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Tak til intuitionen,
den evige vejviser,
dit personlige kompas.

INDHOLD - min vej til intuition
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7 år, 9 milepæle og 13 er mit lykketal
min vej til intuition

Jeg vælger at fortælle om min vej til intuition, fordi jeg håber
og tror på, at mange kan nikke genkendende til flere af de
ting, jeg skriver om. Jeg søger at skabe et rum, hvor det
handler om at vide, at vi har hver vores tro følgesvend, og at
vi med udgangspunkt i vores egen intuition står meget alene
om at træffe beslutninger. Fællesskabet handler derfor om at
være enige om og støtte hinanden i, at det er vigtigt at stole
på intuitionen. Det er en ny måde at være sammen på. Det
handler om, at dialogen skal tage udgangspunkt i den enkelte
– gode råd er der masser af, men det er vigtigt at mærke efter
selv – er dette råd godt for mig – hvis ikke, så er det netop,
at gode råd kan blive dyre.
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Derfor er mit bedste råd til dig: Du skal finde din egen stemme,
turde lytte til den og vide, at du er alene i et fællesskab. Det
handler om, at du har modet til at være dig selv nærmest.

Min vej til intuitionen har været længe undervejs: Hele 7 år,
9 milepæle og at støde ind i manden født fredag d. 13, mit
lykketal. I den periode går jeg igennem alt lige fra kærlighed,
detox, død, spiritualitet og dét at blive mor. Det er sikkert for
mig, at min vej til et liv med intuitionen som kompas træder i
karakter, da jeg bliver mor. Det betød for mig, at jeg kastede
mig meget alene ud i moderskabet. Jeg var alene i moderfællesskabet, da jeg traf beslutninger ud fra egne følelser og
overbevisninger fremfor samfundsforskrifter. Et moderskab
jeg i dag ser på som et intuitivt moderskab. Mine børn er helt
sikkert dem, der har hjulpet mig ned i hjertet og ind i kroppen
for herigennem at kunne genføle mig selv og mine følelser.
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Udviklingen af intuitionen er en løbende udviklingsproces,
og for mig trådte intuitionen virkelig i karakter, da jeg blev
mor. For dig, kære læser, kan det være noget helt andet, der
hjælper dig til at kunne genføle dig selv og komme tilbage til
dit medfødte kompas – din intuition.

Vores intuition er en udvikling, vi kun selv kan gennemgå, og
det giver os muligheden for i højere grad at hjælpe andre,
”dér hvor DE er”, og ikke hvor VI er. I mit tilfælde handler det
om det intuitive moderskab, og hvordan jeg via udviklingen
af min egen intuition bliver i stand til at hjælpe børnene, hvor
DE er, så de kan være sig selv nærmest. Altså at børnene bliver ved med at navigere efter deres eget medfødte kompas.

Det medfødte kompas ligger mig meget på sinde. Netop derfor er der til slut i denne lille bog en model for udvikling af
egenintuitionen samt en model, der kan hjælpe dig, der ønsker
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at være en mere intuitiv forælder og ønsker at støtte dine børn
i at være dem de er og at bevare deres medfødte kompas.

Af min historie udsprang fire step, der kan få dig til at leve et
liv i intuitionens tegn.

Udvikling af intuition
STOP OP – og mærk efter
RYD OP – og giv slip
SE OP – og tro på dig selv
FYLD OP – og giv livet mening
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STOP OP

- og mærk efter
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Milepæl 1
Mødet med kærligheden,
en tosidet størrelse
Ord som egenkærlighed og
balance imellem krop og sind –
giver mig et nyt syn på mig selv

En lille lap papir med den helt store forskel bestod af en liste
med de egenskaber, min drømmemand skulle indeholde. Det
var, som om mit ønske var blevet hørt, og Skt. Hans 2007
møder jeg ham, der er født fredag d. 13.

Hvilken gave at møde kærligheden – til trods for, at det for
mig var super dårlig timing – men mødes skulle vi – dårlig
timing eller ej. Jeg havde købt lejlighed og aftalt med min
daværende kæreste, at vi skulle bo under hvert vores tag.
14

Jeg så mig selv på ny

via hans øjne
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Vi havde ikke endeligt sluttet vores forhold, men jeg havde en
tydelig fornemmelse af, at vi langsomt og sikkert var på vej
hver vores vej.

Jeg var 29 og havde glædet mig til et år mod de 30 fri som
en fugl – jeg skulle ud og lave ballade, jeg skulle have et år i
”sex and the city-tegn”. Måske var jeg så rolig omkring at blive
single, fordi jeg havde en iboende følelse af, at manden i mit
liv var lige på trapperne. Jeg kendte hans egenskaber, så når
han stod der, så ville jeg vide, at jeg var klar.

Der stod han så - for første gang i mit liv var det mig ikke
muligt at sige fra eller stoppe op – hjertet havde taget magten
over hovedet – og, kæreste hjerte, TUSIND TAK for det.

Én gang for alle blev det cementeret, at 13 er og bliver mit
lykketal, da han d. 13 juli 2007 midt på en legeplads spørger
med bankende hjerte, om jeg vil være hans kæreste.
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Jeg giver ham mit ja, og da han trækker mig ind til sig, er det
som om mit liv begynder på ny. Følelsen tæt på ham, tæt på
en så ægte og nærende kærlighed får mig til at give efter og
føle mig selv på en helt ny måde.

I det sekund går det op for mig, at kærligheden er en tosidet
størrelse. Jeg går fra at opleve kærligheden fra mig selv og
til en anden, til igennem hans kærlighed også at genopleve
kærligheden til mig selv.

Hans kærlighed blev til min egenkærlighed.

Det var en smuk og lidt angstprovokerende oplevelse at stå
dér midt på en legeplads og faktisk føle sig som et barn igen.
Elsket af en anden og elsket af sig selv. En ny sti var lagt for
vores fødder. En sti hvor vi skulle gå side om side – som et
par, to i én. Vi er der for hinanden, og vi er der for os selv.
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Mødet med kærligheden var en underlig størrelse. Det, der
skete for mig var, at jeg gennem hans kærlighed til mig –
genfandt egenkærlighed. Jeg begyndte at se på mig selv med
hans øjne – som de strålede, når de så på mig, solede jeg mig
i egenkærligheden. Jeg blev vækket og gjort opmærksom på,
at dette er rigtig næring, men det skal plejes, du kan ikke
bare lægge dig på ryggen og sole dig. Soler vi os for længe,
så bliver vi brændt, og her handler det om at finde en hårfin
balance imellem at give og tage.

Denne udveksling af kærlighed – strålende øjne – er en god
energikilde for os alle. Det er derfor, at kærligheden er så
fantastisk, så uundværlig, men den skal plejes, den skal ses,
høres og føles – ellers dør den.

Med egenkærligheden fulgte troen på mig selv, jeg havde
altid troet på mig selv, men nu blev den genfundet med forny-
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et styrke. Troen på mig selv fik langsomt men støt lov til at
vokse for hver dag, der gik.

En dag skulle troen på mig selv udfordres. Jeg fik en e-mail fra
min arbejdsgiver, om at jeg skulle møde på direktørens kontor
næste morgen. Først tænkte jeg – hmm, mon vi skal snakke
mulighederne for, at jeg kan komme til England? Samme aften kom følesen til mig: ”Jeg bliver fyret i morgen”. Jeg sagde
det til min veninde, som jeg var sammen med – hun tvivlede,
så jeg ringede til min kæreste der boede i London”. Jeg bliver
fyret i morgen” – ”er du sikker?” lød svaret. “Ja, jeg er helt
sikker”. Således var jeg forberedt, da jeg næste morgen kom
ind på direktørens kontor og ganske rigtigt blev fyret.

