
Essens

Ei metoden skelner imellem essens og mønstre. Enten er vi hjemme i os selv, eller 
også er vi ude af os selv.
Vi er hjemme i os selv er i vores essens, når vi f.eks. er ubetinget kærlige, 
ufordømmende, lette, viise, selvforglemmende, medfølende, empatiske, fredfyldte, 
humoristiske osv.

Vi er ude af os selv, ude af vores essens og inde i vores mønstre, når vi f.eks. 
oplever, at vi ikke er gode nok, vender det indad og bliver selvkritiske,  eller vender 
det udad mod andre og ender i konflikter eller ensomhed.

Mønstres benzin er frygt. I mønstre kan vi ikke se skoven for bare træer. Herfra er 
ingen løsninger, ingen udgange.
Essens har ingen frygt. Her er fred, kærlighed og klarhed, så løsninger og og 
indsigter let folder sig ud herfra.
Derfor handler al forandring kort og godt om at få os ud af vores mønstre og hjem i 
os selv. Dette er hele omdrejningspunktet i metoden.

Kropssprog

Ei metoden arbejder i høj grad med kroppen og i mindre grad med snak. Udfaldet 
af en kommunikation afgøres af ikke mindre end 93% kropssprog, herunder 
tonefald. Kun 7% afgøres af de ord, der siges.

Kroppen snakker konstant og afspejler præcist, hvad der foregår i os selv og en 
anden. Den fortæller om det, vi er bevidste om og om det, vi er ubevidste om - 
hvilket er langt det meste.

Den nemme, troværdige og fornøjelige vej til at forstå os selv og andre er at blive 
hurtig og præcis i at aflæse kropssprog og tonefald, og netop dette lægges der 
særligt vægt på under uddannelsen.

Helbred

Vi mennesker er en helhed og af essens, sind og biologi. Skønt mange af os har et 
sind, der er god til at tænke mange tanker, kommer kun få af vores negative 
mønstre direkte herfra. Langt de fleste har rod i biologiske chok, der bevirker, at vi 
falder ud af essens, og ind i sindets tankemylder og overbevisninger.

Opfatter vi en situation som livstruende, konkret eller i overført betydning, reagerer 
vi med chok både psykisk og kropsligt og urbiologiske programmer sætter i gang. 



Når vi har fundet en løsning, en udgang på den truende eller fastlåste situation, går 
kroppen i gang med at hele den kropslige del af chokket. 

Det er denne proces, de fleste af os ofte har forstået som begrebet sygdom. Chok, 
urbiologi og helbred hænger altså uløseligt sammen, og derfor er EI en uundværlig 
terapi ved sygdom og kropslige ubalancer.


