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INTRODUKTION
Denne e-bog er lavet som en let-integrérbar og let-at-komme i
gang-med guide.
En guide hvor du i hvert tema bliver ført gennem de trin og
steps, som sikrer at du kan integrere kortene mere i din
hverdag.
Du kan både følge guiden slavisk eller bruge den som
opslagsværk til de forskellige kreative processer.

KVINDEN BAG
Mit navn er Zofiia Rose og jeg er Intuitiv Kortlæser, skaber af
Danmarks eneste Certificerede Kortlæser forløb, facilitator og
LIVE-læser af kort i den lukkede Facebook gruppe: "Zofiias
Readings". Derudover er jeg webdesigner og skaber
hjemmesider med sjæl.
Jeg er et meget visuelt og grafisk tænkende menneske, hvorfor
jeg sjældent tænker en tanke uden også at ville illustrere det
visuelt.
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Derfor håber jeg, at du vil opleve guiden både fortællende og
letanvendelig men også levende for øjet.
Kortene og det intuitive element, koblet med min praktiske og
integrérbare tilgang til verden, ønsker jeg kommer dig til gode.
Jeg ønsker dig god læse- og arbejdslyst og håber emnerne taler
til dig.
Ikke nødvendigvis alle på én gang , men hvis jeg er heldig, kan
jeg få lov til at være en inspirationskilde til brugen af kort i din
hverdag.
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DE 6 TEMAER

En morgenpraksis:
Skab en nærende morgenpraksis.

Det personlige alter:
Boost eller tiltræk det du ønsker dig.

Inden mødet/turen/familieweekenden/etc.:
Tune ind og bed om hjælp eller et budskab.

Arbejds- eller skrivebordet:
Skru op for kreativiteten og det der styrker dig.

Visionboardet:
Få kortenes hjælp og sæt turbo på dine ønsker.

Det personlige boost:
Bær kortet på dig og husk på hvem du er eller hvad du
ønsker dig.
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EN MORGENPRAKSIS
Det at skabe sig en personlig og nærende morgenpraksis, kan
for mange være altafgørende for en god og mere groundet
start på dagen.
Og en morgenpraksis kan bestå af flere elementer.
Eksempler på elementer af/i en morgenpraksis:
- Meditation
- Stilhed (med uden morgenkaffe/the)
- Gå tur
- Udstrækning/Yoga
- Tænde lys og sige et mantra
- Taknemmelighedspraksis
- Vejrtrækningsøvelse
- Bevægelse/Dans
- Træning
- Intention for dagen
Jeg vil elske også at invitere dig til at lukke kortene og deres
magi indenfor i din morgenpraksis også.
På de næste sider er mine tanker til hvordan du kan skabe din
egen morgenpraksis MED kort.
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1. Sæt tid af til dig selv og din morgenpraksis.
Prioritér din alene tid, din nærende tid for dig selv.
2. Tænd lys - gør det hyggeligt.
Sæt scenen eller rammen for dit morgen moment og personlige
space.

3. Udfør det/de elementer du allerede gør, eller
ønsker at gøre.
Det kan være nogle af de tidligere nævnte elementer
så som:
- Meditation
- Stilhed (med uden morgenkaffe/the)
- Gå tur
- Udstrækning/Yoga
- Tænde lys og sige et mantra
- Taknemmelighedspraksis
- Vejrtrækningsøvelse
- Bevægelse/Dans
- Træning
- Intention for dagen
Det kan også være andet og andre ting.
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4. Inviter kortene indenfor.
Kig og mærk ind i hvilket kortsæt der kunne tænke sig at være
med i dag.

5. Træk det/de kort som bunken ønsker at vise dig.
Læg dine hænder på kortsættet, luk eventuelt øjnene og bed
det/de kort om at vise sig, som har budskaber som skal med
ind i din dag.

6. Gå med det umiddelbare.
Når du vender kortet(ene) så kig på det med umiddelbare øjne.
Betydende at du kan lade kortet guide dig og fange din
opmærksomhed med en stemning, et ord, et billede eller
symbol. Mærk den umiddelbare følelse det aktiverer i dig.

7. Tilføj eventuelt kortets nedskrevne betydning.
Efter din umiddelbare guidens og følelse i kroppen, så kan du,
hvis du mærker lyst til det, lade kortets skrevne kommunikation
tale til dig. Læs på kortet, hvis der er tekst, og kig måske også på
teksten i den medfølgende bog. Tag de ord og fraser med dig
som taler til dig. Lad alt andet ligge.
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8. Sig tak.
Afslut og sig tak for kortenes, dine personlige guides (eller
anden energi/mester du næres af) og ikke mindst din egen
kærlighed. Sig tak for at du er blevet vist det du skal se.

