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BEALIGHT
FAMILY
Vi har sammensat et team af 
vejledere, der tilsammen kan 
koble vores fagkompetencer 
til gavn for familiens trivsel. 

Vi blindspotter ind i familiens 
behov og kan styrke både 
krop, sind og sjæl, både hos 
forældre og børn.

Vi varetager private henven-
delser, samarbejde med 
kommune og institutioner 
samt faglig undervisning i 
energetisk vejledning.

♥
FAMILY FLEXORDNING
Ved denne flexible ordning kan vi benyttes 
til støttesager og læringsforums. Vi sam-
mensætter forløb til bla. akutte situationer, 
og vi kan rykke ud med kort varsel. Vi varetag-
er både enkeltpersonssager, familievejled-
ninger, gruppeforløb og undervisning. Ord-
ningen er til samarbejder med institutioner, 
kommuner og organisationer.

♥
FAMILIEVEJLEDNING
Privat familievejledning til jeres familie, der 
mangler støtte i jeres sag eller retning. Vi 
arbejder bla. med børn der har skoleværing 
eller mistrives generelt eller par som er kørt 
sur i hverdagen  og familier der har brug for 
et input og rådgivning i forhold til helhed.

♥
INTUITIV INDSATS
Vi sammensætter læringsmiljøer til de 
allerede igangværende fagkompetencer du 
eller i har. Vi sammensætter læring og viden 
om inddannelse og om at spotte mønstre og 
blokeringer ved hjælp af energi og intuition. 
Når vi kobler vores indre viden og eksterne 
tillærte talenter, kan vi flytte mere. 

BEALIGHT ACADEMY

VEJLEDERE

INFO
www.bealigt.dk

mail@bealight.dk
Telefon: +45 22 54 17 43

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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INTRODUKTION

Vi tager ud på skoler, kommuner, institutioner, virk-
somheder, organisationer og fortæller samt un-
derviser begejstret og indlevende om energi som 
et værktøj. Energi er udefinerbart, så bare fordi du 
ikke lige kan se det, er det ikke det samme som at 
det ikke er der. De fleste der har været ramt af stress 
eller depression, vil kunne nikke genkendende til 
det faktum, at det er svært at beskrive tilstanden og 
hvorfor og hvordan - man HAR det bare! Og over-
skud er der af den grund meget lidt af. 

Vores opgave er at sammensætte inddannelser 
med konkret undervisning, seminarer og foredrag 
til selvudvikling og læring og så tilbyder vi et intui-
tivt familiecenter til private og organisationer.

Børnene og de unge er et helt særligt fokus, for 
igennem deres løft og trivsel, kan vi hjælpe hele fa-

milier med at lande deres dagligdag og udfordrin-
ger. Helt konkret handler det om at tænde lys - at 
spotte vejen til lyset og at hvert individ har nogle 
helt unikke adgange, som vi kan vejlede i. Og for at 
være helt ærlige, så er der bare længere vej til den 
voksne skeptiske hjerne end hos børn og unge. Og 
når forældrene oplever at deres børn ”virker” og 
lander i sig selv, så er alle muligheder åbne og alle 
er nu villige til at arbejde med helhed. 

Tilliden  er igen vores vigtigste del af vores program 
- og vi har ingen fastlåste moduler eller systemer. 
Vi  kan spotte ind i både helbred, helhed, traumer, 
energier på en gang og så bruger vi ellers vores 
energetiske værktøjer til at reparere. Værktøjer og 
metoder vil ofte være forskellige fordi personer og 
organisationer er forskellige.

Bealight Academy
Vær et lys i mørket

Undervisning · Familievejledning · Konsulentvirksomhed
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Vi har tre muligheder for Flexordning som 
kan i benytte. Med i prisen får i vores erfa-

ring og kompetencer til energetisk vejled-
ning og konsulentbistand. Vi sammensæt-

ter forløb til familierelateret 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 fa-

milievejleder, børnementor og sundhedsrådgiver i en og 
samme pakke med en behandlingsplan.  Ved at koble os på, 

kan timerne sendes i flere retninger, og i behøver ikke binde jer 
på et fast antal timer pr. familie! Det betyder at vi sættes på som vej-

ledning på en familie eller opgave, og bruger kun de timer der behøves. I flow 
perioder, vil der være nedgang i timer, og vi kan flyde der, hvor der er brug for en indsats. 