Min fyring blev min mulighed.
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Ønsket om at komme til London og bo med kæresten var
blevet hørt, og jeg var med min fyring blevet skubbet det sidste skridt ud over rampen. Med min fyring blev der åbnet op
for et utal af muligheder. Samme aften, som fyringen havde
fundet sted, besluttede min kæreste og jeg, at jeg skulle finde
en måde at slutte mit arbejde med det samme. Min nye chef
fritstillede mig, og cirka 10 dage efter min fyring flyttede jeg
til London.

Mødet hos direktøren, som jeg først troede skulle betyde et
arbejde i England, blev en fremskyndelse af at komme til
England. Men ikke i arbejdet og tankens tegn – nej, i kærlighedens tegn.

Hvilken mulighed,
en mulighed for at leve sammen i kærlighed.

20

Et år efter bliver min kæreste tilbudt et job i Danmark, som
han ikke kan sige nej til, og vi flytter hjem. Det første år efter
hjemkomsten til Danmark bliver begivenhedsrigt: Vi har to
lejligheder, der er udlejet, og begge skal sælges. Det betyder,
at vi det år bor 5 steder, jeg detoxer, vi bliver gift, jeg bliver
gravid, min far dør, og vi sælger begge vores lejligheder.
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RYD OP
- og giv slip
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Milepæl 2
Jeg er klar til et nyt liv og siger
farvel til fysisk dødvægt og
kropslige ubalancer
Ord som vegatest, detox, infrarød
sauna og raw food bliver en del af mit
nye vokabularium

Vi er tilbage i Danmark, har begge et job, så på jobfronten
er der ro på. Ved siden af to nye jobs flytter vi fra den ene
lejebolig til den anden.

Til trods for ro på jobfronten, kan jeg mærke, at der er sket en
splittelse i min krop. Det er, som om der er sket en spaltning
mellem min krop og mine følelser. Jeg kan ikke nå at følge
med, jeg kan ikke nå at finde ro og rutine, før vi pakker ned,
for igen at pakke ud et nyt sted.
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Det seneste år med ham, var et år, hvor der blev stoppet op og mærket efter. Jeg kom ned i min krop, og der var bare ham og mig i London. Vi havde tiden til at fordybe os i hinanden og i os selv og brugte
meget tid på at skabe en ramme, der fungerede for os i tosomheden.
I denne proces var jeg blandt andet blevet opmærksom på, hvad
fødevarer gør for mit sind og min krop. Da vi er tilbage i Danmark, og
vi ikke længere bare stopper op og mærker efter, er det tydeligt, da
jeg får en følelse af, at min krop skriger efter, at jeg stopper op. Det
gør jeg, og jeg kan mærke, at der er noget, der skal ryddes op i. Det
er, som om der skal smides noget væk, som om kroppen har noget
at skille ud, før jeg igen er klar til at give mig 100% hen til en tosidet
kærlighed og herved genfinde egenkærligheden.

Det seneste år var jeg stoppet med sukker, havde skåret ned på kaffe
og drak kun rødvin i små mængder. Efter hjemkomst til Danmark
havde jeg en bytur med en kær veninde, hvor vi drak drinks med
sukker, sodavand og andet godt.

25

Næste morgen da jeg vågnede, var det ikke bare med tømmermænd. Nej, min krop brugte alle midler for at få mig til
at stoppe op og føle efter. Jeg vågnede med grå ben, svamp
der var tilbage på mit maveskind og et voldsomt akne udbrud på min højre kind. Jeg ringede grædende til min søster,
der i mange år havde snakket om alt det dårlige i sukker og
forarbejdede fødevarer. Vi mødtes, og det blev en helt speciel
dag i selskab med min kære, inspirerende søster. Vi endte i en
helsekostbutik, hvor jeg kun har været denne ene gang. Her
støder jeg på navnet til en naturopat. Noget siger mig, at
hende naturopaten skal jeg møde, og før jeg har set mig om,
sidder jeg i et baglokale til en helsekostbutik på Nørrebro med
hende og har fået taget en ”vegatest”.

Den viser, at jeg har systemisk candida (svampeinfektion), at
mit lymfe-system er stresset, og at magnesium i kroppen er
en ukendt faktor. Jeg havde hele tiden været klar over, at
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jeg havde candida, og jeg havde været hos lægen et utal af
gange og fået den ene symptombehandling efter den anden.
Så her havde vi måske resultatet. Efter et år i mine teenageår,
hvor jeg var ind og ud af pencillinkure mod halsbetændelse,
gjorde svampen sit indtog i min krop. Det startede med svamp
i huden på maven, bredte sig til hovedbunden, mine tånegle osv.
Bogstaveligt talt, så havde jeg svamp fra top til tå,
altså systemisk candida.

Undrende sad jeg overfor naturopaten, der fortalte mig alt
dette, der gav så meget mening. Det fik mig til at tænke tilbage på det utal af gange, jeg havde været til læge. Hvorfor
var der ingen læger, der via min journal havde råbt holdt stop.
De kunne da se, at jeg var blevet symptombehandlet den ene
gang efter den anden. Når svampen forsvandt det ene sted, så
kom den bare ud et nyt sted. Jeg forstod det ikke.
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Mødet med naturopaten blev en ny oplevelse. Hun så holistisk
på kroppen, hun så det hele som et sammenhængende system. Hun var klar over, at vi skulle have fat ved roden, hvis
min krop skulle tilbage i balance.

Det var en fornøjelse at opleve, hvordan jeg blev set og hørt.
Hvordan det gav mening for mig at se kroppen og systemet
som et hele. Og filosofien om, at kroppen kan helbrede sig
selv, gav mening. For vi må tro på, at kroppen som udgangspunkt vil os det godt, hvis vi gør, hvad vi kan for at behandle
den ordentligt.

Netop det med at behandle kroppen rigtigt var ud fra naturopatens overbevisning at nære kroppen med så naturlige
og uforarbejdede fødevarer som muligt. Når kroppen bliver
næret rigtigt, arbejder den for os og giver os alle muligheder
for at genetablere systemet.
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Min krop var klar. Det seneste år havde jeg oplevet roen uden
en masse stimuli fra sukker, kaffe og alkohol. Min krop og mit
sind var klar og overbevist af naturopaten, der tydeligt vidste,
hvad hun talte om. Jeg følte mig i gode hænder, og jeg var
klar.

Klar til mit nye liv – et liv i en ramme af overskud, energi,
kærlighed, glæde og intuitionen som en venlig indre guide.

Naturopaten sammensatte et program, hvor jeg startede med
at få candida til at trække sig tilbage via en blanding af kosttilskud (flere piller end jeg før havde set), raw food inkl. masser af hjemmelavet grøntsagsjuice. Det gik stærkt og i løbet
af få måneder, da jeg var tilbage, var hun ved at falde ned
af stolen. Den har jo næsten trukket sig helt tilbage. Jeg var
motiveret i krop og sind, og vi blev enige om, at næste skridt
skulle være en ”hård detox”.
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Det betød en uge med ren grøntsagsjuice kombineret med
en urteblanding, som Naturopaten havde sammensat. Vi var
uger fra vores bryllup, og vi var enige om, at det skulle være
nu, så jeg kunne nå at genetablere et system, der kunne tåle
lidt alkohol til brylluppet.

I ugen med detox var jeg i infrarød sauna hver anden dag, et
par gange til yoga og ellers lå jeg fladt på sofaen og slappede
100% af. Min krop skulle have ro til at arbejde med at rydde
op, skille ud og genetablere sig.

