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" CM rJiKC'!"'LTISKE Dr=;~re ex:; ~:ir1--roLER. 

Oplevelser i dette liver OOlbgret i det nersonlige ubev!liste, alræn

rænneskelige i det kollektive ubevidste = arketyperne. 

1. Arket}-i;:er er videns-sr-.abeloner(fødsel, liv, kamp. dltrl. og qenfØisel). 

II.	 .E;tfekten 

a) forbinde fortid, nutid og frentid 

b) nk udviklingen ikke Lmqere handler cm personlige t;JrOplener, nen an for

holdet til andre.
 

c) hCllledprobleret/sagens kemt'.
 

d) viser overgang fra et tevldsthedsniveau til et andet.
 

e) varsler og trusler. tKan optraOe når du faktisk ER i fare - fysisk eller
 

psykisk. Aktiverer dine evner til kæTp, overlevelse. Alts.! gh du igang ræd
 

at forberede dig. HUSK: lyt til at:!rosfæren l ~l)
 

III.	 Sproget.
 

a) kendt cg forståeligt.
 

bl helbredende/sygdClT\Sfrernkalceooe
 

Svært at C'dskille drqmrens og virkelighedens Jeg - tren vigtigt~ l
 

FØlg ~ råd! Følger du ikke rådene, hold~j'" de op.f.b1sat personlige
 

dr~, .:.. fØlger du iY_"te rådene der. bliver dine ~ efterhånden til IN:ireridt. 

~ER ER OOR;~~~~~~~;;-~~-~--;;-~ 
"	 J 

sYMOOIrn PJ. $ELVErS~, 

kirken - det religiøse I alvidende asoekt. 
~ 

~~ - beskyttf"!t. evt. ved magi. alle positive muliqheder 1 Selvet. 

r~ - \"ejen Ul det skjulte. .&.bne og lu1cke Ul kostbarheder. Prøvelser 

forbundet rred den. 

~l:.~ - S}-ntol på Gtrl. højere bevidsthed, ævidsthedsklarhed, roarrlligt symrol, 
hof.jeste kosmiske bevidsthc40. li\lSnr::inci~t, symOOl pi noget nyt, nedgang, 

slut ~ en cyklus. 

~~. - li\."'Sr-ybren på jordt='Ji, tiri.<::;!'~lrnl)Ol, kvindeligt princiu, frogt.blrherlssym

b:.'l, totaliteten af det ube'lidste, alt.P...rnati'\"e bevidst.he:lstilstarrle. Dukker or:, 
nar du skal iaang ned noget nyt. 

.kongen - symb:ll på Gud. symbol på Selvet, magt (handler an at forholde 51g', 

rigtigt til de psykiske kræfter) r det årDellge ~clnr logos. 

~~- ;:';;1!:rUm i kOsnDs. det samlen:le ]>mkt i bevidstheden. budbrin;Jer 

nellen And og menneske, repræsenterer V1sdæmen i det kollektive Ubevidste 

ræn. bed an det rigtige - hun frister nenllg også:) r 1I1ålet - syntesen mel

lem jeglet og det ubevidste. 

~1nsessen - overvitxiel.se af det personlige ubevidste - et delmll 1 udviklingen. 

kongesønnen - det sejrerrle jeg, aktivitet" lTDral, udholdenhed, stædighed, 

tålnodighed. 

~ - et helhErlssymtol, totalitet, selvet in tota, enhed - ingen ende og 
ingen begyndelse, himlen, tid. udvikling, ind.ividuati.on, hamoni 1 ånden. 

korset - fuldk""",,",ed. 4-tallet. ordensstrlJktur (~.tider. vinde. verdenshj..,... 

;;;;;--~ter, typer osv.). forening af llPdsæl:nin<Jer, beskytterrle Virkning. 

skillevej - hvor vil jeg hen?, llv-dctrl, hjertechakra, næst..ekæri19hBl. 

guld - det spirituelle princip, Anden, en maS!ktUin energi, uforanr:::terUgh.ed,-evighed, fuldkcmæ.'1hed, esoterisk viden. høj eller hØjeste kosmiske be.-'rldsthed,
 

hØjere bevid9thedstilstande, de højeste dyder. Ræd.igheaen. Lyset, livets hen


:rrelighed, bestræbelsen Få at få en ren sjæl talJq.'rni.sternes lære), hælger
 

samren rred kongen.
 

~ - de,·) spirituelle energi, en feminin energ1r 'Ubevidste ~E!nØtlkker,
 

(personlige uhsvidste) • renhedssyntx>l {ofte koblet til janfru Maria}. for- ~
 

enlngssyrr-.ool, integration, k&1 lutre Sjæle.."h 0rØ:I:Jær du at\. sølv e.ller guld, ,
 

m der allerede frigivet energi til at iB'dre adfærdsm;zinstre (i tn:ldsætnitY3' til
 

kongen og dronningen, san bare fortæller ciTl m..lligheden) • 
~
 

~ - ......1Rlr:
kilden til selvet, forbundet trred urkllden, 2_"· åbniR3 til det 

kolle~tive ubevidste, forvanllingsprincio. 