Det giver fuld udnyttelse af vores kompetencer - en fair løsning for alle, og i kan som institution/
kommune yde støtte og hjælp til flere!

Kontakt os for en aftale til eksempelvis læring, gruppearbejde og personsager. Denne ordning gi-
ver private, institutioner og organisationer der arbejder med menneskers udvikling og trivsel, mu-
lighed for at samarbejde med Bealight Academys kompetencer på en simpel ordning, hvor i kan 
gøre brug af vores helhedsorienteret model eller vi kan lave en fast månedlig aftale, og i kan sætte 
os på, hvor i har et behov for vores værktøjer og metoder. 

Vi løser familie- og børneopgaver i et samarbejde, så der hele tiden er helhed i forløbet. Når vi er 
sat ind i opgaven vil vi sammensætte den bedste løsning, hvor vi sammensætter krop, sind og sjæl 
i en kombination, der giver mening for alle parter. De pædagogiske vinkler belyses, de energetiske 
spottes, de epigenetiske vejleder vejen, mønstre og blokeringer vil komme i spil til forståelse, så vi 
kan lave en behandlingsplan ud fra eksempelvis en eksisterende handlingsplan. 

FLEX
KOMBI
LØSNING

Når du kontakter  
os, 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 ser du 
vores tre muligehder for 

samarbejde.

Priser er ekskl. moms
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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

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



Vejledning:
Familien modtager energetisk sparring og rådgivning som er 
en kombination af behandling, vejledning og støtte. Vores 
team har generelt et godt tag på børnene og skaber hurtigt 
tillid. Vi blindspotter ind i situationen og afdækker mønstre 
som er med til at skabe ubalancen. Vi støder ofte på meget 
sensitive børn, som ikke oplever verden som de fleste. Disse 
har vi særlig erfaring med, og kan afdække deres behov og 
blokering. Brug ordningen til §52.3.3 samt $52.3.6 i henhold 
til støttevejledning.

Børne- ungegrupper
Få os til at varetage en børne- ungegruppe, med et tema 
som sorg, miste, eller selvudvikling som kerne. Vi har forskel-
lige indgange til at arbejde med kroppen, sindet og den 
mentale trivsel samt forståelse og indlevelse i det åndelige 
aspekt. Børnegrupperne kan laves til konkrete aldersgrup-
per, med et konkret emne eller tema for gruppen. Vi sam-
mensætter forløbet og udarbejder et projekt der rammer 
ind i en social sammenhæng og læring på samme tid.

Familiegrupper
Familierne har ofte brug for værktøjer til hverdagen - 
småbørnene, samlivet, opdragelse, kobling mellem liv og 
karriere. Det handler om at forstå at skabe flow i livet, så 
godt som det er muligt med de udfordringer der kan opstå. 
Nogle familier oplever at miste, eller at blive skilt - hvordan 
tackles situationen og hvad kan der risikere at følge i kølvan-
det på livets op og nedture. Vi vil hjertens gerne udarbejde 
forløb eller gruppearbejde samt workshops med forskellige 
temaer til jeres forældre.

HVAD KAN I BRUGE BEALIGHT TIL:
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Hvis du gør som 
du altid har gjort, 
så får du hvad du 
altid har fået
Formålet med Bealight Academy 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.

• Familievejledning med fokus på familiens fælles platform.

• Vejledning i forhold til samtaler med systemer  
(psykologer, institution mv.)

• Samtaler med barnet/familie. egnet til bla. sensitive,  
angstramte eller børn med skoleværing mv.

• Familieprojekter med fokus på potentiale og trivsel.

• Sygdomsramte med fokus på energetisk medicin  
eller tilbage til livet.

• Sorg og dødstraumer.

• Gruppesamtaler og forløb med forskellige temaer.

• Kroppens traumeprocesser og behandling.

• Familieworkshops med trivsel som tema

• Forældrevejledning med fokus på  
opdragelse og trivsel

• Livsforståelse og læring om ansvar og vilje.



KONTAKT

Bealight Academy

mail@bealight.dk

www.bealight.dk


