
Bealight Academy // Birgitte Pliniussen // den 11. maj 2021

INDDANNELSES 
AMBASSADØR

Inddannelse uden på uddannelse til aktivt, at tage ansvar for at kombinere personlighed og sjæl



Vi er et team bestående at tre faglærte inden for hvert vores fag, men har i et 
samarbejde omkring børns trivsel arbejdet bla. med støttekontakt §54 samt 
familievejlening foranlediget af bla. familierne selv eller en kommune. 

Når en af os eller teamet sættes på en opgave, er det fordi, at mange ting er væltet, og 
der er flere steder at samle op. Vores egen interne undersøgelse viser, at mange af de 
her sager, kunne være helt fraværende, hvis nogle af de metoder og virkemidler vi tager 
med, var en del af de værktøjer, som den enkelte havde til rådighed meget tidligere. I 
hjemmet, i skolen eller institutionen.  

Operation - Inddannelses Ambassadør handler om at skubbe lidt til den epigenetiske 
viden og overbevisninger i den enkelte, og bruge den viden koblet med vilje til at skabe 
en ændret indre eller ydre adfærd. Og hvor starter sådan en projekt så? I vores 
tænkning starter den med børnene. Fordi det er dem der er produkt af IKKE aktiv 
forståelse af indre beskeder og deraf har handlemønstre, der ikke tilgodeser den 
enkeltes personlighed eller følelsesregistre. Hvis børnene nu kan få værktøjerne og 
baggrundsviden og ikke mindst rutiner og at kunne arbejde med det ind i et mønster, så 
vil det også have et output på den generation der kommer efter. 

Processen kan starte nu og det paradigmeskifte kan påbegyndes, set i lyset af en 
Corona epidemi, som i forvejen har brudt vores latente mønstre, og derfor er vi absolut 
mere modtagelig for at ændre på vores “vi plejer” system. 

Inddannelse på programmet



Beskrivelse af

INDDANNELSE



Bealight Academy har valgt at holde fokus på Inddannelse. At det at have viden og 
forståelse for vores krop, sindet og sjælen og samtidig være i stand til at koble det med 
vores personlighed og livsvej. Inddannelse kan noget som uddannelse ikke kan. Det 
kan nemlig arbejde med vores tvivl og vores angst - ofte tror vi at vi er bange for uheld, 
døden, at miste og alt det der gør livet svært. Og de ting kan vi ikke blive foruden - så 
HVIS vi er bange for "hvad nu hvis...." så har vi en begrænsning, et mønster som vi kan 
komme til at putte ned over alle mulige handlinger og drømme i vores liv.  

De begrænsende tanker lammer vores handlinger i en sådan grad, at det kan ende med 
at være en total ødelæggelses strategi for vores liv. Men ofte opdager man slet ikke at 
man "gør" det. For det er sneget sig ind i mange forskellige overbevisninger i årevis og 
generationer. Det vi giver indblik og forståelse for ved at trække INDDANNELSE ind i en 
kontekst med læring, er at mange af de her overbevisninger og grundviden i den 
enkelte, kan have en påvirkning på være tilstedeværelse i skolen, på jobbet, 
derhjemme, i sengen - ja, kort sagt overalt, og derfor er vi begrænset pr. automatik - 
hvilket slet ikke er nødvendigt!  

Vi har hver vores erfaringer med fra livet, vores fagkompetencer koblet på og vores 
intuition til at spotte - og det hele er noget vi vil synliggøre, beskrive og give øvelser til 
at arbejde med. Når vi begynder at forstå - med vores hjerner, hvad det er vi selv skaber 
og hvad vi selv blokerer for, kan vi tage bevidste valg og dermed føle os mindre i tvivl 
og mere empowered. Den indgang og det ansvar man tager for sit eget liv, kan sagtens 
starte med børnene - og de har en helt anden adgang til at mærke hvad der er rigtigt og 
forkert for dem - og den indgang er genial til det her inddannelse. Der arbejdes med 
mange lag af de indre energier og hvordan de kan omsættes til unikke metoder og 
redskaber for den enkelte.  

OM INDDANNELSE 



HVORFOR 
INDDANNELSE? 

Vi vil meget gerne arbejde med at ændre opfattelsen af måden vi som mennesker lærer på eller 
bruger os selv på, er nok mere korrekt. Vi ved at der er de her forskellige indlæringsformer, og at 
vi som mennesker er nogle forskellige personlighedstyper. Og selvom vi har viden omkring alt 
dette og viljen til at ændre på det - så er det oftes ikke så nemt at implementere i hverdagen. Så 
hvad mangler der? Men hvad med, at den enkelte SELV tog ansvar for sig selv? At den enkelte 
kunne varetage sit eget helhedbillede, og dermed nemmere sætte sig selv i spil? Det kan et 
menneske KUN, hvis mennesket har adgang til den indre viden, og iøvrigt har nogle mønstre og 
rutiner som er implementerbare tilgængeligt. Dette gælder voksne såvel som for børn og unge - 
og helt uanfægtet af faggruppe eller status.  