~ 

-vil forbinde jeg'et ræd instinkterne. lære at lytte tU iristinkterne:, blive 

nere sand i nu'et, lade det smitte af pi c:Jd'J'erdenen. Psykisk udvikling fører 

Ul revolution i samfuroet (.Jung) .Når du arbejder Æd dig selv, ml. du jo være 

ned til at ældre argive:lseITll! for at kunne holde dem ud. 

Måden du forholder dig til dyrene ~. røber hvor langt du er fr. dine egne
 

instinkter:
 

l) øjne, der ser - du er lanqt væk.
 

2) passiv iagttager - ved, du har insti.nkterne, Iren de har ingen plads at \.'Cft"e pt 
3) 8ktiv, ~, bUr venner, slår følge - sA inteqrerer du insUnkterrÆ 1 dig. 

"It"rj.s du vedke.'lder dig dYTene, er de hjæloere - ellers fjender. 



3. 

~ - symtol på b3:Javelse, hurtiqhed, m::d. æ::iel værsnåde. en menneskets hjælneL'". 

stærk og disciplineret styrke - lØber den af 1Ted dig, drejer det sig rn5.ske c::m 

forstyrrelser i dit seksualliv. Er hesten ""ild, er der en soalbrlng i dig melle'! 

det åndelige o:J det ·verdslige'. lære at t.ærræ den. Heste kan ofte tale i dl:'cmne 

- tale til dig. HØrer san re;:l'el til rodchakra, Iren fx. hvide heste hØrer til 

hØjere oppe. 

~ ... m::derllgt symlx:ll, urm::::rleren i os, tA1lrodi.g , vann. vegetative fØlelser. 

Drczmrer du an køer. mangler du fonæntlig .kontakt til de Ifem1nine 1 sider .t . 

dig selv. Afglans af Den store l>br - du er På vej til.herrle. Begyrrl so! at 00

dyrke de egenskaber. ~t haracenteret. 

~ - voldsarme drifter og instinkter, san du ofte fornø:rter - denor kcmær 

tyren efter dig. Overvælderrle styrke. In'teqr& de agressionf:".J:" o:;J den seks:ua1ib~t 

i dig, så er den ikke længere farlig. Hører til solar plexus. J(ærrer ofte. hvi:i 

du ikke har givet udtryk for din agression dagen før. 

~er - offerdyr til guderne. Acc€?ter at du har dens egen9ka.ber i dio. Svarer: 

ræget til tyren. rren ,rarlC!.eren har rære åndelighed i sig. SymI::cl På stIukture

ring af tyrens kraft/seksualitet. Solar olexus. Vi mA lære at stzukturere ero-

tianerne. Lad være ræd at binde dig til ITaterielle ting. 

~ - 2 forskellige betydninger: oprin::leligt i vores kultur - næring, rigdan. 

held \'- nen efterhånden Irere et dumt, urent, n.m:-igt dyr. ubevidst. Den sidste 

u:Ua:qnJ.ng, san flere drrtrrær an nu, er også en østlig u::l.JAgn1n9. M!:rk efter i 

d:rØnæn. hvordaJi stemningen er. 

~ - forb.i.n'lelse ~l1en rnsk. og dyr (albA syrntol på ••• ). Følgesven::l=

\ guilstig kontakt til det ubelJidste. Sjælefører • Maskulin fører ned. til rntJdrene,
 

arketype:me. visdan. L::uiJ:::æd::Jæ Hjertechakre..
 

il
 
~ - fE!Tli..nine fØrer ned m:::d visdc:mren. frugtbarhE!dssynbol. Seksualitet o:J
 

