At Fodre Dine Dæmoner: Dæmon Sporingsformular
Navn:
Dæmon #:
Dæmonens Navn:

Dato:
Partner eller Solo:
Type Dæmon:

Trin 1: Find Dæmonen i din Krop
Hvor var den i din krop?
•
•
•
•

form
farve
tekstur
temperatur

Trin 2: Personificer Dæmonen
Hvordan så dæmonen ud?
•
•
•
•
•

størrelse
farve
kroppens overflade
kropstætheden
køn, hvis den har ét

•
•
•
•

Trin 3: Bliv Dæmonen
Hvad mærkede du, da du var i dæmonens krop?
Hvordan så dit normale jeg ud fra dæmonens position?
Hvad var svarene på:
Det, jeg vil have, er…
Det, jeg virkelig har brug for, er…
Når jeg får det, jeg virkelig har brug for, vil jeg føle …

Trin 4: Fodr Dæmonen og Mød Din Allierede
4a. Fodr Dæmonen
Nektaren havde kvaliteten af …
Hvilken farve var nektaren?
Hvad skete der med dæmonen, da du fodrede den?
Hvordan så den ud, den den var helt mættet?

4b. Mød Din Allierede
Var der et væsen tilstede, da dæmonen var helt mættet?
Hvis ja, var det din allierede?
Hvordan så din allierede ud?

dens væsen
dens følelsestilstand
udtrykket i øjnene
noget ved den, som du ikke så før

•
•
•
•
•

størrelse
farve
dens kropsoverflade
dens kropstæthed
køn, hvis den har ét

•
•
•
•

dens væsen
dens følelsestilstand
udtrykket i øjnene
noget ved den, som du ikke så først

Hvad mærkede du, da du var i din allieredes krop?
Hvordan så dit normale jeg ud fra din allieredes position?
Hvad var svaret på:
Jeg vil hjælpe dig ved, at …
Jeg vil beskytte dig ved, at …
Jeg lover, at jeg vil …
Du kan få adgang til mig ved at …

Hvad var din oplevelse af at modtage din allieredes energi?
Hvilken farve havde lyset, da din allierede opløste sig?
Hvad mærkede du, da den strømmede ind i din krop?

Trin 5: Hvil i Bevidst Nærvær
Hvordan var din oplevelse af at opløse dig selv og hvile?

Hvordan var det at komme tilbage og mærke din allieredes energi i kroppen?
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