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SELVVÆRD & EJERSKAB 

Modul 1 på Essensprogrammet  

Det første skridt du må tage på din rejse hjem til din sande essens og hele fundamentet 
for hvordan du oplever dit liv, består af dit selvværd. Vejen til et øget selvværd går 
gennem igennem kroppen. Du kan ikke tænke dig til det. Med Kundalini yogaen styrker 
vi dit center for værd, dit solar plexus og fjerner tvivlen, usikkerheden og selvkritikken 
som er lagret i din energistruktur. 

Med en kærlig tilgang til dig selv giver det dig mulighed for at skabe endnu bedre 
ejerskab over den du i sandhed er, så du i lethed kan skabe et liv på dine præmisser, 
men dine specifikke talenter i centrum. 

Kundalini yogaens magi har rykket mig ud af min skal og ind i verden som den jeg 
virkelig er. Herigennem har jeg opbygget mit selvværd så jeg for alvor tør eje den jeg er. 

Derfor er selvværdet så vigtigt at få på plads som det første, så du kan udtrykke dig 
præcis som du er i dit fulde potentiale og opleve verden derfra. 

Sig farvel til usikkerhed, angst og frygt og byd den sande version af dig frem, der hvor 
du hviler dybt i dig selv og står ved dine behov.   
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At føle dig værdi er helbredende på alle områder af dit liv  

Når du føler dig værdi opløses dine blokeringer. Med et skyhøjt selvværd falder dine udfordringer 
fra, og din opgave er blot at lade kærligheden til dig selv få plads og vokse. Give selvværdet de 
rette betingelser for vækst og udfoldelse, helt ned på celleplan. 

Dit fundament skabes i kærlighed og balance. Oparbejd kontakten til kroppen og hjertet og vær 
lydhør overfor det de beskeder du får. Hvad fortæller kroppen dig? Hvad fortæller hjertet dig?
Kan du mærke hvad DU har brug for? Det er her din Essens GPS kommer ind i billedet. Det er 
den som vil åbne op for telefonlinjen til din indre visdom. 

Tag ejerskab over den du er 

“Kundalini yoga 
giver dig kraften 
til at tænde dit 

lys og 
visdommen til 

at vide hvordan 
du skal bruge 

det.” 
Nickoline Camille 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Lad os starte med en lille kliche, men ikke desto mindre er det fuldstændig rigtigt og samtidig 
vigtigt.  

“The most important relationship you will ever have is the one you have with yourself” 

Du kan ikke blive elsket af andre før du elsker dig selv. Derfor er din vigtigste og største opgave 
altid, at praktisere ubetinget kærlighed til dig selv. Du skal tage dig af dig selv indefra og ud. 
Selvkærlighed er nøglen til alt. Hvordan gør du lige det i praksis? Det er personligt her jeg altid 
selv er gået i stå. Jeg har manglet et helt konkret HVORDAN. Svaret er din daglige kundalini 
praksis. 

Hvis vi lige spoler lidt tilbage kunne det være interessant at vide; Hvad er det første du tænker 
når du vågner om morgenen? 

Tænker du “åh nej ikke allerede, skal jeg op nu. Ikke endnu. Jeg kan slet ikke overskue det. Jeg 
ville ønske jeg bare kunne blive liggende i min seng”. Du får nærmest slæbt dig selv ud af 
sengen og lander så på badeværelset hvor du finder dig selv i spejlet. Her står din indre kritikker 
for alvor op og ønsker dig godmorgen med hvor dårligt dit hår sidder, de mørke rande under 
øjnene er jo heller ikke lige noget at råbe hurra for. Og så finder du ellers alt det du ikke bryder 
dig om hos dig selv, som en find fem fejl mekanik slået på autopilot. Virker det bekendt? Hvis ja, 
så er du heldig. Ja du læste rigtigt. For så har du en del arbejde at tage fat på nu. Du skal til at 
ændre din måde at tænke om dig selv på, og din måde at handle på i hverdagen, og i dit liv i det 
hele taget. For det vi tænker om os selv er det vi møder ude i verden. Det ydre er kun en 
afspejling af hvad der foregår i dit indre. 

Der vigtigste når du står op om morgenen er at velsigne dig selv og hele din krop. Fra top til tå. 
Lave din daglige praksis som fjerner alt hvad der er som gift for dit selvværd.  

