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Lidt om hvordan du udfører energi øvelserne 
 
 
Afslapning. 
Begynd altid med at slappe af i stolen førend du begynder øvelsen. Afspændingen er det vigtigste - 
for hvis kroppen ikke er afspændt, flyder energierne ikke rigtigt igennem æterlegemet og det fysiske 
hylster. 
 
Sid med rank ryg, så energierne kan flyde frit fra rodchak-raet til kronechakraet igennem rygraden. 
 
Ønsker du at vide hvad forskellen mellem spændt og anspændt er, så mærk efter om skuldrene er 
trykket op mod ørerne eller om de hviler tungt på resten af kroppen. Slap af i ansigtsmuskulaturen, 
åbenmunden lidt så du mærker, at du virkelig spænder af. 
 
Bestem dig så til at nyde den øvelse, du skal i gang med, og med forventningens glæde i dit indre 
går du nu i gang med at ånde bevidst. At ånde bevidst betyder blot at følge åndedrættet med hele din 
koncentration. Du ånder ind og ud med bevidstheden følgende åndedrættet. 
 

 
 
Affirmation/bekræftelse. 
Før bekræftelsen af planetens kvaliteter visualiserer du planetens symbol oven over dig og lader 
således dens energier virke gennem dig under hele øvelsen. 
 
Herefter følger planetsætningen. Igen ånder du ind på »(planetens navn) og jeg er ét« og på 
udåndingen følger den næste sætning (sagt mentalt i stilhed). 
 
Efter dette lader du sindet hvile i de sætninger, der beskriver den enkelte planets egenskaber. 
 
Da du mediterer på en planetenergi i 30 dage, lærer du efter nogle dages forløb sætningerne udenad 
og virkningen forøges mærkbart. 
 
Tag én sætning ad gangen, bekræft dens virkning i dig, og lad dig flyde afsted på energiernes bølger 
af vibrationer. For hver gang du laver øvelsen, løftes du mere op. Gør dig stille og samlet og gentag 
eventuelt sætningen, hvis koncentrationen og åbenheden brydes af tanker. 
 

 
 
Grundøvelsen og den videregående øvelse 
I den første periode hvor du arbejder med planetenergien, skal du efter affirmationerne / 
bekræftelserne bruge grundøvelsen, og nar du på et senere tidspunkt kommer tilbage til samme 
planet, laver du den videregående øvelse. 
 
Når du har lavet begge øvelser kan du senere vælge mellem grundøvelsen og den videregående 
øvelse, som du har lyst til. 
 
Er du fortrolig med meditation, kan du eventuelt kombinere grund og videregående øvelse til en 
meditation fra begyndelsen af din træning med øvelserne eller din energi-integrerings træning. 
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Hvor lang tid tager øvelsen? 
Meditationen kan vare fra 15 til 60 minutter, alt efter hvor megen meditation den enkelte har 
praktiseret. 
 
Nybegyndere bruger 15 minutter. 
 
Har du mediteret i nogle år, kan du sidde længere, men pas på ikke at sidde for længe, idet 
energierne da kan blive for stærke i forhold til din fysiske krop og din psykiske habitus. 
 
Du kan da miste jordforbindelsen + skade dit æteriske/fysiske legeme - så vær opmærksom og brug 
din almindelige sunde fornuft i forhold til varigheden/tidslængden af øvelsen. 
 
 
Hvorfor basis øvelse sammen med planet øvelse. 
Udøv basisøvelsen samtidig med planetenergiøvelsen ved for eksempel at tage basisøvelsen om 
morgenen og planetøvelsen om aftenen. Basisøvelsen kan også anvendes til at rense ud efter 
virkningerne af planetøvelsen, da der kan komme energier op fra underbevidstheden såsom følelser 
eller billeder fra tidligere liv eller fra dette liv, og disse bør ikke blive tilbage i auraen. 
 
Efter behov kan eventuelt enkelte af basisøvelsens flammer anvendes i få minutter umiddelbart efter 
planetøvelsen. 
 