9. Tag ordene, budskaberne og stemingen med ind i
din hverdag.
Lad ordene, budskaberne og følelsen være en del af dig i dag.
Tag det med dig ind i din dag, og giv det lov til at være
fundament for din dag. Eller lad det være inspirationskilde til
mere af det du ønsker dig, eller ønsker at vise til verden.
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DIT PERSONLIGE ALTER
Dette afsnit handler om hvordan du skaber et smukt,
inspirerende og nærende personligt alter.
Temaet er delt op i 2 elementer:
1. Sådan laver du et personligt alter.
2. Sådan booster du dit alter med kort.
HAR du allerede et personligt alter, kan du gå direkte til side 18
hvor jeg beskriver hvordan du kan booste dit alter med kort.
Har du ikke et personligt alter, men kunne godt tænke dig et, så
kan du hoppe ombord i netop den verden, ved at fortsætte på
de næste sider.
Her vil jeg vise hvordan du gør og jeg indvier dig også i emner
som du kan integrere og booste på dit alter.
Jeg håber at du bliver inspireret til at lade kortene være en fast
del af dit personlige alter fremover.
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SÅDAN LAVER DU ET PERSONLIGT ALTER
For at komme godt fra start med dit alter, så vil jeg først og
fremmest invitere dig til at tage stilling til HVOR i dit hjem du
ønsker dit personlige alter skal være.
Er det i dit soveværelse hvor energien er nærende?
Er det i din stue hvor du kan kigge på det i løbet af dagen?
Er det på dit kontor/i dit rum hvor du sidder de fleste dage og
arbejder?
Er det på en hylde i din reol hvor du ofte kigger hen/går hen?
At tage stilling til hvor dit alter skal være, er den første
beslutning, på din rejse mod at skabe personligt alter.
Mit råd vil være et sted hvor det kan stå og ilte, ånde, og hvor
du kan se det og nære det, og hvor der ikke kommer andre
hænder og fingre og piller ved det.
Har du familie omkring dig ville jeg vælge at sætte det i et rum
hvor du kan trække dig hen når du har lyst.
Bor du uden små pilfingre :-) så er følelsen af frit spil nok mere
til stede hos dig.
På de næste sider vil jeg introducere dig for de
emner/kategorier du kan vælge til dit alter, og hvilke forskellige
smukke ting du kan understøtte de emner med, så dit alter
bliver smukt og præcist som du ønsker det.
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KATEGORIER/TEMAER
Den næste beslutning på din rejse mod et personligt alter, er
hvilke elementer/kategorier du ønsker at repræsentere/booste
på dit alter.
Er det dele af din personlighed du gerne vil fremhæve og
booste?
Er det elementer der viser hvem du er?
Er det ønsket om noget mere/andet i dit liv du ønsker at
manifestere?
Er det et selvkærligt alter fuld af selvkærlige reminders,
mantraer, levende lys, kærlighedsenergi og friske blomster?
Er der dele af dig selv du ønsker at hylde?
Her er der nogle eksempler på mulige temaer/kategorier:
- Indre kærlighed
- Mere mod
- Frihed og eventyr
- Tiltrække kærligheden
- Skrue op for livsglæden
- Skrue op for dig selv
- Fokus på trivsel og sundhed
- Booste dine styrker
- Invitere mere ro og nydelse ind i livet
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- En drøm du gerne vil realisere
- En følelse du ønsker at mærke mere i livet
- Et taknemmelighedsalter
Mit råd vil være at have max. 3 temaer/kategorier i spil på én
gang.
Når du har mærket ind i hvilke kategorier/temaer du ønsker på
dit alter, kan du gå videre til næste element: ting til alteret.
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TING TIL DIT ALTER
Nu kommer vi til den kreative og skabende del af det.
For det er her du skal igang med at samle ting, ord, sætninger,
symboler, billeder og meget meget mere, sammen til at
dekorere dit alter med, som kan passe til det/de
emner/kategorier som du har udvalgt.
Og fordi jeg jo ikke ved hvilke emner du vælger, så vil jeg her
komme med generelle eksempler på ting du kan samle
sammen til dit alter:
- Motto'er, ordsprog og selvskrevne sætninger og ord.
- Et lille motivations/kærlighedsbrev til dig selv.
- En nyskrevet historie om dig selv og det pågældende emne.
- Krystaller, fjer, hjerter, sten, natur ting og billeder.
- Udklip, bogstaver og tal fra blade og aviser.
- Billeder af kendte eller nogen du kender som repræsenterer
det du ønsker dig.
- Ting der repræsenterer følelsen og eller drømmen du ønsker
dig. (mini helikopter/bil/hus/etc.)
- Buddhaer, engle, symboler (så som hjerter eller stjerner) og
andre spirituelle effekter du ønsker skal være med.
- Titler på bøger, produkter eller andet du ønsker at skabe eller
er inspireret af.
Kig samtidig efter den bakke, det sted, det fad eller lignende
som du ønsker skal være fundamentet til dit alter.
Og når du er klar med alle dele, så dekorér og opsæt dit alter så
det gør dig glad indeni, og du føler dig inspireret af bare at
kigge på det.
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TING TIL AT BOOSTE DIT ALTER
Der er 5 elementer som kan være med til at booste dit alter,
uanset hvilket emne(r) du har.
1. Lys på dit alter.
Det kan være en batteridrevet lyskæde der kan stå tændt hele
tiden, et LED lys eller et stearinlys du kan tænde dagligt.
Det tændte lys gør at der hele tiden er lys på dig/dit ønske.
2. Friske blomster.
Hav gerne en frisk plante eller friske blomster på dit alter. Det
tilfører en kontinuerlig levende energi.
3. En lille vandfontæne...
... hvis dit alter er stort nok til det. Det tilfører følelsen af at der
hele tiden er tilstrømning/flow til dit emne/ønske.
4. Engle- , orakel-, og eller tarotkort.
Kortene er en direkte booster og kanal til den energi der er
større end os selv. Hvordan du gør dette, er det næste element
af denne e-bog.
5. Rengøring/pleje af dit alter.
Ved at huske at rengøre, skifte blomster, udskifte batterier og
pleje dit alter, sikrer du at der er en kontinuerlig tilføjelse af din
energi/dit ønske til dit alter. Det tilfører også en energi af at du
tager det seriøst. At du tager dig selv og din drøm seriøst.
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BOOST DIT PERSONLIGE ALTER MED KORT
I dette afsnit af e-bogen tager jeg udgangspunkt i at du allerede
har eller lige har lavet et personligt alter, og dermed er du nu
klar til at lære om hvordan du booster dét alter du har skabt.
Der er 9 trin og de kommer her.

Trin 1:
Mærk ind i stemningen og energien på dit alter.
Sæt dig ved dit alter og mærk ind i den stemning, energi og
intention som du har skabt på dit alter. Mærk det som du
ønsker at opnå eller booste.

