FAQ om ENAGI

Q: Kan jeg bruge den til at skærme mig mod 5G, wi-fi og anden stråling?

A: Der findes ikke noget der kan skærme os mod stråling i atmosfæren - hvis vi altså vil have
adgang til wi-fi og trådløse tjenester. Men du kan genoprette de ubalancer som uhensigtsmæssig
stråling forårsager. ENAGI hjælper kroppen med at strukturere vandet i vores celler og
harmonisere de ubalancer som EMF skaber i vores indre strukturer. Det bedste forsvar mod
udefrakommende påvirkninger er altid opretholdelsen af din egen indre struktur og den kan du
styrke på mange måder ved hjælp af indre arbejde, hvor du lærer at skabe harmoniske strukturer
indefra, dvs gennem at mestre dine tanker og følelser. ENAGI er et suverænt redskab til at støtte
og harmonisere din indre struktur.
Den hjælper med at genoprette de ubalancer strålingen skaber.
Q: Hvilken frekvens har ENAGI krystallen?

A: ENAGI har ikke én specifik frekvens, men har adgang til alle frekvenser. Gennem
Nulpunktsenergien er den forbundet med alle frekvenser og kan derfor afgive den energifrekvens
der er behov for for at krop, psyke og sjæl kan skabe den optimale tilstand - homeostase - og
derefter skifte til en anden frekvens. Det er ikke noget nyt - denne mulighed benytter vi os alle
sammen af hele tiden i dagligdagen hvor vores kroppe hele tiden forsøger at danne homeostase
ved at trække på energi fra omgivelserne - med ENAGI har vi bare forstærket feltet af
Nulpunktsenergi til rådighed omkring krystallen i en rækkevidde, der gør at vi kan få mere energi
til den proces hele tiden overalt hvor vi går.
Q: Hvis ENAGI kan sende energi på alle frekvenser, bliver alt andet healing og behandling så ikke
overflødig?

A: ENAGI er forbundet med alle frekvenser på alle niveauer af liv og sjæl, så energien arbejder i
det lag som vil bringe den optimale heling, der er i harmoni med et menneskes højeste potentiale
og eksistensformål. Hvis du har en bevidsthedsblokering på fx at heale den overbevisning, der
giver en nyreubalance, så vil ingen behandling virke over længere tid, men kun kortvarigt eller
ubalancen vil finde et andet sted at manifestere sig.
ENAGI samarbejder med og arbejder på bevidstheden.
Hvis du har en fysisk ubalance forårsaget af forkert tænkning (tanker er også energi) så vil ENAGI
først og fremmest arbejde på tænkningen. Hvis du har en fysisk ubalance der ikke stammer fra
forkert tænkning eller hvor du har skabt bevidsthed omkring ubalancen så vil ENAGI gå ind og
arbejde i det fysiske lag og fx fjerne smerter. Hvis en person ikke er åben for at arbejde på
overbevisningsniveau, så vil ENAGI forsøge at lindre og optimere i de lag der er adgang til.
Q: Hvordan kan en sten være så intelligent?

A: Det er ikke stenen - og heller ikke kun den behandling vi giver den - der er intelligent. Det er
vores krop, sind og sjæl, der, når der er så høje frekvenser til rådighed ved konstant tilførsel og
pludselig får et ordentligt boost, skaber alle de vidunderlige tilstande. Vi er ikke adskilte fra
energien som det kunne se ud til.
Men det er behandlingen og forbindelsen til nulpunktsenergien, der hæver frekvensen til så højt et
niveau, at den kan blive ved med at afgive energien og det er behandlingen og det høje niveau,
der gør at ENAGI indeholder alle andre lavere frekvenser. Noget der er forbundet til alt
indeholder også information og bevidsthed om alt.
Det provokerer et paradigmeskifte i vores tænkning og verdenssyn at skulle lade dette være en
mulighed. Det minder om den Gudsbevidsthed der beskrives i religioner og får os til at afskrive
det som ren tro. Men i et kvantefysisk verdensbillede styrer bevidstheden materien, tanker påvirker
vores manifestation - men hvilke tanker har vi adgang til? Hvis vi stadig tænker på et fysisk mikroniveau, så kan det jo være svært at forstå, at vi påvirker ting som sygdom, død og andre oplevede
negative tilstande på jorden, men i et makro perspektiv, sker der ting vi endnu ikke har adgang i
vores bevidsthed til og derfor er det heller ikke vores skyld når vi manifesterer ting vi ikke oplever
som rare og gode, det er en del af menneskehedens evolution lige nu at hæve os op til næste
bevidsthedsniveau og accept er vores bedste tilgang i den proces.
ENAGI er med til at hæve vores bevidsthed og frekvens så vi får adgang til mere energi, mere
bevidsthed og dermed vores større evolutionsmæssige potentiale.