Godt 14 dage efter jeg var færdig (en uge før brylluppet),
kom der et stort åbent sår på min ringefinger – lige dér hvor vielsesring skulle sidde. Jeg blev fortvivlet og forvirret, og tænkte hvad gør jeg, det lignede ikke noget, der er væk i løbet af
få dage – Og – jeg skal giftes lige om lidt. Jeg ringede til min
livline Naturopaten: ”Hvad gør jeg?” Hun ville gerne se mig,
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så hun bad mig komme forbi. Da hun så det, var hun 99%
overbevist om, at det ”bare” var detox, og hun gav mig troen
på, at det nok skulle forsvinde. Mirakuløst var det væk i løbet
af få dage, og det eneste man kunne ane på min finger til
brylluppet var en lettere mørk cirkel. Ringen gled på, som om
intet var hændt – meant to be!

To døgn efter vores bryllup rejste vi på bryllupsrejse og på tredjedagen skete der noget underligt. Under min højre arm begyndte der at komme små sår. Jeg tænkte, at det måske var,
fordi jeg var lidt ekstra flittig med min skraber. De små sår
udviklede sig dog hurtigt til små bylder, og før jeg havde set
mig om, var der 15-20 åbne sår (helt som på min finger) i
størrelsen fra en 25-øre til en 5-krone. Vi kom hjem, og på mit
arbejde blev mine kolleger helt vilde i hovedet – tænk hvis du
har en tropesygdom med hjem. Selv var jeg sikker på, at det
var detox, men jeg kunne ikke se mig fri fra frygten i deres øjne,
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så jeg tog til stedet, hvor jeg havde været i infrarød sauna
– han var 99% sikker på, at det var detox – og hans overbevisning kombineret med endnu et besøg hos naturopaten
gjorde mig rolig, da hun kiggede mig direkte ind i øjnene
og sagde ”ihh, du er altså så spændende, Luise. Din krop
arbejder for dig” – jo tak – spændende med et tropelignende
detox symptom.

Jeg var HELT overbevist. Min krop og jeg var seriøst begyndt
at arbejde sammen mod et nyt, bedre og mere rent liv. Kimen
til min kropslige rejse på vej tilbage i et liv i balance – en
balance, der for mig handler om balance imellem krop, sind
og følelser.
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Milepæl 3
Vi investerer i hinanden
Nyt navn og familie – bliver mit
nye jeg, Luise Thye-Østergaard

I forbindelse med forberedelserne til vores bryllup, skulle vi
på en eller anden måde manifestere vores kærlighed og investere i fællesheden. Vi var derfor helt enige om, at vi skulle
have samme efternavn. Vi havde talt om det sporadisk, men
var ikke kommet længere end dertil, at vi vidste, at det skulle
være et fælles navn. Min mand hed Østergaard Madsen, og jeg
hed Thye-Petersen.
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Min far, der ellers aldrig holdt sig tilbage, sagde én af de
sidste gange vi sås inden vores bryllup, at mange i familien
havde brugt ”Thye-” og så kombineret med noget andet – så
Thye-Østergaard, sagde han spørgende, næsten hviskende.
Min mand og jeg hørte det, for det skulle vi jo, sagde dog
intet, men i vores fællesblik var det klart. Vi var overbeviste.

Den 31.10.09 bliver vi gift, og jeg går fra at hedde
Luise Thye-Petersen til at hedde Luise Thye-Østergaard.

Det var dejligt at skifte navn, det føltes rigtigt at skabe et nyt
fælles og vise verden, at vi ville hinanden. Selv om dette var
en ”helt normal” måde at skifte navn på, så var der flere følelser
behæftet med det. Det var lidt som at klippe navlestrengen til
sine forældre og i mit tilfælde min søster. Pludselig havde vi
ikke længere det samme navn.
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Ikke at navn har nogen egentlig betydning, men alligevel lidt.
Jeg havde fravalgt et navn og valgt at skabe et nyt med min
nye mand.

Jeg lagde alle mine æg i vores fælles kurv.

Mit navn, min nye familie, en ny identitet var min virkelighed.
Da jeg ved en senere lejlighed for sjov checker mit nye navn
i numerologien, viser det sig, at mit nye navn er det, der skaber den bedste balance for mig. Det betyder, at min far, i ét af
sine få beskedne øjeblikke, havde givet mig en helt essentiel
gave – vores nye fælles efternavn Thye-Østergaard. En kær
tak skal lyde til min kære far for den helt essentielle gave, der
er med til at det hele kører lidt mere glat – lidt mere gnidningsfrit og gør det hele en lille smule sjovere. – Hvis man tror
på, at numerologien har noget at skulle have sagt.
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Mit navn
min nye familie
en ny identitet var min

virkelighed

Milepæl 4
Vi rydder op og sælger ud
Salg af lejligheder, oprydning i
kælder og køb af hus, en ryddelig
hverdag tager form

Jeg har balancen tilbage i kroppen, vi er lige blevet gift, og
tosidet kærlighed er tilbage som en del af dagligdagen. Vi har
lige investeret i hinanden, og nu skal vi til at sælge ud. Vi er
kun lige kommet tilbage fra bryllupsrejsen, og vi står nu overfor, at lejers kontrakt i min mands lejlighed udløber. Vi ved,
at vi skal flytte dertil, og så er vi ellers klar til at sælge den til
en realistisk pris. Vi flytter ind, sætter til salg, og lejligheden
sælges på 10 dage. Det betyder, at vi knap nok er flyttet ind,
før vi skal flytte ud.
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De seneste 6 måneder havde vi flyttet 3 gange, og jeg var
nu gravid. Så vi havde et stort ønske om at få ro på. For at
eliminere antallet af flytninger snakkede vi derfor længe om,
hvordan vi kunne lokke lejeren af min lejlighed til at flytte.
Vi endte med, at nogle måneders gratis husleje ville kunne
gøre det. Max. 30.000 kr. ville det koste. Vi havde aftalt, at
jeg skulle ringe til lejer, og en tilfældig onsdag morgen vågner
jeg. Det første jeg siger til min mand er ”Jeg venter med at
ringe til efter den første. Noget siger mig, at han siger op”.
Min mand rystede på hovedet, men lod mig blive i troen.

Ganske rigtigt – få dage før den første bliver jeg ringet op af
lejer, der siger op og flytter ud, så det datomæssigt passer
perfekt i forhold til det, min indre stemme havde sagt mig om
overdragelse af den solgte lejlighed.

Noget, der kunne have været uoverskueligt, gik ret glat.
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Kort før vi flytter ind i min lejlighed, aftaler vi med lejer, at vi
sætter lejligheden til salg, mens han stadig bor der. Igen når
vi kun at rykke ind, førend også denne er solgt. Vi flytter ind
tre måneder før termin, og sandelig om vi ikke ender med, at
der er overdragelse af min solgte lejlighed på terminsdatoen.

Nu skal det til at gå stærkt: Højgravid til første barn og med
en far, der lige er blevet begravet, sætter jeg alle sejl ind på
at finde dét, der nu skal danne rammen om vores lille familie.
Det, vi vidste, var at vi gerne ville finde noget til leje i Gentofte kommune. Hvad og hvor var ikke så afgørende. Der var
ikke rigtig noget, og jeg var ude at se flere steder – intet faldt
i vores smag. Vi var nu små tre uger før termin – stadig uden
tag over hovedet.

Vi havde set hinanden i øjnene, og jeg havde sagt: “Det
værste, der kan ske, er, at hun skal skiftes på en flyttekasse,
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og det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi skal nok
klare den, og det gør hun også, så længe vi har ro i sindet”.

Vi slappede af og holdte min mands fødselsdag på en lørdag:
Hans største ønske var helt sikkert at finde en bolig (det
sagde han aldrig højt). Det blev mandag, og som jeg havde
gjort hver morgen de seneste måneder, loggede jeg ind på de
forskellige boligsider. Der var intet – alligevel fik jeg fornemmelsen af, at jeg skulle trykke ”refresh” på det ene site, det
gjorde jeg. Vupti – dér var lejligheden, i Charlottenlund.

