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Uærn om din energi
Emilie Jahnnie Sigård kalder sig spirituel psykolog, fordi hun
som en af de eneste psykologer i Danmark også arbejder med
kroppens energisystem. Hun driver Energipsykologisk Center'
hvor hun tilbyder holistisk behandling med fokus på positiv
energi, kærlighed og indre styrke. Emilie Jahnnie Sigård har
blandt andet taget kurser i intuitiv healing, energipsykiatri og
følelsesforløsende terapi og er under uddannelse til spirituel
healer og drømmetyder.
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en psy,kiatrisk diagnose, der siden hen kon-

S Hvorcian adskilier din behandling sig fra
æ2r*r**elig psyko §* g i * k ter aPi?

- I alle forhold mellem mennesker bliver der udvekslet
energi. Med min behandling undersøger jeg, om der er

stant har bidragei tii en negativ selvfortæiling præget af forkerthedsfølelser og håbløshed. Desuden har han hele livet skullet tage sig

lelser? Hvordan fiitrerer du dine oplevelser? Overvældes

afsine belastede forældre, der har suget den energi ud af hans system, som han skulle bruge til sin egen
udvikling. Han er opiært til at være symbiotisk med andres behor. og har slet ikke sit eget psykiske rum. Han
er et kær1igt menneske, der ser det gode i andre, men

du af energien, eller modtager du e1ler frastøder den

iklie i sig

energi, du får fra andre?

Så

nogen, der bevidst eller ubevidst dræner dig for energi'
trykker dig eller på anden måde skader din selvoplevelse.

|eg ser også på kroppens energisystem - hvordan udkrop og gennem dine fø-

løses og fordeles energien i din

vi alle er lysreflekterende, det vil
sige, at vi spejler vores eget indre lys i andre. Vi sammenligner os med andre og ser deres fortræffeligheder, men
vi forstår ikke, at det er vores eget 1ys, r'i ser. Under terapien arbejder jeg med at lære at træk}<e fokus hjem til sig
selv og overlade andre til deres egen proces. Det handler

Mit udgangspunkt

er, at

også om at erkende, at ægte omsorg og kærlighed ti1 an-

dre kommer fra arbejdet med din egen selvaccept, dine

din egen kærlighed til dig selv.
bruger også visualisering til at bringe fokus hen på

egne skygger og
Jeg

selv.

min opgave er at hjæ1pe ham til at blive adskilt fra
forældrene og fra alle andres behov og vende blikket
mod sig selr', så han kan passe godt på den energi, han
har. Han indser, at han har brug for at se på sine styrker
og iå en bedre fortælling om sig selr'. Han får redskaber
at se sit eget indre lys, sin egen tbrbundethed til kærlige og gode energier, og ti1 r'ia r-isualisering at fokusere
på det, han vi1, og de positive indre biileder han har, så
han kan skabe mere af det i sit lir-.

til

4i Hvem opsoger dis typisk?

de positive indre billeder, du har af dig selv og dit liv. For

*

det, du fokuserer på, vokser i din virkelighed, så hvad vil
du have? Selvfortælling indgår som en vigtig del af min

er giade for at have fundet en universitetsuddannet psy-

terapi, for det er vigtigt at få skabt en positiv, bæredygtig
og kærlig historie om dig selr,. Du får nemlig ikke det, du
ønsker, men det, du selv tror, du fortjener.

get giade tbr at tale om energl, fordi det er en brugbar
måde at tbrstå samspil mellem mennesker på.

ft
f Ka* cu give et eksempe!

Jeg

modtager alle slags mennesker i min praksis, som

ko1og, der også inddrager

spiritualitet. De fleste er me-

på en

en*rglk***ui**12*x2
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En intelligent yngre mand møder op

i min

praksis

med svære følelser af værdiløshed. Undervejs i hans forløb kommer det frem, at han som ganske ung blev tildelt
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