Q: Hvad vil den gøre for mig, hvad vil jeg opleve?

A: På kort sigt/lige nu: Måske føle dig mere centreret, samlet, kunne klare mere, hvis sensitiv mere
robust og mærke flow af energi i kroppen. Komme mere i kontakt med dit indre og føle indre ro.
På længere sigt: Få ny bevidsthed om hvad der foregår indeni og omkring dig. Måske en
udrensning med efterfølgende løft i energien. Mere balance og retning i dit liv.
Det er forskelligt hvor meget man har trænet sin sensitivitet på forskellige frekvenser. Nogen
mærker noget fysisk, fx at energien arbejder i en gammel skade, at smerter forsvinder, at
spændinger løsnes, at det summer, prikker, stikker særlige steder eller varme/kulde. Nogen
performer bedre, oplever at de har mere energi og kan løfte mere vægt i fitnesscentret eller løbe
længere. Enkelte oplever en hurtigere recovery fra fysisk sygdom eller skader. Andre oplever intet
fysisk, men mærker en forstærkning af følelser, at gamle følelsesmæssige mønstre og adfærd
kommer op i situationer og relationer for at blive forløst, at gamle tankemønstre dukker op og
bliver synlige og nye indsigter strømmer ind. Andre igen mærker at de hurtigere manifesterer det
de tænker på og ønsker sig, at intentioner bliver boostet og synkronicitet øges. Andre igen
oplever ingenting, mens andre i deres nærhed registrerer en ændring. Det handler også om hvor
opmærksomme vi er og hvad vi kan registrere. Hvis man er meget udadrettet og har travlt er det
sværere at registrere de subtile ændringer eller faktisk at se sine egne fremskridt.

Q: Hvad er der i en ENAGI pose?

A: I en ENAGI Pose er der en lille ENAGI krystal - vi kalder den Mini ENGI - og 12 andre normale
krystaller. ENAGI krystallen sender hele tiden energi ind i de 12 andre krystaller. Hver af disse 12
krystaller er forskellige og vibrerer derfor på forskellige frekvenser og er nøje udvalgt, så de
vibrerer på de energi frekvenser som kroppen som helhed har behov for. Energien optages derfor
ekstra stærkt og let igennem vores chakra system ind i kroppen til de organer, kirtler eller
legemsdele der er behov for. Enkeltvis kan de kun sende på enkelte frekvenser, mens ENAGI feltet
på fluoritten uden de 12 krystaller afleverer livsenergi på ALLE frekvenser – den er en form for
MASTER krystal - men man kan sige, at når ENAGI feltet sættes sammen med de 12 andre
krystaller i posen forstærker energien de frekvenser som vi har let ved at optage via kroppen.
Q: Hvad er livsenergi?

A: Livsenergien er den energi der gør at vi kan leve i en krop. Vi har 4 primære måder vi modtager
livsenergi (Prana, Chi, Qi) på:
1) via åndedrættet
2) via mad
3) via søvn
4) ved at foretage os ting vi kan lide.
En 5 måde vi kan modtage livsenergi på er via støtte eller healing fra andre mennesker og fra
ENAGI feltet. En healer kan dog selv have blokeringen der blokerer visse vibrationer eller
frekvenser, ENAGI-feltet kan afgive energi på alle frekvenser og vil også være en støtte til en
healers arbejde.
Q: Hvordan er krystallen blevet sådan?

A: Ved at udsætte den for et meget stærkt energifelt. Ligesom en magnet er blevet magnetisk ved
at udsætte et stykke jern for et stærkt elektromagnetisk felt. Det energi felt, der er sat i svingninger
i og rundt omkring krystallen er tusindvis gange stærkere end det naturlige energifelt vi hele tiden
bevæger os i.
Q: Hvordan bliver ENAGI feltet lavet?