Ikke at vi kendte stedet, men jeg ringede med det samme
og sagde, “jeg skal se den lejlighed i dag”. “Det kan du ikke,
lød svaret”. “Jo, det kan jeg, for jeg kan føde, hvornår det skal
være, og vi mangler tag over hovedet”. Godt 40 minutter efter
sad jeg i toget på vej til Charlottenlund. Jeg sendte en sms til
min mand fra toget – det her føles så rigtigt, jeg er sikker på,
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at det er der, vi skal bo. Da jeg stod foran indgangen til det,
der skulle vise sig at være vores hjem og danne rammen om
vores første år som forældre, kunne jeg mærke, hvordan roen
bredte sig i min krop. Det var næsten, som om jeg slog rødder – lidt som om jeg hørte til – lidt som om jeg var kommet
hjem. Det var første gang, jeg var der.

Begge følte vi et tilhørsforhold til området, og vi var enige om,
at det eneste, der skulle kunne få os væk fra dette skønne
område var, hvis drømmehuset pludselig tittede frem et andet sted. Det dukkede op, og vi flyttede fra Charlottenlund til
Virum.

Vi havde kun boet der godt et år, og jeg var igen højgravid. En
lørdag, hvor min mand sidder med 40 i feber, siger jeg pludselig til ham: “Vi skal sælge huset”. Han bliver mere krydsøjet,
end han allerede var, og det eneste han sagde til mig var:
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”Er du klar over hvor dyrt, det bliver?”. “Dyrt, hvad penge angår, er jeg ligeglad med. Det her handler om noget helt andet”.

Jeg følte mig ikke tilpas, jeg følte mig ikke hjemme i dette
område. Jeg kunne ikke finde ro, så på den lange bane ville
det koste os dyrt i vores relation. Området var og er skønt,
omgivelserne er smukke, naturen er naturtro, og menneskene
er fantastiske, men det ændrer ikke på, at jeg ikke føler mig
godt tilpas: “Vi skal sælge” (stakkels mand, der sad dér med
40 i feber), men fantastisk nok, så gik der ikke mange minutter, før han sagde: “Så skal vi have alle overvejelser op igen
– hvordan ønsker vi at bo, skal det være hus, skal det være
lejlighed, by eller land”.

Tankerne blev sat i gang, og handling blev udført. Blot 5 dage
efter var vores hus sat til salg. Ejendomsmægleren var kæk
og sagde, at med en realistisk pris, så vil huset være solgt
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i løbet af 3 måneder. Vi tog ham på ordet, tegnede en 4
måneders kontrakt med udløb ved udgangen af juli måned.
Jeg forstod det ikke helt, for som jeg sagde til min mand:
”Noget siger mig august, om det er i år eller næste år – det
ved jeg ikke, men det er helt sikkert august”. Samtidig havde
jeg nogle indre billeder af, at resten af min barsel blev et
andet sted.

Der var stort fremmøde ved vores ”åbent hus”, og der faldt
nogle få urealistiske bud, og kontrakten udløb i slutningen af
juli. En lille uge inde i august ringer ejendomsmægler: “Jeg
har nogen, der vil se jeres hus, er det muligt på søndag,
da er de i området?” “Naturligvis!” Jeg så på min mand den
søndag i august, hvor vi forlod huset sammen med vores to
børn. “Tror du, at huset bliver solgt i dag?” Det var, som om vi
begge var klar over det, og samtidig ikke helt turde knibe os i
armen for at se, om vi levede en drøm.
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Vi fik gæster og glemte alt om vores telefoner, og da der var
faldet ro over det lille hjem selvsamme skæbnesvangre aften,
lå der to ubesvarede opkald og en sms fra ejendomsmægler.
Prisen var næsten der, hvor vi ønskede, så førend vi havde
set os om, var vi blevet enige om en pris, og huset var solgt.

Vi gik i 0 på køb og salg af hus i løbet af et år
- hvor heldig kan man være?!

Hvad skulle vi så nu? Igen havde vi tre måneder til at finde nyt
tag over hovedet. Det eneste vi vidste var, at vi skulle tilbage til
Charlottenlund, tilbage til dér, hvor vi begge følte, at vi slog rødder. Der, hvor vi følte os hjemme. Vi søgte efter hus, men der var
intet, der faldt i vores smag. Vi endte i en lejlighed i et nybyggeri
med udsigt til hav, havn, strand og by. Vi nød at være tilbage
tættere på byen og stadig med naturen tæt på os, samtidig
med, at vi ingen forpligtigelser havde, hvad angår hus og have.
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Lejlighed og luksus bliver afprøvet, men det bliver os hurtigt klart, at vi ønsker have til leg, hygge, arbejde og alle de
forpligtelser, der nu følger med som husejer.

Jagten på vores hus – vores drømmehus i Charlottenlund tager form i vores hoveder. Vi ved, hvad vi ønsker, men den type
er ikke til salg. En regnfuld lørdag sidder hele familien inden
døre, og det er som om, at jeg tvinges ind i en samtale med
min mand om, hvad det er for et hus, vi ønsker os. Da vi føler
os tvunget, ser vi hinanden ind i øjnene, og hurtigt er det os
klart, hvilken type vi ønsker, og hvor det skal ligge. Før vi har
set os om, sidder vi med en liste på 6 huse, der ikke er til salg,
men som vi tror er noget for os.

Jeg sætter mig med telefonen og ringer til den første: “Du
ringer et år for tidligt”, siger han. Den anden siger, at overvejelserne om salg var oppe for godt 6 måneder siden og
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ser sit snit til en ekstra god pris. Den tredje kan jeg ikke
komme igennem til, så efter to forsøg går jeg igen på nettet
for at checker nummer: Jeg har haft det forkert noteret. Det
giver bedre mening, for både min mand og jeg havde en klar
fornemmelse af, at det skulle blive vores hus. (Vi havde aldrig
set det før, og det kan ikke ses fra vejen). Tredje gang er bogstaveligt talt lykkens gang. Jeg kommer igennem til en skøn
ældre dame, der går med overvejelserne om at sælge.

Vi aftaler, at vi kommer og ser huset allerede dagen efter, for
som hun siger: ”I har jo aldrig set mit hus”. Nej det har vi
ikke, hvilket gjorde det ekstra mærkeligt, at vi begge vidste,
at dér skulle vi bo. Vi tager derud dagen efter med begge
børn, og vi er solgte – som to stolte og glade købere – tænk
engang, dette har vi selv skabt.
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Vi har skabt det blot ved at sætte os ned, se hinanden i øjnene,
beslutte hvad går vi efter, og så er vi gået målrettet efter det.

Vi tog lykken i egen hånd og fandt drømmehuset �����������
–����������
et tilbagetrukket uprætentiøst hus med højt til loftet. Lige i vores
ånd.
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Vi har skabt det
blot ved at sætte os ned,
se hinanden i øjnene,
beslutte hvad går vi efter,
og så er vi gået målrettet efter det.

Milepæl 5
Giv slip på far
Et balancefelt mellem liv og død –
da jeg er højgravid, dør min far

Jeg var højgravid, levede i flyttekasser og pludselig faldt min
far død om af hjertestop.

Holdt stop, sæt dig ned og find ro. Jeg står lige her med et
ben i døden, hvor jeg giver slip på min far og et andet ben i
livet, hvor jeg står klar til at tage imod den lille pige i maven.
Det sætter livet i perspektiv på en ganske fin måde. Nyt liv er
på vej samtidig med, at døden indfinder sig.
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Min far havde været i behandling i præcist 10 år, så på den
måde kom det ikke som noget chok. Og alligevel kom det som
et chok – vi havde lige været samlet til et familiebryllup, og
det sidste, min far sagde til mig, var ”Vaya con Dios” = Gå
med Gud (Vores datter skulle hedde Vaia). Derefter kiggede
han min mand i øjnene og sagde: ”Pas godt på hende”. Det
var, som om han var klar over et eller andet, for blot 5 dage
efter skete det. Han faldt død om på den sommerhusgrund,
han elskede allermest, med en pensel i hånden og et smil på
læben.