Trin 2:
Connect med den stemning og energi
Luk måske dine øjne og connect så dybt eller langt ind i dit
hjerte du kan, med den følelse, stemning, energi og de
intentioner og drømme du har stående foran dig på dit alter
lige nu. Mærk det i din krop og tillad at det bliver større og
vokser indeni dig.
Sid lidt med den følelse eller stemning og lad den blive en del af
dig, helt ned på celleplan.
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Trin 3:
Udvælg kortsæt.
Når du er klar, så åbn øjnene og kig på dine kortsæt. Hvilke(t)
kortsæt ønsker at deltage og være med til at booste dit alter og
dine emner?

Trin 4a:
Træk kort(ene)
"Jeg beder om tydelige kort og tydelige budskaber som kan
være med til at booste mit alter og mine individuelle emner,
håb og drømme."
Bland dine kort og lad nu de kort træde frem, poppe op eller
springe ud som har lyst til at være med.

Trin 4b:
Træk kort(ene)
Er kortene ikke tydelige på den måde som 4a beskrives, så brug
endelig den her metode i stedet for. Den kan du også bruge
som supplement til 4a.
Sæt dig med kortsættet i hænderne og tak dem for at
samarbejde med dig om at finde det/de kort som du kan
booste dit alter med.
Kig på hvert enkelt kort, bladr i kortsættet indtil der er et kort
der taler til dig.
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Det kan være stemningen på kortet der drager dig, titlen eller
det budskab som kortet sender.
Lad blot alle de kort tale til dig der vil. Vi sorterer i dem
efterfølgende.

Trin 5:
Udvælg kort
Uanset om du har brugt metode 4a eller 4b, så sidder du
sikkert lige nu med flere, eller endda måske følelsen af " for
mange" kort.
Det kan også være at du blot har nogle få stykker, og er det
tilfældet, så går du bare direkte videre til næste punkt.
Har du flere end 4 kort vil jeg lade dig mærke ind på kortene
endnu engang.
Når du kigger og mærker ind på dit alter og de pågældende
temaer, hvilke kort taler så kraftigst til dig nu?
Du vil opleve at nogen af kortene nu let kan lægges tilbage i
bunken, og andre af dem mærker du igen at der er energi og
saft og kraft i.
Lad kortets udseende, stemning, fornemmelse og ord og titler
være det der trækker i dig. Det er det umiddelbare der også
hver dag skal motivere dig når du kigger på det.
Selvfølgelig må du læse om kortet i bogen, men lad kortet være
det springende punkt for dig. Det er igennem kortet du har
tiltrækningen.
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Trin 6:
Dekorér dit alter med kort(ene)
Tag dine kort og kig nu på dit alter igen og se og mærk hvor
kortet skal stå eller ligge. Måske skal det stå op af noget? Måske
skal der ligge noget på det?
Lad kortet blive en naturlig del af dit personlige alter.

Trin 7:
Giv alteret og kortene næring hver dag
Giv alteret og kortene næring hver dag ved at:
- Kigge på det og betragte skønheden i det.
- Tjekke ind i energien og intentionen(erne) for alteret og dine
drømme og ønsker.
- Pleje alteret med friske blomster, nye batterier, tændte lys og
nus og kærlig pleje. Gå til det som var det en daglig
kærlighedspraksis til og for dig selv.

Trin 8:
Opgradér alteret/kortene når energien visner
Opgradér, forny eller udskift elementer på dit personlige alter
når du mærker og føler at energien omkring det visner, eller
når du mærker og føler at du har opnået det du ønskede dig.
Måske er det nok at flytte rundt på elementerne, måske er det
blot et nyt kort, eller nye inspirernede ting der skal til. Måske er
det tid til et helt nyt alter.
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Trin 9:
Tak alteret for det, det har givet dig
Tak gerne dit alter jævnligt.
Og også når du retter, laver eller skaber et nyt alter, så tak altid
det nuværende eller tidligere alter for det som det har givet dig
af indsigter, succes'er, følelser og tiltrækninger/manifestationer.
OGSÅ dem der måske ikke gik i opfyldelse, eller som var
sværere at opnå.
Tak alteret for at have holdt energien sammen med dig.
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INDEN MØDET/KØRETUREN/ETC.
Den personlige tilstand som vi kommer ud af døren i, og med,
kan være ret afgørende for hvordan det vi skal, forløber sig.
Tror vi alle kender til situationer i vores liv, hvor vi er kommet
lidt for sent afsted, lidt for uforberedt, eller uden en tanke om
hvordan vi har det lige nu eller hvad vi har brug for.
Det kan dette element af e-bogen hjælpe os godt på vej med.
Altså at komme godt fra start og med et mere groundet
grundlag end normalt.
Det handler nemlig om at vi får connectet med os selv,
connectet med vores hjerte og ikke mindst de fine budskaber
fra kortene.
Så står du og skal afsted til et møde, en jobsamtale, en date, på
en spændende køretur, afsted til familie weekend eller noget
helt syvende, så kan det at tage en time out og connecte dig
med dine kort og trække et kort på det du skal, eller den du er,
være lige det der er brug for.
På de næste sider får du en direkte køreplan til hvordan du kan
udføre en lille fin og kort ceremoni som får dig afsted i en god
og rette tilstand.
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Trin 1:
Connect med dit hjerte/din sjæl/din vejrtrækning
Læg måske hænderne på dit hjertechakra og lad din krop finde
roen sammen med dig. Måske får du lyst til at gabe. Måske
slipper du spændingen i skuldrene. Måske mærker du bare at
du langsomt falder til ro.

Trin 2:
Luk øjnene og mærk ind i dig selv
Giv dig selv lov til, et kort øjeblik at connecte med dit indre og
mærk ind i hvordan du har det lige nu.
Observér dit uforcerede åndedrag og tillad dig selv at trække
vejret i præcist det tempo og i den dybde du mærker er rigtig
for dig. Intet skal presses igennem.