erotik. 5elvstærlighedssymbol. Haracentret~
 

~~~t - M:xler jord. Furrlanent i udviklingen, styrke. tåltrDdl']hed, arbejdscrrr" 

hed. udhaleenhed, s~el hukamEIse (ged jordforbindelse ~ rnarrq'el oA rea" 

litetssans, alt efter hvnrJan den ontrarler i drr.tnren). Fodchakra. 

lowe - kongeligt dyr, sold)'r, TMSkulin energi. Krnmer, når du virkelig skal 

andre din ~rsml1ghed. Solar- ol. 

bjØrn - IlOdersFJlbol. Kvindelig guddan. Harach. 

gnavere - (mus, totter, rrersvin, hamStre, jord.egern, e;rern osV.) - destrU 

Ødelæ]gende inst1nkter i os selv (fordi de er ubevidste). Destroktiv sekS 

Symboliserer det, vi fortræ'lger, ikke vil kendes ved.. Kan a!ldres ve:3. at Cl 

bedder med dig selv - Ul noget konstruktivt, hvor fx.' triusen kan blive di 
Hi!r 

~ - ting i det ubevidste, du skal fange. Næring.
 

fugl - Andeligt princip. Fonnidler 1lE11E!l1 1Wme1 og jord, And og materie
 

ymlX>l pA tankevirksanhed og pA sjælen. Fugl ned alle regnbuens farver(fl<
 

fugl) "" symbJl pA, at du er i balance rre:i dig selv, har lige meget eæ:t'9'1
 

alle dlakras. Vær opn!!rksan på. den farve, fuglen har - isæc hvis den er,u
 

vanlig for racen!
 

~ heksens dagdyr. Visdan.
 

Ørn. musvåge, al..b3.tms == ære erxl det !ndellge r,rnnciu.
 

Ugle =natten, dØ1 og genfØdsel, mtIrket i uvidenhed; religiØse erfarin;1er
 

dem, heksens natdyr (heksen her ~ helbreder). Dyrene altid positivt indst
 

hvor heksen kan være både p::.siU v 09' negativ.
 

Fugle hØrer Ul hjerte- CJig halsch. 

~kildpadde - orden i makro- oc:r mikrokosnos. F'undarrent i universet. Formitl 

ml. h1I1tnel og jord. Visdcrn. l'Dncentration og; neditation. Beskyttelse via 

det. I!Ddch. 

~ - f_t sFJIbol, frugtbarhed, tilknyttet m1nen. Fo=idler ml. det u 

og bevidstheden. J<oblet samæn ned regn er den et ronserde sFJIbol. SeksUa 

og fruqtbarhed. Opstandelse. forwndling. _sc. 

~ - ny nWle at opl@ve tingene PA, san endnu er meget flygtig. Arce1ic; 

princip. Hjert.ech. 

insekter - rørelser i det aut:oneJæ ærvesystem {san Vi ikke har kontrol C 
~ 

&mte.rfugl "" sjælen, forvandlirJ3". 

slanger - urkraft, hel.bredende/dItrlbr1ngen::1e. Tilforordnet en guddan. Vis( 
~ 

aspekt. l<Oblet SC!llTJTe1 rre:i forskellige fomer for rel!qiøsitet:..S'lUR mttJ
 
vores liv, nAr vi drr.nmer an dan. (Slangen er det UbeVidste, Æn har 5i!rnlJ
 

sar.ræ.n til at ville ind. i bevidst..,edcn.l Ene:rgi fra det ubevIdste til ~
 

heden. Xan være enten helbre::Jenje eller sy9dans- /dli'.dsfrarkaldeooe. U::1viJ
 

oymlX>l.
 

Guld- eller hvide slanger ræd guldkrone: ~tor visdc::m. Ini tiatlon til !T'j
 

i dig sel·.·. "Koblet til Selvet. OT de..'"ln~ ud\ri.kli~ lyrkes, aP.vrnaer af hv(
 I 



s. 

du forholder dig til slangen. Oxi !J~ose for frerot1dell, hvis du forholder dig
 

fOsitivt til slangen.
 

P.ød.e slanger: drifter, seksualitet, daql1gl1vet.
 

Sort/gule eller sort/r1.rle slan';l'er: virker san oftest uhel.rl.svanqre. DJ har for


nægtet, undertrykt de rø:le/gule energier i dig selv4 J\dvarsel an, at du nu skal
 

igang ræd. at arlJejde ræd. den.Vær varsan cq bevidst an, hvad det er, der er æ.
 
ve,j til dig fra det ubevidste. Bamdanserirdr1nqer fx. ~ører gerne sygdan,
 

hvis du naqter at '-jde ræd dette. Sådan at syg_ tII1nqer dig til konfron
 '.tationen.
 

Grøn slange: Frugt.barhed, begyndelse, vegetation, vækst. Positivt syml::ol 


ooo1J<lingSllUlighed. Men forhold dig rigtigt:
 

Orange slange: Seksualitet.
 

Gul slange: Srot1oner. Evt. infektioner. Klar, ren gul virker FOsitivt. Fosfo


rescerende = sygdou. Sort/gul (hugorm) indikerer I at du skal arl:::ejde k.ropsliqt
 

ræd. de gule energier (løse op for spændinger).
 

Blå slange: kreativitet, Welighed.
 

Violet slange: religiøsitet, tilknytning til tro. Ofte fysiske forstyrrelser
 

{fx. bihulebet:a:ndelse o .. a. der har til.knytning til hovedet - det RENSER anrådet.: 

~~~ - kraft og vildskab. Positiv CXJ neaativ betydning. Skytsånd for kinesere. 

Synixll på Andelig anstrengelse. på indre lys. 

stork - et lykkebringende symb:Jl p! langt liv, æml1g taknemlighed fordi den er 
~ 

slangespisende = syrrb:Il p3 Gud, sjælebærer, apstarrlelse og genfØielse. I mystlk. 

ken symbol po! konta!plation. en m!.lde rran kan neditere på.
 

~~: - =det u!::Jeo.1idste.. StoDTlfuldt hav viser, at du er iganq ræd. en oovikling.
 

Storinflod K1lN vise, at hele sart'lfltm.et er igang ræd en voldsclri arlri.ng".Stærk
 

aktivitet i det kollektive ubevidste ..
 

I 1930'eme dnmte Trange Iæk. an blod - for tiden d:rømer mange an sto:cnflod...
 

• 

, 

• 