Jo tak, det er sådan, jeg ønsker at huske min far, og det er sådan, jeg ønsker at se døden. For hvis vi ser tilbage på min fars
sidste dage, så mødte han alle, og jeg mener alle, han havde
kær. Om det var et tilfælde, det skal jeg ikke dømme om, men
drømme om det, kan jeg kun, for hvor er det en smuk måde
at tage herfra på. Lige at have set de kære, man har mødt på
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sin livsvej i øjnene og sige tak for nu og på glædeligt gensyn.
Min far hed Svend – jeg gav hurtigt slip på ham, for det var
okay, han var klar. Faktisk havde min søster ikke så længe
forinden sagt til ham, at hvis han ikke ville være her længere,
så var det okay. Så fint kan det gøres, så fint kan der tages
afsked. Vi skal følges ad og gå på livets vej, så længe det føles
rigtigt, så længe det føles rart. Og vi skal følges med vores
kære, så længe det giver mening.

Min far hed som sagt Svend – så ekstra fint er det for mig, at
nogle af de først ord i min bryllupstale til min egen mand lød
som følger:

”Jesper, min mand, nu min ægtemand, ikke længere min kæreste – men mit kæreste – min tro følgesvend – min elsker og uden
sammenligning min bedste ven. I én og samme mand – hvilken
gave!”.
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Jeg er beriget – jeg er begavet – fyldt til randen med gaver af
lutter gode minder, der stadig følger mig på min vej. Jeg har
givet slip på min far, men jeg er helt sikker på, at han som min
far stadig er min tro Følge-Svend.

Jeg tør se døden i øjnene,
for hvad end vi søger at gøre,
så er den kommet for at blive.
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SE OP
- og tro på dig selv
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Milepæl 6
Nyt liv i rollen som mor
uden far
Ansvar, at svare an på andres behov,
opdragelse og det at drage et barn
op – wake up!

Hvis vi ser døden i øjnene og giver slip, så giver det os en ny
og beriget mulighed for at se frem og se op. Det handler om
at løfte hovedet og mærke stoltheden i sig.

Det at miste en forælder er underligt, det er en følelse af at
blive kortvarigt amputeret, og så vokser armen ud med en ny
funktion. Eller det var helt sikkert dét, der skete for mig. Jeg
havde kun lige givet slip på min far, før jeg skulle tage imod
vores lille pige – vores lille stjernebarn. Rollen som datter var
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nu blevet erstattet af rollen som mor. Nu var det ikke længere
min far, der skulle svare an på mine forespørgsler. Nej, nu var
det mig som nybagt mor, der skulle svare an på følelser fra
denne lille pige.

Det var i særdeleshed ved fødslen, hvor naturen og intuitionen meldte sig hos mig. Det skal nævnes, at jeg havde en
lang og smertefuld men ukompliceret fødsel, så kun fem timer
efter hun var født, var jeg klar til at tage hjem. Jeg gik ud på
gangen for at finde en jordemoder. Jeg fandt ikke èn men
fem i en rundkreds. Jeg klemte mig ind og kom frem med mit
budskab. Jeg vil gerne hjem i løbet af en time. I kor nærmest
sang de ”og du er førstegangsfødende mor – er du sikker?
Ja altså – du kan jo altid ringe og komme ind igen”. Jeg var
sikker, jeg kendte mig selv og mine behov og om nogen, så
kendte jeg min datter. Det var mig, der havde båret hende i ni
måneder, vi havde været i løbende følelsesmæssig kontakt,
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så det var naturligt for mig at komme hjem i rolige og vante
rammer. Der var trygt, godt og hjertevarmt.

Jeg har altid haft en iboende overbevisning om, at kroppen vil
os det bedste og at naturen er skabt med omdrejningspunkt
i det enkelte menneske. Ligeledes har jeg altid set liv og død
som det mest naturlige i verden, og når nu fødsler er noget
af det mest naturlige, så havde jeg også en iboende overbevisning om, at nok skulle det gøre ondt, men med noget så
natuligt, så skulle det nok gå godt, hvis ikke, så var jeg klar
over, at jeg i relation til selve fødslen var i gode hænder på
fødegangen. Jeg var så heldig, at fødslen gik efter planen, så
for mig var det nu det mest naturlige at lade omsorgen til den
nyfødte lille blive løftet i eget familieregi.

Vi tog derfor hjem, da jeg tror, det mest naturlige for alle
parter er at finde hjem til sig selv, for ude godt, men hjemme
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er og bliver bedst. Det er hjemmet eller hulen, om man vil,
der skal skabe rammen om dagligdagen, og det er her, vi fra
dag ét kan skabe de mest rolige rammer, da vi trods alt er
hjemme ved vante rutiner. Af alle ved jeg godt, at der ikke er
rutine, når man kommer hjem med en lille ny, men trods alt
så kender man lugtene, lydene, badeværelset, køkkenet. Det
hele er bare mere hjemmevant – man er på hjemmebane og
er således også tættere på at turde tro på, at måden, vi gør
tingene på, er rigtig. Det er rigtigt for os, så selvfølgelig er det
også rigtigt for vores børn.

Dagene tog form med det nye ansvar, og vi begyndte
at forme en familie – et nyt liv med nye rutiner.
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Det at blive forældre i Danmark betyder, at du nu indgår i et
nyt system. Nu kommer der en sundhedsplejer og tjekker dit
barn. Du skal skrive barnet op til vuggestue og børnehave,
næsten før det er gået op for dig, at du er blevet forælder.

Jo tak – systemet beder os om at tage stilling til en masse
ting, før end vi har taget stilling til, hvad barnet skal hedde,
hvordan familien skal tage form, og hvor barnet skal sove.
Her handler det ikke om ”first things first” – nej, nu handler
det om fremtidig helgardering.

Helgardering er mange ting – vi fik hurtigt skrevet os op til vuggestue og børnehave, men da muligheden for vaccination blev
forelagt os, låste mit system fast. Min krop og mit sind skred til
siderne, og der var uro og voldsom ubalance i mit system. Det
var som om min krop skreg til mig: Meget må du, meget skal
du, men her skal du følge din intuition – dit hjerte.
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Jeg tror på,
VORES KROP
vil os det bedste!

Et liv som forældre handler om at byde de små velkomne til
verden og give dem en god start på livet. Dét, der er interessant, tænker jeg, er, at man ikke kan forberede sig på dét,
der sker. For dét, der sker, sker. Vi skal til at tage ansvar for
denne størrelse – vi skal være i stand til at opfylde de behov
og følelser, den lille giver udtryk for. Det betyder, at vi skal
være i stand til at svare an på – altså – tage ansvar for sådan
en lille størrelse.

Netop dét at skulle være i stand til at fornemme følelserne
hos det lille barn, har hjulpet mig til i højere grad at kunne
lytte til mig selv, føle efter og vide, hvad der er mest rigtigt for
mig og mest rigtigt for mit barn.

Der er mange måder at finde ind til sig selv på via følelserne, for
mig var det ved at skulle lære mig selv og min krop at svare an
på barnets behov og følelser. Her var det interessant at opleve,
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hvordan barnet hjalp mig til at genføle mig selv og mine følelser og herved genvinde troen på mig selv – min intuition.