Trin 3:
Træk vejret gennem hjertet
Forestil dig, her i din uforcerede vejrtrækning, at du nu kan
trække vejret med dit hjerte. At dit hjerte er blevet til din næse
og mund, og at det er her igennem hjertet at du trækker vejret.
Sid sådan et par minutter.
Lad endelig hjertet tage alt det ilt ind det kan og vil, og lad dit
hjerte vokse til den størrelse det ønsker sig. Mærk hvordan al
ilten fra hjertet spreder sig i hele din krop og giver dig kærlig
næring.
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Trin 4:
Bed kortene og dine guides/engle om et kort
Når du er klar, så åbn øjnene og bed dine kort og dine
personlige engle og guides om at vise dig det (de) tydelige kort
med det tydelige budskab som du har brug for i dette nu, inden
du skal afsted. Bed dem om at være så tydelige så du ikke er i
tvivl om budskabet.

Trin 5:
Træk og mærk kortet
Træk det kort fra bunken der drager dig, eller bland og lad
kortet selv vise vej frem til dig.
Tag kortet i dine hænder og og lad dets umiddelbare budskab
og eller billede/stemning tale til dig. Brug alle sanser og mærk
hvad der drager dig ved kortet.
Måske aktiverer det en følelse eller en stemning i dig. Måske er
der et klart og tydeligt budskab på kortet som du ikke kan lade
være med at smile af.
Trin 6:
Lad bogen tale
Mærker du at du gerne vil læse om kortets budskab i den
medfølgende bog, så find kortets betydning i bogen, og tag de
linjer med dig som du mærker er til dig, eller vækker resonans
hos dig. Lad alt andet ligge.
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Trin 7:
Tak kortet og dine engle/guides
Tak kortsættet og kortet og ikke mindst dine personlige engle
og guides for altid at guide dig.

Trin 8:
Gå ind i eventet med dit budskab
Tag til det du skal med den/de beskeder du mærkede og
resonerede med. Lad den tilstand være grobund for din
intention med dagen/mødet/køreturen/etc.
Trin 9:
Bær eventuelt kortet på dig
Mærker du at du gerne vil booste dit budskab, din indsigt eller
den tilstand du nu er i, så kan du eventuelt bære kortet på dig.
Som en kærlig reminder og personligt boost.
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ARBEJDS- OG SKRIVEBORDSALTER
Dette afsnit handler om hvordan du skaber et boostende alter
til dit arbejds- og eller skrivebord.
Temaet er delt op i 2 elementer:
1. Sådan laver du et arbejds/skrivebordsalter.
2. Sådan booster du dit alter med kort.
HAR du allerede et arbejds/skrivebords alter, kan du gå direkte
til side 33 hvor jeg beskriver hvordan du kan booste dit alter
med kort.
Har du ikke et arbejds/skrivebords alter, men kunne godt tænke
dig at prøve at skabe et, så kan du hoppe ombord i netop den
verden, ved at fortsætte til de næste sider.
Her vil jeg nemlig komme ind på både hvordan, på hvad og
hvor du kan skabe dit boostende alter. Jeg indvier dig også i
emner som du kan integrere og booste på dit alter.
Jeg håber at du bliver inspireret til at lade kortene være en fast
del af dit alter for dit virke fremover.
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SÅDAN LAVER DU ET
ARBEJDS/SKRIVEBORDS ALTER
Et powerfuldt, smukt og nærende element i vores arbejdsdag,
er for mange at have noget smukt at kigge på mens man sidder
og arbejder, skriver eller designer.
Og her kan et arbejds/skrivebordsalter virkelig komme til sit
rette.
Ikke nok med at det kan booste de elementer i vores arbejdsog eller skriveliv som vi ønsker os, det kan også være en sand
fryd for øjet at kigge på, og dagligt inspirere og nære os både
vsiuelt, men også energetisk.
Størrelsen på et arbejds/skrivebordsalter kan variere fra alt fra
få ting der samles som en form for stilleben, til et stort fad med
mange effekter og elementer på.
Kig på dit bord og tag stilling til hvor stort dit alter kan være.
Skal det være firkantet eller rundt? Skal det være lavet af træ,
eller har du lyst til et smukt fad. Måske har du sorteringsbakker
stående, og den øverste kan blive til fundamentet for dit alter.
Kig på dit bord og dit miljø i rummet og tag stilling til hvor stort
og hvor dit alter skal stå. Lad intuitionen råde dig, og mærk
også efter på hvilken side af dig det skal være.
Du vil sikkert mærke klart at det skal stå på den ene side,
fremfor den anden.
Når du har fundet fundament og sted er det blot at komme
igang med at skabe dit nye fine og inspirerende alter.
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KATEGORIER/TEMAER
Når vi taler om kategorier og temaer til vores arbejds- og
skrivebord, er det for mange de mere fremdriftende temaer der
er i spil.
Enten sidder man ved bordet og arbejder i egen virksomhed,
eller med sit arbejde - bare hjemmefra. Eller også sidder man
der måske for at skrive på sin kommende bog og derfor ønsker
boostende ting til at realisere den drøm.
Andre sidder ved arbejdsbordet for at klippe/klistre, sy og
designe, lave kreative ting eller for at skabe den kunst eller de
designs som de ønsker at dele med verdenen.
Uanset, så er det her bord RET vigtig for mange af os og vi
bruger ofte mange timer netop her.
Derfor kan det være svært ikke at komme med generelle
eksempler på temaer og kategorier du kan booste på dit
arbejds- og eller skrivebordsalter.
Jeg vil dog forsøge mig med nogle eksempler:
- Booste energien på den bog du skriver
- Et karriere boost
- Drømmejobbet
- Dit finansielle ønske
- Mål og drømme for din virksomhed
- Mål og drømme for dit job/din karriere
- Personlige styrker du gerne vil booste
- Lethed og kreativitet
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- En drøm du gerne vil realisere
- En følelse du ønsker at mærke mere i livet
- Taknemmelighed for det du kan, den du er
Mit råd vil være at have max. 3 temaer/kategorier i spil på én
gang.
Når du har mærket ind i hvilke kategorier/temaer du ønsker på
dit alter, kan du gå videre til næste element: ting til alteret.
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TING TIL DIT ALTER
Så skal vi have indsamlet effekter.
For det er her du skal igang med at samle ting, ord, sætninger,
symboler, billeder og meget meget mere, sammen til at
dekorere dit alter med, og det skal jo passe til det/de
emner/kategorier som du har udvalgt.
Og fordi jeg jo ikke ved hvilke emner du vælger, så vil jeg her
komme med generelle eksempler på ting du kan samle
sammen til dit alter:
- Motto'er, ordsprog og selvskrevne sætninger og ord.
- Et "jeg tror på mig selv" brev til dig selv.
- En nyskrevet historie om dig selv og det pågældende emne.
- Krystaller, fjer, hjerter, sten, natur ting og billeder.
- Udklip, bogstaver og tal fra blade og aviser.
- Billeder af kendte eller nogen du kender som repræsenterer
det du ønsker dig.
- Ting der repræsenterer følelsen og eller drømmen du ønsker
dig. (mini helikopter/bil/hus/etc.)
- Buddhaer, engle, symboler (så som hjerter eller stjerner) og
andre spirituelle effekter du ønsker skal være med.
- Titler på bøger, produkter eller andet du ønsker at skabe.
- Pengesedler, guld, billede af cryptovaluta eller andet der
symboliserer økonomi for dig.
- Certificeringer, uddannelsbeviser, opnåelser etc.
Og når du er klar med alle dele, så dekoréer og opsæt dit alter
så det gør dig glad indeni, og du føler dig inspireret blot af at
kigge på det.
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TING TIL AT BOOSTE DIT ALTER
Der er 5 elementer som kan være med til at booste dit alter,
uanset hvilket emne(r) du har.
1. Lys på dit alter.
Det kan være en batteridrevet lyskæde der kan stå tændt hele
tiden, et LED lys eller et stearinlys du kan tænde dagligt.
Det tændte lys gør at der hele tiden er lys på dig/dit ønske.
2. Friske blomster.
Hav gerne en frisk plante eller friske blomster på dit alter. Det
tilfører en kontinuerlig levende energi.
3. En lille vandfontæne...
... hvis dit alter er stort nok til det. Det tilfører følelsen af at der
hele tiden er tilstrømning/flow til dit emne/ønske.
4. Engle- , orakel-, og eller tarotkort.
Kortene er en direkte booster og kanal til den energi der er
større end os selv. Hvordan du gør dette, er det næste element
af denne e-bog.
5. Rengøring/pleje af dit alter.
Ved at huske at rengøre, skifte blomster, udskifte batterier og
pleje dit alter, sikrer du at der er en kontinuerlig tilføjelse af din
energi/dit ønske til dit alter. Det tilfører også en energi af at du
tager det seriøst. At du tager dig selv og din drøm seriøst.
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BOOST DIT ARBEJDS/SKRIVEBORD MED KORT
I dette afsnit af e-bogen tager jeg udgangspunkt i at du allerede
har eller lige har et arbejds- eller skrivebordsalter, og dermed
er klar til at lære hvordan du booster dét alter du har skabt.
Der er 9 trin og de kommer her.

