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BodyTranslation
- ejet, administreret og forvaltet af Camille Essther.
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Hjertelig velkommen
Når du læser dette, er det fordi du føler dig draget af BodyTranslation, og på den måde
ønsker at være med til at bringe mere lys og kærlighed til verden via kroppens visdom.

Mennesker som drages af BodyTranslation, er naturlige Lysarbejdere. Du er altså her for
at lyse, og for at hjælpe andre med at lyse. Du er et menneske med en høj grad af spirituel
indsigt.

Du har muligvis en opgave i dette liv, som handler om at kaste lys på mørket, og via din
personlige vækst hjælpe andre på anden vis.

Det vil vise sig på det rette tidspunkt, hvad formålet med BodyTranslation er for lige præcis
dig.

BodyTranslation er en rejse ind i det spirituelle. Det er en rejse opad i højere perspektiver.
Det er en rejse hjem til dig selv.

BodyTranslation giver mulighed for at mødes med ligesindede, og åbne op for et helt nyt
niveau af dig selv, og den verden du færdes i.

Tak for dig.

Spirituel mentor, psykoterapeut, numerolog, og kursusleder i BodyTranslation.
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Personlig proces
BodyTranslation er ikke et almindeligt akademisk fagligt kursus.

BodyTranslation er en kærlighedslære. Det er et spirituelt kursus. Det er et dybt
transformerende forløb.

Du lærer de forskellige elementer som retter sig mod et forstå kroppens sprog. Men det
handler i lige så høj grad om at opnå generel forståelse, som i sin natur er mere
indadrettet i sit fokus.

Du kommer til at lære om kærlighed, energi, karma og skæbne i et meget bredere
perspektiv, og som kommer til at ændre på dit verdensbillede.

Du kommer helt naturligt til at gå i en form for personlig proces, fordi, det du kender og de
overbevisninger som har støttet dig hidtil i dit liv, kommer til at udfordre dig under forløbet.
Og det er fuldstændig som det skal være.

For at hjælpe dig endnu bedre på vej, tilbydes du en 1:1 telefonisk session. Sessionen
skal være afholdt inden forløbets afslutning.

Praktisk info
Alle undervisningsdage foregår online. 6 fredage i alt, kl 10.00-12.00. Hjemme i din egen
stue, eller hvor det måtte passe dig bedst. Du sørger selv for stabil netadgang, kamera og
lyd.
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Små hold

Hvert hold på BodyTranslation levner kun plads til max 10 mennesker. Således sikres et
højt niveau af kvalitet. Du kommer derfor tæt på dine medkursister undervejs i forløbet,
ligesom Camille er tilgængelig og kan nå rundt til alle deltagere på alle modulerne.

Materialet
Praktisk materiale

På hvert modul får du adgang til skriftligt materiale, som du selv sørger for at printe ud.

Pas godt på dit materiale. Det er dit. Du bør dele din viden med andre, men du må ikke
dele ud af materialet.

Lydoptagelser

Alle modulerne påtages på lyd. Efterfølgende sendes det personligt til dig via WeTransfer.
Nemt og bekvemt. Du har på den måde mulighed for at genhøre undervisningen. Sørg for
at downloade hver gang, og helst med det samme du modtager mailen. Indholdet
forsvinder automatisk efter en uge.

Pas godt på dine lydoptagelser. De er fortrolige. Du må under ingen omstændigheder dele
dem med andre.
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Facebook gruppen
I forbindelse med den officielle opstart på BodyTranslation inviteres du ind i en lukket
Facebook gruppe.

Alt hvad der bliver kommunikeret i denne gruppe, er til for jeres udvikling. Ingen andre har
adgang.

Sparring og supervision

Formålet med facebookgruppen er primært til sparring - og sekundært til supervision.

Gruppen eksisterer for din skyld, så du kan dele og udveksle med de andre på holdet. Det
er et sikkert rum, hvor du kan dele dine tanker og oplevelser omkring din proces og
kursusrelaterede ting.

Der opfordres til, at du deler dine overvejelser og bruger gruppen aktivt. Det er et fint rum
til jeres fællesskab, hvor I kan støtte hinanden og udveksle erfaringer.

Spørgsmål

Imellem undervisningsdagene, eller i forbindelse med nyt materiale, kan der opstå
spørgsmål, overvejelser, refleksioner mv. Alle den slags spørgsmål bruger vi også
facebookgruppen til, således kommer svarene alle til gode.

Når du skriver et opslag i gruppen, som du gerne vil have Camilles øjne på, så er det
vigtigt at du ’tagger’ så hun kan se det. Camille kigger ind i Facebook gruppen to gange
om ugen.
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Etik og moral
Etik og moral er en stor hjørnesten på BodyTranslation. Du har en vigtig rolle i dette.

Med denne viden, har du et stort ansvar og en rolle i forhold til at fremme etik og omtanke.
Mennesker som drages af Bodytranslation, er sjæle med menneskekundskaber, empati og
moral.

Du er i stand til at forvalte det med omtanke, ellers var du slet ikke tiltrukket af
BodyTranslation.

Du siger ja tak til at være med til at bringe mere lys og kærlighed til verden gennem
Bodytranslation og kroppen visdom.

Din viden er visdom som kan hjælpe, oplyse og bringe indsigt samt forandring til
mennesker. Det er imidlertid af stor vigtighed, at forvalte den viden med omtanke og
respekt. Det er aldrig din opgave at fortælle andre hvad de døjer med, hvis IKKE de har
rakt deres hånd frem til dig.

Alle mennesker har hver deres agenda her på jorden. Det skal vi ikke blande os i. Heller
ikke selvom vi kan se bagom. Hvis vores viden fra BodyTranslation bruges til at frembringe
forandring hos andre mennesker, som ikke har bedt om det, så er det ude af trit med dets
sande formål.

BodyTranslation må smelte sammen med etik og kærlighed, for at vi kan bruge dets lys til
den ønskede forandring.

BodyTranslation er en rejse ind i det spirituelle. Det er en rejse opad i højere perspektiver.
Det er en rejse hjem til dig selv.

Som kursusleder bestræber jeg mig altid på at samle trådene og hjælpe dig med at
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samle dine tråde så at sige. BodyTranslation er ikke en særskilt disciplin, BodyTranslation
er indlejret i en større forståelse af den verden vi lever i, og den giver redskaber til at
navigere heri.

Derfor inkluderes der også altid forståelser fra andre spirituelle grene, såsom Numerologi,
Human Design, Følelseshelende olier og Ordløs terapi, fordi det hele hænger sammen. Alt
hænger sammen.

Den du er, når forløbet starter, er ikke den samme der vinker farvel.

Vi ses smukke sjæl.

Kærligst,
C
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