Når hun græd, så kunne jeg fysisk mærke, om der var noget
galt eller om hun blot var sulten eller træt. Hun lærte mig igen
at føle mig selv. Når hun græd, stoppede jeg op, fralagde mig
tanken og følte efter – det gav mig modet og roen til at tro på,
at min intuition var rigtig. Hun er overtræt og kan ikke finde
ro i sig selv, så det må jeg hjælpe hende med. Jeg kan gå en
lang tur med hende, jeg kan vugge hende til ro eller jeg kan
lægge hende til brystet og skabe umiddelbar ro, tryghed og
varme – så falder hun nok til ro.

Via mit første barn lærte jeg således noget om mig selv. Jeg
lærte igen at stoppe op og mærke efter i kroppen. Resultatet,
som jeg ser det, er nogle rolige børn (med temperament),
men de hviler i sig selv, de er rolige i sig selv, de kender til
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egenkærlighed. Det, tror jeg, er, fordi hver gang, de har været urolige, har grædt af fortvivlelse, sult eller smerte, så har
jeg i de fleste tilfælde kunnet gå dem i møde med en veletableret og smittende ro i min mave.

Således er det, at jeg oplever, at der er en sammenhæng imellem
intuitionen og ansvaret. Jeg ser ansvaret for børn som forældrenes mulighed for at ”svare an” på børnenes følelser. Samtidig tror jeg på, at des mere vi er i kontakt med vores egen
intuition, des lettere er det at svare an på børnenes følelser,
pudsige indfald og således tage ansvar for, at de forbliver sig.

At de bliver i stand til at bevare en følelse af værd,
selvværd og oplevelsen af egenkærlighed.

I den verden vi lever i, er der en uskreven regel om, at forældre
skal tage ansvar for deres børn frem til, de fylder 18 år og er
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myndige. Men tænk lige over det, hvis ansvar handler om at
svare an på deres og måske endda vores egne følelser, hvad
handler ansvar så egentlig om?

Jeg har endnu ikke svaret, men denne lille refleksive øvelse eller
tankespil om man vil, hjælper mig ofte på min vej i opdragelsens
tegn. Vi skal drage ved vores børns side i deres opvækst. Når
vi går side om side med børnene, må den fornemmeste opgave
netop være at støtte dem i at være dem de er, ikke det forældre
ser eller ønsker sig – NEJ – støt børnene i at være dem, de er,
mens I går som følgesvende side om side og i øjenhøjde. Så skal
de nok vokse op og være i stand til at svare an på deres egne følelser og således være mestre i at tage ansvar for deres eget liv.

Forældre med ansvaret, skal, som de voksne og erfarne de er,
stå til rådighed. Forældre har ikke svaret på alt, og netop derfor
er det måske ekstra vigtigt eller tilrådeligt om man vil at stoppe
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op og lytte efter, hvad det er børnene fortæller. Tænk hvis de kan
lære os noget. Hvad nu hvis der er noget i det, de siger, hvad nu,
hvis der er noget om snakken, der nogen gange lyder som vild
fantasi eller som taget ud af den blå luft.

Spil med på legen, gå ind i deres fantasiverden og stil spørgsmål
til det, de taler om. Det kan godt være, at det er grænseoverskridende og ikke giver nogen mening. Men hvis nu det er noget
i dit barn, en evne eller en indre stemme, der vil dit barn godt,
så må det for os som forældre være af største interesse at lede
vores børn til at følge den stemme eller den medfødte intuition,
så den fremadrettet kan lede dem på rette vej.

Derfor tror jeg på, at det, der er mest rigtigt for mig med hensyn
til mine børn, det er en opdragelse ud fra en overbevisning om,
at vi som forældre ikke har svaret på alt. I stedet skal vi lytte og
lære af vores børn, være til stede og give dem troen på sig selv.
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Som vi drager ved deres side, skal vi gerne agere gode foregangsbilleder, og det gør vi blandt andet ved at vise vores tiltro til
alle de underlige og fantastiske indspark, de kommer med. Det
giver dem troen på, at den medfødte intuition vil dem det godt
og leder dem på rette vej i livet.

Jeg tror på, at denne tilgang gør, at vores børn aldrig lukker helt
ned for deres følelser. Ved ikke at lukke ned har de lettere ved at
tro på egenintuitionen og lade den lede dem på vej efter ansvaret
er tilbage hos dem selv.

Ansvar, opdragelse og intuition har for mig de sidste mange år
gået hånd i hånd. Dagligt vågner vi til en ny dag, og nye muligheder tager form. Ikke mindst da vores søn kom til verden, det
var lidt som om han aldrig var en baby. Bevares, stod det til ham
fik han stadig bryst og i modsætning til vores datter, der gik, før
hun var 10 måneder, gik han først, da han var 16 måneder. Tænk
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engang et helt HALVT liv til forskel i den alder. Jo tak – med næb
og klør holdt han fast i at være baby, til trods for, at den dag han
kunne kravle ca. 7 måneder altid søgte ind på søsters værelse.
Lukkede døren bag sig og sad helst derinde og legede med sig
selv.

En lille baby – en stor sjæl i en lille krop, der i egen ro og energi
trækker sig tilbage og viser et klart ønske om, at egen-selskabet
for ham er en rigtig god ting.

Jo tak – to børn skabt af samme kød og blod med så forskellige
sind og med hver deres udfordringer med til os som forældre. Vi
har værsgo at lære os selv at svare an på deres meget forskellige følelser og behov, drage ved deres meget forskellige sider
og sætte vores lid til, at intuitionen leder os med hvert af vores
børn – mod den følelse og det behov, som hver af dem ligger
inde med.
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What to do?
Nothing I guess, sit down and enjoy,
wait and you will see.

TRUST your intuition!

Milepæl 7
Spirituel mester
You might wake up and see a
new reality, welcome and enjoy

En kunstner leder mig på vej til mit første og eneste møde
med en clairvoyant. Jeg har kun lige sat mig tilrette, da hun
kigger mig ind i øjnene og spørger: ”Hvorfor er du her? Du
kan jo selv, eller er det måske derfor, du er her?”.

”Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg er her, men jeg ved så
meget, at min intuition har ledt mig til dig, så noget skal jeg
lære af dig på min vej til mig – i forhold til fuldt ud at kunne
stole på min intuition”. Jeg er ikke clairvoyant, men det var
alligevel som om ordene gav mening, det gav mening for mig
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i den forstand, at de gav mig troen på min indre stemme. Det
gav mig modet til at tage ét af de for mig sidste skridt til fuldt
og helt at træde i karakter og entydigt lade intuitionen lede
mig på vej. Hun sagde en ting til, der har sat sig sine spor. ”Du
kommer til at arbejde med børn”. Børn, tænkte jeg, det giver
ingen mening, og jeg lod den hænge alene tilbage i luften.

Min intuition eller indre stemme om man vil – kært barn har
jo som bekendt mange navne – bliver endegyldigt min bedste
ven – i mødet med en spirituel mester. Dette møde bringer
mig svar på spørgsmål, som jeg ALDRIG, og jeg mener aldrig
har sagt højt. Alligevel ser svarene på mine spørgsmål dagens
lys uden, at spørgsmålene har gjort det samme.

Det er mindblowing – det er vanvittigt – det er vanvittigt fantastisk, at ringen på en eller anden måde slutter, for i dette
møde genmøder jeg mig selv. Det lyder måske lidt kryptisk,
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men er så ganske simpelt. Jeg sidder foran en mand, som jeg
aldrig har mødt før, jeg har aldrig talt med ham, jeg har aldrig
udvekslet andre ord end en booking via hans assistent.