Trin 1:
Mærk ind i stemningen og energien på dit alter.
Sæt dig ved dit alter og mærk ind i den stemning, energi og
intention som du har skabt på dit alter. Mærk det som du
ønsker at opnå eller booste.

Trin 2:
Connect med den stemning og energi
Luk måske dine øjne og connect så dybt eller langt ind i dit
hjerte du kan, med den følelse, stemning, energi og de
intentioner og drømme du har stående foran dig på dit alter
lige nu. Mærk det i din krop og tillad at det bliver større og
vokser indeni dig.
Sid lidt med den følelse eller stemning og lad den blive en del af
dig, helt ned på celleplan.
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Trin 3:
Udvælg kortsæt.
Når du er klar, så åbn øjnene og kig på dine kortsæt. Hvilke(t)
kortsæt ønsker at deltage og være med til at booste dit alter og
dine emner?

Trin 4a:
Træk kort(ene)
"Jeg beder om tydelige kort og tydelige budskaber som kan
være med til at booste mit alter og mine individuelle emner,
håb og drømme."
Bland dine kort og lad nu de kort træde frem, poppe op eller
springe ud som har lyst til at være med.

Trin 4b:
Træk kort(ene)
Er kortene ikke tydelige på den måde som 4a beskrives, så brug
endelig den her metode i stedet for. Den kan du også bruge
som supplement til 4a.
Sæt dig med kortsættet i hænderne og tak dem for at
samarbejde med dig om at finde det/de kort som du kan
booste dit alter med.
Kig på hvert enkelt kort, bladr i kortsættet indtil der er et kort
der taler til dig.
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Det kan være stemningen på kortet der drager dig, titlen eller
det budskab som kortet sender.
Lad blot alle de kort tale til dig der vil. Vi sorterer i dem
efterfølgende.