A: I 2014-15 opdagede Jesper en metode til at behandle atom strukturen på fluorit krystaller ( og
nogle quartz), så de bliver superledende for livsenergi. Det skete som et bonus resultat under et
eksperiment og forsøg på at udvinde elektricitet af en egen-udviklet maskine, der skaber et særligt
elektromagnetisk felt. Krystallerne oplades permanent i dette felt.
På et atom- eller kvanteniveau reorganiseres atomerne, således, at de kan lede nulpunktsenergien,
som er Albert Einsteins navn for livsenergi. Han var den første i den vestlige verdens etablerede
videnskab, som beskrev nulpunktsenergien, den energi, vi er omgivet af hele tiden og som kan
opstå ud af ingenting.

Vi er omgivet af rigtig meget energi. I et areal på 1 kubikcentimeter er der nok energi til hele
jordens energiforbrug i tusindvis af år. Og tapper vi den, vil den opstå igen ud af ingenting.
Krystallerne virker altså som en leder eller transformator for nulpunktsenergien. Andre navne for
nulpunktsenergien er prana, Chi, Qi eller livsenergi. Når vores fluorit krystaller har været igennem
vores behandling, har vi skabt en vedvarende forbindelse mellem livsenergien og fluoritten, der nu
forstærker livsenergien tusindvis af gange omkring sig i et felt, vi kalder for ENAGI feltet.
ENAGI feltet stråler fra midten og danner et energifelt der omkranser fluoritten i forskellig
rækkevidde afhængig af dens vægt.

Q: Hvordan virker ENAGI feltet og hvordan ved ENAGI feltet, hvornår det skal aflevere energi?

A: Hvis vi bruger et eksempel med en radiator, kunne man indstille en temperatur på 22 grader.
Når der er blevet 22 grader varmt holder radiatoren op med at sende varme energi ud. Radiatoren
forsøger altså at holde en jævn temperatur i huset. Så hvis man åbner vinduet eller døren og lukker
kulde ind begynder radiatoren automatisk at aflevere varme energi igen. Det er det samme som
ENAGI feltet gør. Det forsøger hele tiden at opretholde et jævnt højt energi niveau. Et menneske
der har en fysisk, følelsesmæssig, mental eller spirituel ubalance har en blokering eller ubalance,
som gør at der er lav energi. Kommer der er menneske, dyr eller plante, der mangler energi tæt på
feltet, vil ENAGI feltet aflevere livsenergi, så der kan opstå balance igen.
Q: Hvorfor virker det?

A: Når man får nulstillet hukommelse eller udlignet dårlige påvirkninger kan man rumme mere
energi. Test på effekten af ENAGI på vand i Sverige viser at energien fra krystallen harmoniserer
vandmolekyler, så vandet kan rumme mere energi. På samme måde kan vi rumme mere energi når
vi får nulstillet og udlignet unødvendige påvirkninger.
Når vi har lav energi, kan vi ikke udvikle os eller løse de problemer vi har i krop, følelser og tanker.
Når vi har høj energi, bliver vi mere bevidste, kan foretage gode valg og skabe den virkeligehed
og det liv der er optimalt for os. Høj energi er ikke nødvendigvis handlingsenergi. Det er en højere
frekvens eller en højere tilstand, der ændrer den energi, vi er tilstede med i alt, hvad vi gør, siger
og sender ud. En højere bevidsthedstilstand kan man have i meget afslappet og åben tilstand
fremfor når man er i aktion, men det ene udelukker ikke det andet.
Q: Er de kunstige?

A: ENAGI feltet kan kun skabes i ægte flurit, så vi er afhængige af leverandører der kan levere den
naturlige flurit og ikke syntetiske sten eller glas, som også er i omløb. Vi har strenge
kravsspecifikationer og tolererer ikke fejlleverancer.
Q: Hvor kommer krystallerne fra?

A: Overalt i verden hvor der findes flourit - Brasilien, Sydafrika, Indien og Kina. Fluorit er ikke en

sjælden krystal, men det kan være svært at lave formen, så vi har brugt lang tid på at finde vores
leverandører og oparbejde et samarbejde, der fungerer, så vi har den rette kvalitet og form.

