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TEAMET BAG

INDSATSEN

INFO
www.bjarnedalhoej.dk

kontakt@bjarnedaljøej.dk
Telefon: +45 23 1 34 20

Birgitte Pliniussen · NAVIGAZION ApS

Intuitiv mentor & rådgiver

Telefon: 22 54 17 43 · birgitte@navigazion.com

Mette Louise Ravn · MYBALANCE

Zoneterapeut & energetisk vejleder

Telefon: 30 30 26 12 · mail@mybalance.dk

Bjarne Dalhøj · BJARNE DALHØJ

Familiekonsulent

Telefon: 23 41 34 20 · kontakt@bjarnedalhoej.dk
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Vi har sammensat et team af 
vejledere, der tilsammen kan 
koble vores fagkompetencer 
til gavn for trivsel og med 
omdrejningspunkt på den 
sensitive og intuitive vinkel. 

Vi blindspotter ind i behov 
og kan styrke både krop, 
sind og sjæl hos ansatte og 
familierne.

Faglig supervision i intuitiv 
intelligens og energetisk ve-
jledning til gavn for helhed-
sindsats.

♥

INTUITIV INDSATS
Helt grundliggende handler det om at lytte og spotte. Dertil at kunne komme med nogle 
relevante input til den enkelte eller til gruppen. I Bealight er det vigtigt at fasslå, at vi arbej-
der med tre parametre - kroppen, psyken og sindet samt sjælens indre kerne og essens. De 
tre koblet sammen, kan vi spore en indgang og dermed skabe en helheds tilrettet indsats, 
som har til hovedformål at skabe en relation der igen skaber trivsel og som i sidste ende kan 
fostre læring og livsgnist.
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INTRODUKTION

Vi samudvikler med skoler, kommuner, institutio-
ner, virksomheder, organisationer og superviserer 
samt vejleder begejstret og indlevende om energi 
og intuition som et værktøj. Energi er udefinerbart, 
og bare fordi du ikke lige kan se det, er det ikke det 
samme som at det ikke er der. 

Børnene og de unge er et helt særligt fokus for os, 
for igennem deres løft og trivsel, kan vi understøtte 
skolegang og samarbejdet på tværs af systemer. 
Helt konkret handler det om at tænde barnets lys - 
at spotte vejen til den enkeltes unikke vej. 

Når forældrene og omgivelser oplever at børnene 
”virker” og lander i sig selv, så er alle muligheder 
åbne og alle er nu villige til at arbejde med helhed 
og ligefrem implementere de værktøjer og metoder 
der bliver præsenteret. Det kan gøres fra flere vink-

ler enten direkte ind i familien som vejledning og 
læring til barnet om værktøjer. Eller med supervisi-
on og læring til fagpersoner inden for området, der 
på den måde breder indsatsen og viden ud. 

Tillid og relation er den vigtigste del af vores pro-
gram i den enkelte familie - og vi har ingen fastlåste 
moduler eller systemer, men bruger intuitionen til 
at handle ud fra og give vejldning med. Vi kan spot-
te ind i både helbred, helhed, traumer, energier på 
en gang og så bruger vi ellers vores energetiske 
værktøjer til at reparere og give viden og værktøjer. 

Ved at koble sundhed, mentalt og i kroppen og 
samtidig have fokus på de pædagoiske ressourcer 
og energi, kan teamet og værktøjerne være en del 
af en adfærdsændring - og dermed en ændring på 
celleplan, og ikke blot symptombehandling.

Bjarne Dalhøj
Vær et lys i mørket

Undervisning · Mentor og vejledning
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Vi har tre muligheder for at implementere Den intui-
tive indsats som behandlingsmetode eller som intern 

udvikling til fagkompetencer.  I prisen får i vores erfa-
ring og kompetencer til energetisk vejledning og konsu-

lentbistand. Vi sammensætter forløb til trivselsrelateret 
opgaver, med en kombineret faglig indsats.  

Vi har en god fleksibel ordning der klart kan betale sig i en større 
helhed. Vi kommer med teamet af familievejleder, børnementor 

og sundhedsrådgiver i en og samme pakke.  Ved at koble os på, kan 
timerne sendes i flere retninger og bruges mere effektivt, og i behøver ikke 

binde jer på et fast antal timer pr. opgave. Det betyder at vi sættes på som 
indsats på en opgave eller i en sammenhæng, og bruger kun de timer der behøves. 