Alligevel – eller – til trods herfor, så sidder denne mand overfor
mig i en time og fortæller i en lind strøm om hvem jeg er, hvilke
udfordringer jeg har, og hvilke muligheder det skaber for mig.
Jeg bliver i levende billeder beskrevet min måde at være mor
på, og jeg bliver endegyldigt forelsket i mig selv. Jeg finder
endegyldigt tilbage til det sted, hvor jeg elsker mig selv for
alt dét, jeg bærer rundt på – på godt og ondt. Det giver jo
mening.

Det er som en spejling – det er som en genklang af min inderste sjæl – og det er alt andet end et spejl, en lille rund mand
sidder foran mig og giver mig et malerisk selvportræt af mig.
Han har set, hørt, følt og fornemmet alt, hvad der er sket og
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sker for mig i denne selvsamme stund. Det er så smukt – det
er så fint, og det er så mindblowing.

Jeg er solgt – solgt til min sjæl, og jeg er villig til at købe ind
i, hvad end der kræves for at dette smukke billede af mig får
lov til at blive set og hørt af andre.

Jeg er på vej mod det, der er mig

min stemme
mit JEG

min intuition
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Milepæl 8
Jeg giver slip
Oprydningen er endelig – for nu

Det er som om, der er en sidste lille ting, jeg mangler at give
slip på, så jeg er klar til at se op.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men som så mange gange
før, så er det, som om muligheden kommer til mig, når mit
ønske er hørt, og jeg er klar. En varm dag fortæller en klog
veninde, hvordan hun har fået en EFT-behandling. Hun fortæller, hvad det har gjort for hende, og hvordan hun har givet
slip på gamle minder. Uden at fatte, hvad EFT betyder og
uden at vide konkret, hvad det handler om, siger jeg ”Jeg kan
mærke, at jeg skal møde hende EFT-behandleren”. Allerede
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dagen efter er kontakten etableret, og ugen efter står hun her
og stråler som en engel.

I det øjeblik hun træder ind, ved jeg, at jeg er i gode hænder.
Hun fortæller lidt om, hvad EFT handler om. Det er en tappeteknik, hvor der tappes ”rutinemæssigt” på nogle forskellige
punkter i hovedet, på og omkring hænderne. Sammen begiver
vi os på en rejse i mit ubevidste rum, min underbevidsthed.
Hun guider mig nænsomt igennem forskellige oplevelser i mit liv.
Mange ting er oppe at vende, men jeg føler ikke, at der sker
det helt store.

Da tiden er ved at være forbi, sker der pludselig noget. Et
for mig ligegyldigt emne kommer frem i lyset, og mens jeg
beskriver oplevelsen, kan jeg fysisk genføle, hvad der skete
dengang tilbage på min plads i klasselokalet. Jeg bliver ført
igennem hele oplevelsen, og da jeg er ved vejs ende, er der
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sket noget mystisk. Jeg kan ikke længere genkalde mig den
fysiske følelse, den er forsvundet fra min krop som dug for
solen.

Jeg føler mig lettet, og det første jeg siger, da jeg er tilbage
er, at jeg er klar til at sige mit job op. Tænk engang et for mig
oprigtigt ”ligegyldigt” minde lå som en blokering i forhold til,
at jeg ikke skulle tro, at jeg var noget. Jeg var derfor nu i mit
voksenliv hæmmet af det, der skete tilbage i klasselokalet,
hvor flere af mine gode venner fra den ene dag til den anden
mente, at jeg skulle vide, at jeg ikke skulle tro, jeg var noget.
Blot for at vi næste dag igen var bedste venner, og det hele
var glemt. Det var det også for mig og alligevel slet ikke.
Dette lille minde lå som en blokering – som et bump på vejen,
et bump, der blev jævnet med jorden og som i dag gør, at jeg
tør se op – se mig selv i øjnene og stå ved den, jeg er. Jeg er
stolt af at stå op, se op og tro på mig selv og mit eget værd.
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Rejsen har været det hele værd, tænk engang min rejse er
kun lige begyndt på ny, og det er tid til at fylde rejsetasken
med lutter gode oplevelser.

God rejse
til det meningsfulde liv.
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FYLD OP
- og giv livet mening
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Milepæl 9
Intuitionen leder mig på vej
Der er stoppet op, ryddet op og set op – nu skal der fyldes på

Her står jeg så på en skillevej – en vej ud i noget ukendt med
min intuition som mit kompas, som det eller den, der leder
mig på vej. Siden jeg gav slip, er der sket store ting omkring
mig, jeg har mødt mennesker, der er kommet ud af det blå, i
det øjeblik, hvor jeg var klar til netop dem og deres budskab.
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Jeg har oplevet at sige mit arbejde op fem dage før, jeg skulle komme tilbage fra barsel og forældreorlov midt i chefens
sommerferie og så få den smukkeste respons fra chefen, jeg
aldrig nogensinde havde arbejdet for, kun mødt under min
barsel. Han skrev blandt andet: ”... Jeg er sikker på, at den
ikke har været nem at skrive… Jeg accepterer din opsigelse…
Da jeg har et rigtig godt indtryk af dig og dine kompetencer,
vil jeg derimod meget gerne bruge dig… Jeg har et par helt
konkrete opgaver, som jeg godt kunne se dig i”. Jeg var forbløffet – blæst omkuld og glad i marv og ben. Jeg havde fulgt
mit hjerte, og det gav det smukkeste afkast. Nu kunne jeg blæse
og have mel i munden. Alias, jeg kunne starte mit eget stille og
roligt samtidig med, at jeg havde nogle indholdsmæssigt interessante opgaver ved siden af.

Jeg er gift med ”i min verden” verdens dejligste mand, jeg er
mor til to skønne børn. Sammen udfordrer de tre mig dagligt.
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Mit job er sagt op, og jeg har sat tro og følelse ind på den
konto, der hedder ”intuitionen leder mig på vej” – rette vej,
er jeg helt sikker på.

Tak til jer tre mine ”guides and teachers”, der har ledt
mig tilbage til dét, der er mig.

Dagligt leder I mig på hver jeres måde med hver jeres udfordringer. Til dig, min kære mand: Kærligheden får så mange
facetter sammen med dig, dagligdagen bliver smuk, og det er,
som om alting bliver lettere, fordi vi er sammen om det her. Vi
har en fælles grundfølelse af, at intuitionen skal være kompas
for familien, og det smitter af på os alle. Løbende stopper vi
som par og forældre op, ser på hinanden og mærker efter.
Har vi noget, der skal ryddes op i, har vi noget usagt imellem
os, eller andet der føles forkert? Så tager vi fat, mærker efter
og sætter ord på. Vi rydder sammen op i det, vi mærker. Det
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er ikke altid nemt, men det gør, at vi kan se op og stå ved
det, der er os, og vi kan fylde vores liv med alt det, der giver
mening for os. Ligeledes stopper vi op og mærker vores børn.
Hvor er de lige nu, hvad er deres behov. Er der måder, vi selv
er opdraget på, som vi skal rydde op i og give slip på, for at
vi bedre kan støtte vores børn i at være dem, de er. Støtte
dem i troen på sig selv og deres egenkærlighed, for at de i
sidste ende er i stand til at skabe det liv, der er meningsfyldt
for dem.

Vi voksne har igennem vores opvækst lært at pakke vores
følelser ned og tænke over tingene frem for at føle os frem.
Vi lever i en verden, hvor vi i mange år har været tvunget op
i hovedet – Jeg tror på, at vi er et nyt sted.

Jeg tror på, at vi voksne skal tilbage til vores følelser. Det
tager tid, men jeg kan forsikre, at det er AL tiden værd.
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TÆNK hvis dét, at vi åbner op for vores følelser, gør os i
stand til at møde vores børn i øjenhøjde og hjælpe dem hvor
de er. Det betyder, at vi kan hjælpe de små til at tro på og
følge deres følelser.

De kan forblive åbne for verden og dét der møder
dem. De bliver i stand til for fulde at udnytte deres medfødte kompas, deres indre stemme - deres intuition.