Når du så ser dig selv i spejlet, få øjenkontakt,tal med dig selv. Ros dig selv. Giv dig selv en 
ordentlig peptalk ala Ole Henriksen. Det er ren selv psykologi. Bliv din egen terapeut, din egen 
healer ved at søge råd fra dig selv. Jeg er død seriøs. Det er KUN os selv der for alvor kan gøre 
en forskel for vores egen fremtid. Det er op til os at vende spejlet til en positiv ting frem for en 
negativ.  

Hvorfor er selvværd så vigtig?  
Når du føler dig værdi til livet bliver hele din verden til et magisk sted at være. Du kan blive til 
noget endnu større end det du nogensinde har kunnet forestille dig. Fordi din dit selvværd er en 
termostat som kontrollere din sundhed, skønhed, rigdom, relationer, ja - hele dit liv. Det er et 
faktum, at når dit selvværd stiger, ændre alt sig. Du kommer til at have det meget bedre med dig 
selv, du vil få dybere livgivende relationer og du vil udstråle skønhed på et helt andet niveau. En 
magnet for mere at være glad og lykkelig over i dit liv, aktiveres. 

Lad os en gang for alle slå fast, at du ikke bliver glad og lykkelig af at blive tyndere, slankere, 
smukkere. Vidste du at mindre end 4 % af alle kvinder ville svare ja til at de selv synes de er 
smukke? Det er jo helt skørt. Så det er et globalt problem. Der er virkelig behov for forandring. 
Hvis du er ligesom de fleste vil du gerne være lækker, attraktiv og stråle, men er det  i sig selv 
det du virkelig gerne vil?  

Det du som kvinde drømmer om er måske mere at være lykkelig og kærlig, blive set og elsket, 
føle dig værdig og anerkendt. Den dårlige nyhed ved det er at er at du aldrig kan finde det 
udenfor dig selv, du kan ikke finde det i en lækker mand, et bestemt outfit, frisure eller i en krop 
med flad mave. 

Fyld på med kærlighed 
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Den gode nyhed er at du selv kan få det hele til at ske ved at fylde dig selv op med det du søger. 
For det du søger er en accept og anerkendelse af dig selv, som den du er. Når du først forstår 
dette kan du for alvor sætte skub i din proces.  

Findes der noget smukkere end en kvinde som virkelig tør indtage sin plads, vise verden hvad 
hun har at byde på og stråle i sin egen væren! Det er ren magi. Ren kærlighed. Det er enkelt 
men ikke simpelt. Det kræver nemlig at du er villig til at vende det hele på hovedet og se det 
indefra og ud i stedet for at lede udenfor dig selv.  Udenfor i omstændighederne, relationerne og 
projekterne. Hvis ikke du har det godt med dig selv, hvis du ikke kan elske dig selv, hvordan vil 
du så kunne elske andre? Og hvordan ville andre kunne elske dig? Det handler om at turde lukke 
mennesker ind i dit liv. Tør du ikke det, er det værd at kigge på om du tør komme helt tæt på dig 
selv. Tør du være alene, uden nogen som helst form for støj? Uden nogen som helst 
afledningsmanøvre? Et TV der kører konstant, en radio der spiller, en computer der er tændt eller 
en mobil, på facebook, instagram, mails osv er alle gode til at skjule den angst. Det er en tilstand 
hvor du er konstant PÅ. Der bliver aldrig tid til bare at være dig. Aldrig tid til at komme i kontakt 
med den du er. Aldrig tid til i virkeligheden at MÆRKE. Bare MÆRKE hvordan du har det, lige nu. 
En ægte kærlighedserklæring til dig selv, vil derfor være at stoppe op en gang imellem. Mærke 
efter, hvordan har jeg det rent faktisk lige nu? Tænder jeg for radioen, fordi jeg ikke har lyst til at 
mærke at jeg faktisk ikke er ok?Flygter jeg fra mine følelser lige nu?  Du starter indefra med at 
fylde op på det der i virkeligheden er brug for, i stedet for at fylde dig selv op med alt muligt der 
faktisk ikke gavner dig og som fjerner dig fra din essens. Ting der nærmest bare er af tom værdi. 
Tom luft. At vende hjem til din kerne kræver mod til at turde se på det du gemmer dig bag. Turde 
se de bagvedliggende årsager til at du gør som du gør. Turde slippe masken og være dig i 
enhver relation. Det er lige præcis det, der er den kæmpe forskel ved det her program. I stedet 
for at give dig en masse redskaber, skal du til at tage det du allerede ved indeni dig selv alvorligt. 
Tage det, du allerede ved er bedst for dig, i brug. Dine talenter. Dit bidrag. Din stemme. Din 
Essens.   
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 At ændre på dine gamle vaner og mønstre kræver at du er meget bevidst. For mange er faktisk 
slet ikke klar over at det er en slags afledningsmanøvre eller en form for dulme-tilstand hele tiden 
at være igang med noget eller være sammen med nogen. Dermed ikke sagt at du nu skal til at 
bure dig inde bag lås og slå og smide alt hvad du ejer ud, og sidde i lotusstilling og bare mærke. 
Det er slet ikke det der er tale om.  