Trin 5:
Udvælg kort
Uanset om du har brugt metode 4a eller 4b, så sidder du
sikkert lige nu med flere, eller endda måske følelsen af " for
mange" kort.
Det kan også være at du blot har nogle få stykker, og er det
tilfældet, så går du bare direkte videre til næste punkt.
Har du flere end 4 kort vil jeg lade dig mærke ind på kortene
endnu engang.
Når du kigger og mærker ind på dit alter og de pågældende
temaer, hvilke kort taler så kraftigst til dig nu?
Du vil opleve at nogen af kortene nu let kan lægges tilbage i
bunken, og andre af dem mærker du igen at der er energi og
saft og kraft i.
Lad kortets udseende, stemning, fornemmelse og ord og titler
være det der trækker i dig. Det er det umiddelbare der også
hver dag skal motivere dig når du kigger på det.
Selvfølgelig må du læse om kortet i bogen, men lad kortet være
det springende punkt for dig. Det er igennem kortet du har
tiltrækningen.
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Trin 6:
Dekorér dit alter med kort(ene)
Tag dine kort og kig nu på dit alter igen og se og mærk hvor
kortet skal stå eller ligge. Måske skal det stå op af noget? Måske
skal der ligge noget på det?
Lad kortet blive en naturlig del af dit personlige alter.

Trin 7:
Giv alteret og kortene næring hver dag
Giv alteret og kortene næring hver dag ved at:
- Kigge på det og betragte skønheden i det.
- Tjekke ind i energien og intentionen(erne) for alteret og dine
drømme og ønsker.
- Pleje alteret med friske blomster, nye batterier, tændte lys og
nus og kærlig pleje. Gå til det som var det en daglig
kærlighedspraksis til og for dig selv.

Trin 8:
Opgradér alteret/kortene når energien visner
Opgradér, forny eller udskift elementer på dit personlige alter
når du mærker og føler at energien omkring det visner, eller
når du mærker og føler at du har opnået det du ønskede dig.
Måske er det nok at flytte rundt på elementerne, måske er det
blot et nyt kort, eller nye inspirernede ting der skal til. Måske er
det tid til et helt nyt alter.
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Trin 9:
Tak alteret for det, det har givet dig
Tak gerne dit alter jævnligt.
Og også når du retter, laver eller skaber et nyt alter, så tak altid
det nuværende eller tidligere alter for det som det har givet dig
af indsigter, succes'er, følelser og tiltrækninger/manifestationer.
OGSÅ dem der måske ikke gik i opfyldelse, eller som var
sværere at opnå.
Tak alteret for at have holdt energien sammen med dig.
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ET STÆRKT VISION BOARD
Et vision board er ud fra ordenes direkte oversættelse en tavle
med visioner. Dine visioner!
Et sted hvor du kan udtrykke, med ord og billeder, dine ønsker
og drømme for dig selv og dit liv. En form for inspirerende
analog Instagram.
Man kan også add'e et business element hvis man f.eks er
selvstændig. Eller lave et 100% businessmindet vision board.
Dette emne omkring vision board er delt op i to dele:
1. Sådan laver du et vision board.
2. Boost dit vision board med kort.
Har du allerede et vision board kan du hoppe direkte til side 45
og gennemgå processen med at booste dit vision board med
kortene.
Har du ikke et visionboard, og har måske aldrig prøvet at skabe
et, så kan du på de næste sider lære netop det.
Et værktøj jeg personligt holder rigtigt meget af at gøre flere
gange om året. Det passer godt til min meget visuelle
personlighed og tankegang.
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SÅDAN LAVER DU ET VISIONBOARD
Et smukt, nærende, inspirerende og stærkt visuelt visionboard
kan hjælpe med at flytte bjerge og få drømme til at gå i
opfyldelse.
Altså hvis man agerer på sit visionboard og bruger det som
daglig eller jævnlig inspirationskilde og booster.
Det første du skal gøre for at skabe et visionboard er at beslutte
dig for:
- Hvor stort det skal være?
- Hvad det skal laves på? (Papir, en tavle, opslagstavle, i en
billedramme, etc.)
- Hvor det skal hænge/være efter det er lavet. (kontor, stue, på
køleskabet, etc.)
Det næste du derefter skal tage stilling til er hvilke områder i dit
liv du ønsker at have med på dit visionboard.
Her er eksempler på hvad det kan være:
- Kærligheden
- Din sundhed
- Inspirerende mad
- Arbejde/karriere
- Din egen business
- Økonomien
- Venner og socialt liv
- Mere glæde i livet
- Mere ro i livet
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- Rejser og eventyr
- Drømme
- Ting du ønsker dig i dit liv
- Materialistiske ting du gerne vil have/købe/opnå
- Mere spiritualitet
- Uddannelser og kurser du ønsker dig
- Følelser du gerne vil have mere af
- Sider af dig du gerne vil udtrykke mere
- Bolig drømme
- Dyr og natur
- Ambitioner
- Etc.
Mit råd vil være at udvælge max. 4 emner til dit vision board. Vi
har som mennesker helt fysisk og psykisk ikke kapacitet til at
fokusere og skabe inden for mere end 4 områder af vores liv på
én gang. Så vælg de emner du gerne vil booste i dit liv lige nu.
Når den beslutning er taget, så kan du gå i gang med den mere
kreative del af processen: du skal nemlig i gang med at
indsamle elementer til dit vision board.
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ELEMENTER TIL DIT VISION BOARD
Et vision board kan for erfarne skabes på nogle timer.
Andre kan man godt bruge nogle dage på at få skabt det helt
rigtige visionboard der udtrykker, udstråler og emmer af det vi
ønsker os.
OG DET GØR IKKE NOGET DET IKKE SKER PÅ EN FORMIDDAG!
Fordi...
Vi skal have samlet de elementer sammen som vi gerne vil have
med på vores vision board. Vi skal finde udtryk til vores indre
drømme og visioner.
Og her er nogle gode råd til hvordan du kan indsamle
elementer til dit vision board:
- Saml de blade og magasiner du selv har liggende, også gerne
gamle, det gør ikke noget.
- Spørg evt. eftere blade og magasiner hos nogen du kender
eller i lokale grupper på Facebook. Der er ofte nogen der ligger
inde med blade de gerne vil af med.
- Køb nye blade og magaziner som du drages af i kiosken eller
butikken. Tag nogle der rammer de emner og kategorier du har
valgt. F.eks nogle med sundhed og motion som hovedtema hvis
du har valgt at ville skrue op for sundheden i dit liv.
- Kig evt. også i nogle gamle eller nuværende aviser, de kan ofte
have nogle skønne store bogstaver i deres overskrifter.
- Kig i dine skabe efter kort, andre kreative effekter og dims
som du har lyst til at have med på dit visionboard.
- Klip ord, billeder og bogstaver ud af blade og aviser og læg
dem i en bunke. Gå intuitivt til opgaven.
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- Kig og søg på internettet efter flere og måske andre billeder,
ord og mantraer som inspirerer dig. Print dem ud og læg dem i
bunken med dine udklip samt andre effekter.
- Saml evt. kort, quotes og andre ting sammen som du finder på
din vej, til og fra arbejde, på arbejdspladsen eller på din
yndlingscafé.
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SKAB DIT VISION BOARD
Nu er tiden kommet. Nu er det tid til at samle og skabe dit
vision board.
Så her er hvad jeg anbefaler dig at gøre nu:
1. Klip billeder og andet udklip til så det bliver helt som du
gerne vil have det.
2. Tag dine udklip med forskellige bogstaver/ord og klip dem ud
så bogstaverne er hver for sig. IKKE de overskrifter der passer
ind på dit vision board - dem bruger du bare direkte, men alle
de ord med fede fonts og bogstaver som du kan bruge til at
lave dine egne sammensatte ord og sætninger ud af.
3. Del alle dine udklip og samlede effekter op i de kategorier de
hører til på dit vision board.
4. Kig på din tavle/din planche/andet hvor du vil skabe vision
boardet og mærk intuitivt ind i hvor de forskellige kategorier
skal være. Skal det deles skarpt op så man ser mellemrum
mellem kategorierne, eller skal de ligesom bare flyde over i
hinanden. Tag stilling og mærk efter hvor du gerne vil have de
forskellige emner henne.
5. Lav ét område af gangen, og følg energien. Lav det eller de
områder du når indtil energien falder lidt igen. Måske når du
det hele, måske går energien lidt død halvvejs. OG DET GØR
IKKE NOGET! Du fortsætter bare senere eller en anden dag.
Det hele drejer sig om energi og det er aldrig godt at forcere
energien på et vision board.
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6. Når du har sat alle elementer op, enten bare i det ene
område, eller alle, så træd lidt tilbage og kig på det.
Mangler det noget?
Er der noget du gerne vil have udtrykt mere tydeligt?
Er der for meget/for lidt nogle steder?
Mangler der nogle ord eller udtryk til at motivere dig?
Hvis der er følelsen af at noget mangler eller er for meget, så
ret dit visionboard til og bliv ved indtil du kigger og bare smiler
både indeni og udenpå. Indtil du føler dig inspireret og draget
af det.
Når du gør det, er det lige præcis som det skal være.
7. Boost nu med kortene. Og hvordan du gør det, finder du på
de næste sider.
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BOOST DIT VISION BOARD MED KORT
Der er 9 trin til at booste dit vision board og de kommer her.