Det giver fuld udnyttelse af vores kompetencer - en fair løsning hvor i modtager flere kompe-
tencer for færre penge. 

Den intuitive indsats giver private og kommunale , institutioner og organisationer der arbejder 
med børn og unges dannelse,  udvikling og trivsel, mulighed for at samarbejde med vores kompe-
tencer på en simpel måde, hvor i kan gøre brug af vores helhedsorienteret model.

De pædagogiske vinkler belyses, de energetiske og epigenetiske spottes, mønstre og blokeringer 
vil komme i spil til forståelse, så vi kan lave en unikke samarbejder hele vejen rundt.

UNIK
KOMBI
INDSATS
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Priser er ekskl. moms

Ad Hoc
Kr. 1250,- pr. time

Klippekort
25 timer kr. 25.000,-

Supervision
Pris aftales

• Familievejledning
• Sundhed & holistisk velvære
• Pædagoisk vejledning
• Mentor samtale
• Øvelser
• Viden om energi
• Deltagelse i møder, bisidder 

mv.

Brug klippekortet til familiebe-
handling, hvor jeg kombinerer 
forløbet. I kan bruge timerne 
til én eller flere familier. 
Aftales løbende, ifølge handle-
plan og med sagsbehandler. 
Betales kun for timer HANDS 
ON på familien/familierne.

Vi sammensætter et program 
eller indlæg der understøtter 
fagligheden og indsatsen.  
Dette tilbud er til de fagkom-
petente, der vil arbejde med 
Den intuitiv indsats. Brug af 
kombineret viden og evne 
koblet på faglighed.

Når du kontakter  
mig, vil vi have en  

indledende samtale om 
opgaven, eller samarbejdet. 
Dernæst sammensætter vi 
teamets timer og fordeling 

internt, og vender naturligvis 
tilbage med en samlet 

løsning. Herunder ridses de 
tre muligheder for samarbej-

de i Den intuitive indsats.
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Jeg ejer firmaet Navigazion, og arbejder hovedsageligt 
med konceptudvikling og som clairvoyant medie. Har 
over 20 års erfaring med indblik i børn og unges mønstre 
og potentiale. Kører læringsforløb, potentiale og men-
torprogrammer for alle aldre og ledersessioner og udvik-
ling for virksomheder. 

www.navigazion.com

BIRGITTE PLINIUSSEN
Intuitiv mentor & rådgiver

Jeg er selvstændig vejleder og uddannet pædagog, 
Kempler familieterapeut og har uddannet mig løbende 
med teorier, kurser og uddannelser der med tiden er 
udviklet, men jeg bruger meget mig selv og min intuitive 
evner i mit arbejde med børn og familier.

www.bjarnedalhoej.dk

BJARNE DALHØJ
Familiekonsulent
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Jeg ejer firmaet MyBalance, hvor jeg er uddannet RAB 
behandler inden for zoneterapi, healing, massage og 
energetisk medicin samt holistisk behandling generelt.  
Blokeringer og traumer kan sætte sig fysisk, og modar-
bejde den generelle trivsel både i cellers reaktion på fy-
sisk og mentalt niveau. 

www.mybalance.dk

METTE LOUISE
Zoneterapeut & energetisk vejleder

Jeg ejer firmaet Navigazion, og arbejder hovedsageligt 
med konceptudvikling og som clairvoyant medie. Har 
over 20 års erfaring med indblik i børn og unges mønstre 
og potentiale. Kører læringsforløb, potentiale og men-
torprogrammer for alle aldre og ledersessioner og udvik-
ling for virksomheder. 

www.navigazion.com

BIRGITTE PLINIUSSEN
Intuitiv mentor & rådgiver
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Hvis du gør som 
du altid har gjort, 
så får du hvad du 
altid har fået
Formålet med Den intuitive indsats er at dele så meget viden ud som muligt omkring vores energetiske 
metoder og værktøjer. Ved hjælp af forståelse af krop, sind og sjæl og ikke mindst koblingen, kan vi manøvre 
i flere lag og på den måde med skarp præcision lokalisere mønstre og blokeringer. Vi er særdeles gode til at 
spotte de sensitive og sårbare personligheder, som ofte fejlagtigt bliver misforstået og tænkt som svage. Vi 
ser deres styrker og potentiale, og gennem tillid og gode relationer kan vi undervise i at mestre “sproget” - 
og få  en indre forståelse for de indre og ydre mekanismer vi hele tiden udsættes for.