Som alt her i livet, handler det om at  finde en balance mellem aktivitet og hvile - mellem gøren 
og væren. Vi er som mennesker i dagens samfund blevet opfostret med en “jo mere jo bedre” 
tankegang, som skaber ubalance i livet via dårlig samvittighed og knokle mentalitet. Vi glemmer 
at bruge vores intuition, vores indre visdom. Vi glemmer at stoppe op og skifte kurs hvor der er 
brug for det. På den måde vil du faktisk ikke udrettet mere, nærmest tværtimod og det skaber 
rod i dig, i dit fundament. Du vil i stedet komme til at tage lange omveje der fører dig på vildspor 
og væk fra dig selv. Du bliver mester i at lade dig styre af andres forventninger, i stedet for at 
stole på din egen sandhed.  

Når jeg siger at det handler om at være bevidst, er der tale om at kunne se tingene i en lidt 
dybere og større sammenhæng. Ellers vil du bare gøre det du plejer og forsætte ud af stien du er 
på, selvom den måske ikke er den mest smarte vej. For tingene forandre sig konstant. Se bare 
på naturen. Hver dag sker der små skift, som er nødvendige for at opretteholde balancen og 
harmonien. 

Når du først er bevidst, kan du begynde at handle. Hvad er det så du skal handle på? Det er 
dine grundlæggende behov. Med andre ord handler det om har den fineste fornemmelse for 
hvad du mest har brug for. Denne evne kan du udvikle igennem din daglige kundalini praksis 
fordi kundalini yoga er yogaen for øget bevidsthed.  

Yogaen for bevidsthed 
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Hvorfor er det overhovedet relevant at vende HJEM? Det er det fordi det for mange 
kvinder specielt er svært at føle sig hjemme i sin krop og udstråle hvem de virkelig er.  

Det smerter mit hjerte at se hvordan janteloven har sat sit præg på vores selvopfattelse 
og får os til at tvivle på os selv, holde os selv tilbage og gør os bange for hvad folk 
tænker omkring os hvis vi bare falder den meste smule udenfor flokken.  

Yogi Bhajan, kundalini yoga mesteren, sagde at enhver kvindes største mareridt er 
usikkerhed.  

Så hvad sker der når vi kigger os selv i spejlet? De fleste slår den kritiske dommer på 
autopilot og begynder at finde alle de fejl og mangler der overhovedet kan findes. 

Selvkritik dræber vores selvværd og det gør os kede af det og så bliver verden pludselig 
et smertefuldt sted at være og det bliver smertefuldt at være dig og du kan ikke længere 
mærke dig selv. Selvkritik fjerner dig fra din indre kerne. Fjerner dig fra dig selv. Sådan 
skal det ikke være!  

Derfor har Essensprogrommet den mission, at hjælpe kvinder som på mange måder 
minder om mig selv, der ikke tør udtrykke sit autentiske jeg og vise hvem de er, af frygt 
for hvad andre tænker og derved giver afkald på deres drømme fordi de ikke selv har 
troen på at det kan lade sig gøre. Jeg vil inspirere med min rejse i yogaens verden og 
hjælpe ved at dele alle de skridt jeg selv har taget, så du selv kan blive lige præcis den 
version af dig selv du altid har drømt om.  