Føler du energien eller virkningerne fra øvelsen for stærke, tag da Venus -, Vega - eller 
pauseøvelsen og rens godt ud ved brug af den rosa flamme fra basisøvelsen. 
 
 
Bed gerne om hjælp og beskyttelse fra Lysets mestre. 
Tilkald gerne hjælp fra Gud - lysets og kærlighedens rige - det hvide broderskab/hierarkiets mestre. 
 
Bed gerne Gud - Sananda Jesus Kristus - Maitreaya Kristus Buddha om beskyttelse og bed om ikke 
at få mere energi ned, end du kan klare. 
 
 
Bevidst integrering af højere - oversanselige energier. 
Planetenergi øvelserne er redskaber, som kan hjælpe dig til, helt ud fra individuelt ståsted, at 
integrere energierne= forbindelserne og de vil give dig en hånd med på din åndelige sti, guide og 
vejlede dig på en optimal måde. 
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Eksempler på, hvordan planetenergiøvelserne kan benyttes og med hvilken effekt. 
 
1. Hvis du har et horoskop? 
Hvis du har et horoskop, vil du i kvadraturerne kunne se, hvilke energier, du har noget at lære af, 
hvilke energier du har svært ved at klare og som styrer dig, i stedet for at du styrer dem. 
 
2. Er du rastløs? 
Er du rastløs en tid, så vælg hvilken planetenergi, der i sig er bærer af den modsatte positive 
livskvalitet, integrere den ved at udføre valgte øvelse. Herved vil den positive energi “strømme” ind 
i dine indre legemer og dit energisystem. Du vil opleve, at en ny udvikling er på vej i dit liv. 
 
3. Du kan vælge at udføre en energiøvelse af gangen pr. måned. 
Eller du kan vælge at udføre hver energiøvelse en måned af gangen, før der tages hul på den næste. 
 
Du vil da efter en sådan periode kunne mærke en væsentlig forøgelse i din indsigt og 
menneskeforståelse, samt i din holdning over for hele tilværelsen. 
 
Det kan anbefales at starte med Mars, hvis man vælger denne fremgangsmåde, da det i praksis viser 
sig at være den sværeste for de fleste af os at styre. 
 
Når du er færdig med sådan en runde eller de valgte planeter, vil du opleve at du har fået mere styr 
på dig selv, men at du stadig mangler fuld kontrol over dine “indre” redskaber. 
 
Vær selektiv og vælg den planetenergiøvelse, du oplever - ser - fornemmer - føler er den væsentlige 
for dig og dit væsensfundament lige nu. 
 
4. Du kan også vælge planetøvelser ud fra hvad du føler, oplever, erkender at have af 
uhensigtsmæssige sider i din personlighed. 
 
Mindreværd: Mars og Venus 
 
Storhedsvanvid og magtbegær: Mars - Pluto – Neptun 
 
Negativ magi: Neptun - Mars - Pluto – Saturn 
 
Mentale sygdomme: Mars - Månen – Neptun 
 
Dårlige nerver: Mars – Uranus 
 
Pengekompleks: Mars – Jupiter 
 
Seksuelle komplekser (mænd): Mars - Saturn - Neptun – Pluto 
 
Seksuelle komplekser (kvinder): Venus - Mars - Neptun – Pluto 
 
Misbrug af intellektet: Mars - Merkur – Pluto 
 
Fysiske sygdomme: Mars og Solen 
 
Negativ psykisme: Pluto - Neptun – Månen 
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5. Du vil modtage undervisning gennem dit hjertechakra midt på brystkassen. 
Ved at udføre disse energiøvelser, vil du modtage undervisning gennem dit hjertechakra midt på 
brystkassen, hvor din sjæl, din egen mester har bolig. 
 
Du har da kontakt med en ægte kanal i dig, kanalen til kosmisk ægte lys - visdom og ægte kosmisk 
bevidsthed, fordi hjertecenteret er kærlighedens dør til den universelle kosmisk Gudsbevidsthed og 
Kristustbevidstheden. 
 
Og via dette kan du frit mentalt og dagsbevidst kommunikere med Gudsbevidstheden. 
 
 

 
God arbejdslyst 


 