Måske resultatet bliver, at de får så meget mere tid til at gøre netop
det, der er meningsfyldt for dem. De kan fra dag et i deres liv
leve et liv i egenkærlighed og med intuitionen som det medfødte
kompas.
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De fire steps i anvendelsesorienteret regi

Fire steps der kan få dig til at leve et liv i intuitionens tegn,
fyldt af alt det, du ønsker dig, og det du ønsker at give videre
til andre.

De fire steps udspringer af min egen historie, og jeg tænker,
det giver god mening samtidig med, at det er en simpel model.

STOP OP

RYD OP

- og mærk efter

- og giv slip

UDVIKLING
AF
INTUITION

FYLD OP

SE OP

- og giv livet
mening

- og tro på dig selv
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De fire steps skal ikke ses som en lineær proces. I stedet skal
de opfattes cirkulært. Den bedste måde at illustrere det på er at
komme med et eksempel fra mit eget liv. Jeg lever i et liv, hvor
intuitionen er mit kompas. Normalt er mit liv meningsfyldt, og jeg
har en følelse af, at jeg hele tiden fylder på med gode ting. I perioder af mit liv, hvis jeg hen over sommeren har drukket for meget
kaffe og rosévin, eller spist sorbet fyldt med sukker, så er jeg nødt
til at stoppe op, rydde op for igen at kunne se og føle klart.

Føle mig i balance og således være i stand til at se op og
fylde på i det meningsfulde liv.

En anden situation i den helt simple skuffe kan være, at der er
legetøj over alt eller at rod i en køkkenskuffe er ved at drive mig
til vanvid. Så handler det igen om at stoppe op og rydde op for at
kunne etablere et fokus, se op og finde værdi i dét, der sker og
skal ske.
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Det, der her er essensen, er, at de fire trin er din indre guide.
Se dem som dine indre advarselslamper og guides. Når lampen lyser, så henleder du din opmærksomhed på intuitionen
og kan eventuelt finde hjælp i de fire trin. Find ud af, hvordan
du har det, og hvor du er lige nu. Nogle gange er det vigtigste
at finde ro, og hvis det ikke er muligt, så stop op og mærk
efter – før du rydder op i kroppen. Andre gange er der ryddet
op i kroppen, og så er vejen til at se op og fylde på meget
kortere.

Det kan være, du kan se op og se dig selv i øjnene, fordi dit
selvværd og din selvtillid er i balance, men hvis det alligevel
er som om den indre stemme – din intuition ikke hjælper til,
ikke trænger igennem, så er det måske fordi kroppen mangler
ro eller at systemet i kroppen har brug for, at der bliver ryddet
op, så du igen kan fylde på i det meningsfulde liv.
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Modellen har fire steps. De kan stå ved siden af hinanden –
efter hinanden – eller sågar starte bagfra.

Det handler om, at du, som ønsker at følge din intuition, har
de fire steps som dine advarselslamper, dine guides – til at
vide, hvor det er, du skal slå til for at få det fulde udbytte af
din indre stemme.

Jeg ønsker at fylde op
og give mit liv mening,
så hvor skal jeg starte?
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Step 1
STOP OP - og mærk efter
Øvelsen går på at sætte tid af til dig selv og genetablere troen
på, at du kan selv, når din krop og sind er i balance.

Find et for dig roligt øjeblik.
For eksempel:
•

Gå en tur

•

Læg dig på sofaen

•

Sæt dig i skrædderstilling

Det handler om, at du kan finde et sted for dig, hvor du kan
stoppe op og give dig selv lov og plads til at stoppe op og
mærke efter. Dette kan sagtens være, mens du er i bevægelse, men det skal ske i et roligt tempo og i rolige omgivelser.
– Gør dét, der passer ind i din hverdag.
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Når du har givet dig selv plads og rum til at stoppe op og
mærke efter, så skal du spørge dig selv, hvad det er, der driller dig – det kan være noget kropsligt, fysisk eller psykisk, det
kan være relationer, eller det kan være ganske almindeligt rod
i hjemmet.

Husk - rod har mange ansigter.

Beslut dig for, hvordan der skal ryddes op. Er det en undskyldning, der skal falde, er der ubalancer i kroppen, hvor du
har brug for udefrakommende hjælp eller kan du gå hjem og
sætte tid af til at rydde op?
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Step 2
RYD OP - og giv slip
Ofte er der mange ting, vi gerne vil rydde op i, men husk – én
ting af gangen. Se det lidt som et løg. Vi tager et lag af gangen, før vi når ind til kernen.

Det vigtigste er, at du sætter dig for at rydde op i dét, der lige nu
presser sig mest på.

Det kan være ting som:
•

Smid noget ud

•

Ryd op i skuffen

•

Sig undskyld

Vigtigt er det, at når du har ryddet den ene ting op, så skal du se
op på en måde med anerkendelse i dit blik, du skal løfte dig selv.
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Step 3
SE OP - og tro på dig selv
Husk at se op, når du har ryddet op, fordi du skal kunne se
dig selv i øjnene og anerkende dig selv for den lille ting, du
har ryddet op i. En lille ting, der kan ligge som et stort bump
på vejen i forhold til så meget andet.

Derfor er det vigtigt, at vi hver gang vi rydder op i en større
eller mindre ting, husker at anerkende os selv for det.

Endelig fik jeg smidt de gamle sko ud – nu er der plads til nye.
Endelig fik jeg ryddet op i min krop – nu har jeg bedre humør.

Hvor er jeg stolt af mig selv.
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Step 4
FYLD OP - og giv livet mening
Des mere vi anerkender os selv, des mere føler vi egenkærligheden. Derfor – des bedre vi er til at rose os selv, des mere
blomstrer vi, des mere positivt ser vi på livet, og des flere
gode ting kommer til os.

Det er næsten som om, at dét vi fokuserer på,
det får vi mere af.

Se op – se det bedste i dig selv for alle de små gode ting, vi gør
(bemærket eller ubemærket). Så ved vi selv hvor og hvornår,
vi skal rose os selv, og vi skal se op med stolthed i vores stille
sind og vide alt det gode, vi har gjort.
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På den måde vokser vi og bliver bedre mennesker – vi hjælper os selv til at se os selv på ny og langsomt men sikkert bevæge os mod et mere meningsfyldt liv, hvor udgangspunktet
er os selv, vores indre stemme – vores intuition.
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Vi er tvunget til at starte hos os selv og med os selv for helhjertet at kunne være der for den anden, såvel partneren som
barnet. Vi skal være os selv nærmest via en oplevet følelse af
egenkærlighed, og herigennem bliver det os muligt at agere
helhjertet overfor den anden. Netop på denne måde lærer vi
andre og os selv om kærlighed.

… Find tilbage til dit indre barn
der ligger en del af
hemmeligheden til det liv,
der for dig er meningsfyldt…
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Med denne bog beskriver Luise ThyeØstergaard sin vej til intuitionen.
Ærligt fremlægger hun sin personlige historie
igennem 7 år, 9 milepæle og med 13 som
sit lykketal.
Malerisk fremlægger hun den periode, hvor hun går igennem alt lige fra kærlighed, detox, død, spiritualitet og dét at
blive mor. Selv siger hun, at hendes intuition træder yderligere
i karakter, da hun bliver mor og fortæller hvordan det at føle
sine børn har hjulpet hende ned i hjertet og ind i kroppen for
herigennem at kunne genføle sig selv og sine følelser.
Luise Thye-Østergaard er EFT-behandler, EMCC-certificeret Coach og arbejder målrettet med intuitivt moderskab
for at forbedre børns trivsel. Hun er mor til to små børn og
arbejder i dag selvstændigt som coach, blogger og intuitiv
vejleder.