Min mission er at du skal stå tilbage med en fuldstændig urokkelig følelse af at du står 
stærkt i dig og uanset hvad der sker så kan du klare det. Du kan klare ALT! Ikke mere 
knokleri! Jeg giver dig genvejene på en opløftende og legende let måde. 

Det øjeblik du giver slip på hvad andre tænker omkring dig, vil du få uanet mængder 
energi. Du vil ikke længere bruger alt din energi ovre i andre og fokuserer din energi på 
deres meninger om dig. I det øjeblik vi tænker en selvkritisk tanker mister vi 30% af 
vores livsenergi.   

Så spørgsmålet er egentlig: How do you not give a f*** med hvad andre 
tænker?  

Vælger du at bruge alt din energi KUN på dig selv, vil du finde dig selv i paradis. Det kan 
ses i din aura. Det kan ses i din udstråling. Så du bruger din energi på at bevæge dig 
fremad mod dine drømme, med din essens som vejviser, KUN på dig selv.  

Du gør det ved at bruge alt din energi på din praksis også kaldet Sadhana (mere om det 
senere), og på din kreativitet for vi kan ikke både være konstruktive og nedbrydende på 
samme tid. Er du kreativ aktivere du den konstruktive energi.  

Din daglige praksis får dig til at stole på dig selv - og det hænger også sammen med 
din oplevelse af rigdom, overflod, værdi i livet. Når du står op hver morgen og dedikere 
dig til at tænde for din essens, så stoler på dig selv og du tager kontrol over dit eget liv. 
For sådan som du starter din dag om morgenen, skaber fundamentet for hvordan 
resten af din dag bliver.  

På modulet her vil du derfor finde kundalini yogaens bud på hvordan du kommer din 
usikkerhed til livs permanent så du for alvor kan komme dybt ind i din egen kerne med 
et stærkt energifelt så du simpelthen er ligeglad med andres meninger og intet længere 
kan holde dig tilbage. Ingen terapi, kun dig og din yogamåtte!  

Daglige handlinger der skaber balance, 
harmoni & personlig transformation 
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DEN TID OG OPMÆRKSOMHED DU BRUGER PÅ DIG SELV ER LIGEFREM PROPORTIONAL 
MED DIN UDVIKLING OG VÆKST 

Hvordan har du det med dig selv? 

Hvad Længes du efter? 

Hvad drømmer du om med dette program? 

Hvilket område i dit liv er du virkelig tilfreds med og 
lykkelig over? Hvorfor? 

Hvilket område i dit liv er du ikke tilfreds med? Og 
hvorfor? 

Statustjekskema 
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1. Praktiser meditationen: Rens din Arcline og 

smelt indre usikkerhed. Din vej ud af 
usikkerhed og tilbage til din power. Giver dig 
skyhøjt selvværd i enhver relation i dit liv. Gør dig i 
stand til at modtage i alle former, kærlighed, 
penge og muligheder. 

2. Find din essens og start med at dyrke den så 
meget du kan hver evig eneste dag. Brug din 
essens GPS fra introkurset. Træf dine valg på 
baggrund af om det bringer dig tættere på dig 
selv eller længere væk.  

3. Sæt intentionen For at sikre dig at du opnår 
dine drømme med dette program er du nødt til at 
sætte en intention. Skriv derfor din intention ned i 
din notesbog og sæt energi og liv på din drøm. 

4. Bless dig selv  
Du omprogrammere din Matrix af "ikke at være god 
nok", som er en tung tung burde i psyken af mange 
kvinder. Du øver dig i at lægge dit fokus i den 
positive polaritet frem for den negative polaritet. 

5. Praktiser yoga og meditation som det første 
om morgenen 

Du sætter fundamentet for hvordan hele din dag 
bliver. Du tager din egen power hjem og griber 
dagen, i stedet for at dagen griber dig. Du får 40x 
effekt hvis du laver din praksis mellem kl. 3-6 om 
morgenen.


6. Lav addiction meditation 3- 5 min 

Du slipper dine afhængigheder som fjerner dig fra 
din kerne.  

STYRK DIT FUNDAMENT OG OPNÅ EN STÆRK SJÆL, STRÅLENDE KROP OG FREDFYLDT 
SIND

Din daglige praksis som skaber selvværd 


