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Spirituel og energibaseret rådgivning 

til virksomheder 

 

Hvad spirituel og energibaseret rådgivning er og hvordan det foregår 

Spirituel og energibaseret rådgivning foregår ved, at jeg taler med dig i din rolle som leder af en 

virksomhed eller en afdeling i virksomheden. I denne snak fortæller du om virksomheden, hvad 

den laver, hvilke udfordringer den har og om de ønsker du har for fremtiden for virksomheden. 

Imens du fortæller, er det muligt at aflæse (mærke) energien i det du fortæller om. Jeg kan mærke 

hvor der er flow og hvor der er modstand, hvor der er muligheder og hvor energien er slukket. 

En virksomhed har sin egen individuelle grundenergi, noget som vi ofte betegner som 

virksomhedskulturen. Denne grundenergi er eksisterende, men påvirkes hele tiden af lederens og 

de ansattes individuelle energi. Den måde virksomhedens energi består, er ved hele tiden at få 

tilført energi. Den kan ikke selv producere energi, og består derfor af en sum af energi der 

stammer fra de medarbejdere som er eller har været i virksomheden. 

Den energi jeg mærker er altså virksomhedens grundenergi, men i det øjeblik hvor du præsenterer 

den, mærker jeg de spændinger der er mellem dig og virksomheden. Der hvor spændingerne 

findes i energien, er der hvor udfordringerne og mulighederne ligger.  

De forskellige energier eksisterer altså før jeg kommer, jeg aflæser og italesætter dem bare. En del 

af det jeg italesætter, er ting som der er kutyme for at italesætte. Men da energierne ikke bruger de 

samme afgrænsninger og regler som os, kan jeg også italesætte ting som du måske selv mener, er 

personlige og uvedkommende for din virksomhedsdrift. Det er ofte i dette spændingsfelt som den 

største læring ligger. 

Hvorfor er denne type rådgivning hensigtsmæssigt at bruge 

Energibaseret rådgivning går et stik dybere end hvad klassisk rådgivning gør. Jeg inddrager alle 

de energier som er aktive, og inddrager derfor problematikker som andre kunne overse eller anse 

for uvedkommende.  

En grundlæggende forudsætning, som er vigtig at forstå er, at det, som sker på det energimæssige 

plan, er det, som skaber resultaterne på det fysiske plan.  
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En anden forudsætning er, at når du møder udfordringer i din virksomhedsdrift, kommer de af en 

årsag. Når du har fundet årsagen og er blevet bevidst om den, har du taget det første skridt i 

retning at kunne ændre tingenes tilstand. Det er bevidstheden om årsagen, som gør dig i stand til 

at forstå kernen i din udfordring, og herefter vil en ny fase vise sig. En fase hvor du har mulighed 

for at vælge nye løsninger end du ville have gjort før. 

Nogle af de årsager og dermed energimæssige mønstre som ligger bag vores udfordringer kan 

altså ændres, blot ved at vi bliver bevidste om dem. Ofte hænger de sammen med udfordringer vi 

har stødt på mange andre steder i livet også, og som vi måske allerede kender løsningen på. Vi var 

bare ikke klar over at vi under facaden i arbejdslivet udspillede det samme energimæssige mønster 

som vi allerede havde forholdt os til i privatlivet. 

Hvor fører det hen at bruge spirituel og energibaseret rådgivning 

Handlingerne på det fysiske plan, er som sagt skabt af de underliggende energier. Det kan være 

både mentale og følelsesmæssige energier, og du kender det fra når du har et mål, en drøm eller et 

ønske. Disse er en energimæssige konstruktioner indeni dig, og er det som fører til, at du senere 

vælger at udføre nogle handlinger i den fysiske virkelighed.  

Når du er dig bevidst, at dine handlinger på det fysiske plan opstår på grund af en energimæssig 

aktivitet, vil du kunne forstå, at det er nødvendigt at sætte ind på det energimæssige plan, når du 

ønsker at ændre på noget. Hvis du kun ændrer på handlingerne, og ikke ændrer på de energier 

som ligger bag handlingerne, vil udfaldet af dine handlinger styres af dine indre energier – ikke af 

hvad du gør. 

At arbejde på det energimæssigt plan skaber altså varige ændringer! 

Praktik 

Rådgivningen foregår ved, at du sender mig en mail med nogle overskrifter på, hvad du ønsker 

rådgivningen kredser omkring. Herefter mødes vi eller taler over Skype. Jeg kommer måske med 

anvisninger i samtalen, men ellers sender jeg en skriftlig opfølgning på vores samtale. Jeg henter 

åndelig vejledning både inden og efter vores samtale, og det kombinationen af denne vejledning 

og dine oplysninger som danner grundlaget for mine tilbagemeldinger. 

Vi taler sammen i ca. 45 minutter og prisen udgør kr. 3.000 + moms. (Prisen kan dog variere i 

forhold til kørselsafstand)  

 



 Lone Hjorth  

 www.lonehjorth.dk 

 

 

Lidt om mig 

Jeg har godt 40 års erhvervserfaring indenfor revision, regnskab, administration og rådgivning og 

har de sidste 10 suppleret med uddannelse indenfor ledelse, psykologi og ikke mindst 

Hestefaciliteret læring. I forbindelse med mit arbejde med heste, har jeg åbnet for mine evner til at 

mærke og forstå de energimæssige mønstre som flyder i og omkring os og til mine åndelige 

kontakter. Jeg har desuden selv haft mange energimæssige og spirituelle oplevelser på det 

personlige plan. 

Jeg trækker derfor på et bredt erfaringsgrundlag når jeg aflæser energier hos dig og virksomheden. 

 


