveauer være
en stor hjælp.

Jeg ønsker dig al mulig held og lykke på din vej henimod
større sundhed, balance og trivsel. Hvis du har brug for en
Health-Navigator til at hjælpe dig på rejsen, så kontakt mig –
jeg tilbyder personlige konsultationer og pakkeforløb.

Aselya