Trin 1:
Mærk ind i stemningen og energien på dit vision board.
Kig på dit vision board og mærk ind i den stemning, energi og
intention som du har skabt der. Mærk det som du ønsker at
opnå eller booste via dit vision board, uanset emne/kategori.

Trin 2:
Connect med den stemning og energi
Luk måske dine øjne og connect så dybt eller langt ind i dit
hjerte du kan, med den følelse, stemning, energi og de
intentioner og drømme du har stående foran dig på dit vision
board. Mærk det i din krop tillad at det bliver større og vokser
indeni dig. At du er ét med du mærker og ønsker dig.
Sid lidt med den følelse og eller stemning og lad den blive en
del af dit DNA.
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Trin 3:
Udvælg kortsæt.
Åbn øjnene og kig på dine kortsæt. Hvilke(t) kortsæt ønsker at
deltage og være med til at booste dit visionboard og dine
emner?

Trin 4a:
Træk kort(ene)
"Jeg beder om de tydelige kort og tydelige budskaber som kan
være med til at booste mit visionboard, mine emner, håb og
drømme."
Lad de kort træde frem, poppe op eller springe ud som har lyst
til at være med.

Trin 4b:
Træk kort(ene)
Er kortene ikke tydelige på den måde som 4a beskrives, så brug
endelig denne metode. Den kan du også bruge som
supplement til 4a.
Sæt dig med kortsættet i hænderne og tak dem for at
samarbejde med dig om at finde det/de kort som du kan
booste dit visionboard med.
Kig på hvert enkelt kort, bladr i kortsættet indtil der er et kort
der taler til dig.
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Trin 6:
Dekorér dit vision board med kort(ene)
Tag dine kort og kig nu på dit vision board og de individuelle
emner igen og se og mærk hvor kortet skal være.
Kortet vil nu være en direkte og ekstra forlænget arm til den
energi der er større end os.

Trin 7:
Giv vision boardet og kortene næring hver dag
Giv vision boardet og kortene næring hver dag ved at:
- Kigge på det og betragte skønheden i det.
- Tjekke ind i energien og intentionen(erne) for vision boardet
og dine drømme og ønsker.
Forestil dig selv være eller have det du ønsker dig. Tak kortene
og vision boardet fordi det hjælper med at arbejde for dig.