Q: Hvordan virker almindelige krystalller i forhold til ENAGI krystal?

A: Almindelige krystaller kan lede bestemte energier på visse frekvenser og støtte forskellige
fysiske, følelsesmæssige og mentale mekanismer i menneskers energi. Ligesom mennesker,
udsender og opsuger de energi. Men de bliver trætte ret hurtigt, fordi de ikke selv kan komme af
med de energier, de opsuger og skal renses hele tiden. Uden ENAGI feltet skulle fluorit også
renses, men den behandling vi har givet dem, gør at frekvensen er så høj, at de renser sig selv og
alt organisk der kommer i nærheden af dem. Ved at tilføre den høje frekvens af energi udligner de
lavere energier, som vi opsuger i løbet af dagen og som vi har opsuget i løbet af vores liv. Fordi
ENAGI er selv-rensende, kan de virke optimalt hele tiden uanset hvilket miljø de kommer i. Og
derfor kan man have dem på sin krop hele tiden uden at de bliver trætte. Almindelige krystaller
bliver ret hurtigt trætte og skal renses hele tiden.
Q: Hvilken funktion har de andre 12 krystaller i posen?

Posen er designet som et koncept, hvor de 12 andre krystaller er med til at dirigere energien fra
ENAGI krystallen ind i alle organer, kirtler og chakra og tilføre fornyet energi. De 12 andre
krystaller sender energi på frekvenser der matcher de forskellige organer og kirtler og gør, at
energien tilpasser sig de skiftende behov i en 24 timers cyklus overalt hvor man går, i alle
situationer, så man altid er støttet og kan have det godt, mens ENAGI krystallen korrigerer
ubalancer og harmoniserer ens personlige energi med helheden. Den selv-korrigerende ENAGI
krystal renser konstant de andre krystaller, hvilket gør dem i stand til at fungere optimalt hele tiden
uden at skulle renses yderligere.
Q: Er der forskel på om man går rundt med en pose eller flytter Rum krystallen omkring i
forskellige rum?

A: Ja, der er den forskel at posen har de 12 ekstra særligt udvalgte krystaller udover ENAGI
krystallen, hvilket betyder at du bliver særligt støttet i de opgraderinger, harmoniseringer og
korrigeringer ENAGI krystallen laver. Den går mere ind i kroppen, mens ENAGI krystallen alene
arbejder i energien – den bringer balance mellem de fysiske og åndelige energier og harmoniserer
også energien imellem mennesker, mens posen arbejder på individet og kroppen. De 12 ekstra
krystaller er særligt udvalgte for at dække alle organer, kirtler og systemer i kroppen og du vil
mærke en mere mild og rar balancering med posen i forhold til den meget højfrekvente energi
alene med rum krystallen.
Q: Hvordan lægger man en intention ind i dem? Mediterer og visualiserer med den?
A: Meditation og visualisering er to gode måder at bruge ENAGI, men hvad var din
oprindelige intention med at købe dem? Du har nok allerede lagt en intention ind i
dem – måske ubevidst?

Du kan selvfølgelig altid skifte intention og det er ikke stenene, der bliver kodet med
intentionen, det er dig, der får noget ekstra energi, som du dirigerer et sted hen med
din intention, så de støtter dig og det du vil.
Hvis ikke du sætter bevidste intentioner for energien, så har højt vibrerende energi
som man inviterer ind i sit liv i sig selv en intention, som er at rense blokeringer,
mørke og lave energier ud og løfte dig højere op i energifrekvens, drive dig mod den
bedste version af dig lige nu (balance) og mod dine højere muligheder, dit potentiale,
som lige nu ligger som inaktiv energi i dit system.
Q: Betyder formen på krystallerne noget?
A: Vi laver flourit krystallerne som oktaeder (dobbeltpyramide-form) da den indre
atom struktur naturligt er oktaede-formet. Det kan man se, hvis man slår med en
hammer på en stor blok fluorit, så vil mange af småstenene falde af i en grov
oktahede form. Det er en meget stærk geometrisk form, der ligesom kroppen består
af en nedre og en øvre del og ligesom menneskets to-todelte natur som biologiske
(nedre) og åndelige (øvre) væsner og viser hvordan vi ikke er separerede fra de
åndelige dimensioner, men er ét med det hele.