Trin 8:
Opgradér vision boardet/kortene når energien visner
Opgradér, forny eller udskift elementer på dit vision boad når
du mærker og føler at energien omkring det visner, eller når du
mærker og føler at du har opnået det du ønskede dig.
Måske er det nok at flytte rundt på elementerne, måske er det
blot et nyt kort, eller nye inspirernede ting der skal til. Måske er
det tid til et helt nyt vision board. Når du ikke rigtig ser det
mere, eller mærker emnerne på det, er det som regel et tegn på
fornyelse eller udskiftning.
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Trin 9:
Tak vision boardet for det, det har givet dig
Send et lille tak i energien hver gang du kigger på dit vision
board.
Og send et tak hver gang du retter, laver eller skaber et nyt
vision board, så tak altid det nuværende eller tidligere vision
board for det som det har givet dig af indsigter, succes'er,
følelser og tiltrækninger/manifestationer.
OGSÅ dem der måske ikke gik i opfyldelse, eller som var
sværere at opnå.
Tak vision boardet for at have holdt energien sammen med dig.
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ET PERSONLIGT BOOST
Et personligt boost er et af de lettere-integrerbare temaer af de
her 6 forskellige temaer i e-bogen her.
Eller måske et af de hurtigere.
For det kræver kun disse 3 elementer: dig, din tid og dine kort.
Så du kan være igang med dette temas indhold om bare få
minutter, hvis du vil.
Et personligt boost er en måde for dig at have kortenes kraft
tæt på dig hele dagen og eller aftenen. Og ja, jo tættere jo
bedre!
For det er det kortene kan. De kan vedholde og give adgang til
den energi kortet bærer og fortæller om.
Så på næste side finder du de trin du kan følge for at skabe et
personligt boost hos dig, med brug af kortene.
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VEJEN TIL ET PERSONLIGT BOOST
Der er 5 trin til et personligt boost, og de kommer lige her.

Trin 1:
Mærk ind i dig selv og din indre stemning.
Start med at mærke hvad status er indeni dig lige nu. Hvordan
har du det? Hvad mærker du?
Mærk derefter ind i den følelse/intuition/side af dig som du
gerne vil fokusere på og lade vokse eller vise mere frem i dag.

Trin 2:
Connect med den tilgang og energi
Luk dine øjne og connect med den følelse/intuition/side af dig
som du ønsker at booste. Oplev hvordan den
side/tilstand/følelse føles i dig, og lad den gro sig større indeni
dig. Tag den ind i hele din krop. Mærk hvad det er du ønsker
dig. Hvem du ønsker at være i dag.
Træk vejret fra den følelse/side/tilstand i dig. Lad det være
derfra du ilter og trækker vejret.
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Trin 3:
Træk det kort der matcher dit ønske.
Åbn øjnene og lad din intuition guide dig til det sæt kort du
drages af, eller som du føler taler til dig i dette nu.
Kig kortsættet igennem og se, mærk og føl det kort der taler til
dig og den følelse/tilstand du ønsker at booste i dag.

Trin 4:
Bær kortet på dig.
Tag kortet med ind i din dag. Bær det tæt på kroppen. Så tæt du
kan. Det kan være i lommen, i inderlomme, i bh'en, sat i
strømpen, sat fast med hudtape der ikke gnaver. Jo tættere jo
bedre.
Er de ikke muligt at have tæt på dig, eller generer det dig at
have kortet tæt på dig, så læg/stil eventuelt kortet så du kan
kigge på det hele tiden, eller ofte ikke mindst.

Trin 5:
Tak kortet. Og dig selv.
Brug gerne få sekunder, flere gange i løbet af dagen, på at takke
kortet og dig selv for at huske dig på det du ønsker dig. Så
holder du og kortet fast i intentionen.
Gør det samme om aftenen, eller efter endt event når du kan
lægge kortet tilbage i sit rette hjemhørende kortsæt.
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AFSLUTNING
Jeg håber at du har kunnet finde inspiration til at bruge dine
kort på flere måder i din hverdag. At du er blevet inspireret til at
prøve at lade kortene tale på flere måder, og dermed være en
større del af dit liv, og din hverdag.
De vil SÅ gerne.
De har SÅ meget på hjerte.
Og de ønsker dig kun det allerbedste.
Altid.
Derfor har det også længe været et brændende ønske fra min
side at kunne skabe denne e-bog og lade den være ventil til
flere måder at connecte med kortene på.
Jeg håber den har gjort dig godt.
Det var intentionen.
Og ønsket.
Og nu håber jeg at den har vækket en lyst, eller måske plantet
et frø i dig til at lade dine kort være en større del af din hverdag,
og dit liv.
Det ville jeg virkelig elske.
Sådan helt oprigtig elske.
Og være taknemmelig for hver dag.
"Må kortene bringe dig alt det du har brug for, og som du
ønsker dig."

Zofiia
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FIND MIG HER - DET HER KAN JEG
Her er en oversigt over hvor du kan finde mig og connecte med
mig, og en introduktion til hvordan du kan få mere af mig. Hvis
du skulle ønske det.

Min private profil hvor jeg ofte går LIVE. Add mig
endelig som ven: TRYK HER.
Min lukkede gruppe: Zofiias Readings hvor jeg går
LIVE flere gange om ugen: TRYK HER.

Min profil på Instagram hvor jeg deler ud af lidt af
hvert OG om kortene: TRYK HER.
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BLIV CERTIFICERET KORTLÆSER

Det Certificerede Kortlæser forløb er en uddannelse i at "tale
kort", ligsom man kan lære at tale spansk. På dette forløb lærer
du kortlæsningens kunst OG lige så vigtigt: kommer du på en
intuitionsboostende personlig rejse der vækker mere af dig.
Læs om forløbet: TRYK HER

EN PERSONLIG LÆSNING

Kunne du tænke dig at blive set af kortene og jeg, så book
endelig en personlig læsning. Du kan vælge en LIVE READING
eller at modtage en mediefil jeg sender til dig.
Læs mere om mine personlige læsninger: TRYK HER
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WEBDESIGNER MED SJÆL

I min forretning går alting ud på AT SE DIG. At se den du er, og
ud fra det, skabe den hjemmeside der er DIG. Ikke the other
way around.
Det jeg gør, og det jeg kan, er at skabe DIN hjemmeside ud fra
den du er. Eller ud fra dit produkt.
Læs og se om jeg er det rette match for dig: TRYK HER
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