Vi har dertil det frie valg, om vi vil bruge det ansvar til noget, eller vælge at lade andre fortolke 
eller skubbe til vores overbevisninger og dermed have indflydelse på vores selvopfattelse. Alt er 
læring omkring os, opgaver, udfordringer, drømme der knuses eller går i opfyldelse, og det er 
klart nemmest at kunne give skylden til andre for vores fiasko og dermed måske gå glip af en 
lykkesrus af at lykkedes, fordi vores angst for at falde igennem har så stor power i vores "HVAD 
NU HVIS...." hjerne. Den vil vi gerne udfordre - og komme med nogle redskaber til at spotte 
HVORFOR vi gør, som vi gør og måske giver det et klarsyn over, HVAD vi så selv kan sætte i 
stedet for, hvis vi vil tage ansvar for vores egen livsvej! 

Inddannelse betyder at vide, genkende og leve efter sin essens og kerne. At kunne kende 
forskel på energier og samtidig at kunne løfte egen energi men også andres. Du vil være en af 
dem i flokken der kan balancerer andre end dig selv, og samtidig give fif og input til at flytte 
fokus samt at spotte helheden. Dette kan implementeres i et miljø internt i den enkelte, men 
også i en situation eller et eksternt miljø.



AMBASSADØRER
Der er brug for en masse



Ambassadøren er en person der vil anbefale jer, dit navn, dit synspunkt og dig, til et 
andet menneske. Noget du som organisation ikke kan købe dig til for penge. 

Aktiveringen af ambassadørskabet hos den enkelte medarbejder, elev eller ledelsen, 
starter i formidlingen, og opfattelsen af dit formål, kultur, værdier og output. Hvem 
tager imod de nye hos jer? Hvem omfavner ny tænkning? Hvilken kultur ønsker i at 
stå på mål for? og kan i overhovedet komme i mål med jeres ønsker og strategier? 
Hvem er er jeres EnergiGuide i hos jer? hvem smitter med god kultur, smil og 
passion? 

Når man bliver Ambassadør for inddannelse - så bliver man også fortaler for JUSTIFY 
YOUR NAME. En indgangsvinkel som vi I Bealight Academy taler rigtig meget om. 
Hvad vil du være lig med? Og hvis du tilvælger noget eller nogen, så tilkendegiver du 
også indirekte at du er enig med tilgangen, tænkningen, holdningen, måden at 
opføre sig på! 

Ved at give værktøjer og viden om vores metoder, vil den enkelte være i stand til at 
“mærke efter” - noget som overhovedet ikke er nemt i en verden, hvor vi følger trop, 
hvor succes er målbart ud fra materielle goder og hvor vi dømmer ud fra vores 
epigenetiske overbevisninger. At være ambassadør for god energi, at kunne 
genkende eller spotte en revne og vide, hvad der er af muligheder for at kitte - det et 
at være Inddannelses Ambassadør - at kende til de indre processer både på det 
egobaseret og sjælemæssige plan. 

At være ambassadør for 
noget, betyder at….



Enhjørningen er et af de mere kendte fabeldyr. Enhjørningen regnes for et ædelt og 
venligtsindet dyr, men den er tillige sky og lader sig sjældent finde eller tæmme. 
Enhjørningen symboliserer kraft og renhed, og er bærer af glæde, lykke og sjælens 
klarhed. Enhjørningens horn i panden symboliserer styrke og healende kraft, og 
som kraftdyr står enhjørningen for at have en indre tro på sig selv, samtidig med 
styrken og modet til at forme sit liv til at være det man ønsker sig.

Vi har valgt en 
enhjørning  
som symbol



TILBYDE TIL JER
Hvad er det så vi kan



Bliv inddannelses Ambassadør i din organisation. At få viden og læring om energi på 
det interne og eksterne plan, kan skabe trivsel i hele organisationen. Inddannelse 
handler ikke blot om trivsel, men generelt om at være sin egen EnergiGuide. Den 
viden og de værktøjer der hører med til programmet kan nemt implementeres til nye 
vejledere, og dermed hele tiden sørge for, at organisationen har opdatererede 
ambassadører for energetisk adfærd og kultur.  

Det forgår på følgende måde 
Vi ankommer med teamet, og tager udgangspunkt i en gruppe af mennesker, som 
alle er en del af workshoppen. De vil efter dagen er gået blive tildelt titlen 
Inddannelses Ambassadør med diplom på indsatsen og grundviden. Dermed har 
man også den depeche til at videregive den viden og de værktøjer, som der øves og 
arbejdes med. Vi tager udgangspunkt i den værktøjskasse vi medbringer, som 
indeholder nogle forskellige remedier, som efterfølgende får lov at blive - og som kan 
implementeres og tages i brug i en helhedstanke - adfærdsændring - 
menneskeforståelse på stedet. Vi har sammensat et program, som indeholder både 
øvelser, undervisning, "lege" og som efterfølgende følges op af cases.

Bestil et besøg af os...
I FÅR ADGANG TIL: 
•  VÆRKTØJSKASSE 

•  MATERIALE 

•  VIDEN OM INDDANNELSE 

•  ØVELSER 

•  HOTLINE 

•  SUPERVISION



Få Inddannelse ind der hvor det virker

For at dette tiltag skal have sin styrke og sin virkning, er det nød til at arbejde, der hvor 
“hverdagens helte” er. Altså dem der har med menneskerne at gøre, dem der har gejsten 
og passionen for at trække for. Ikke alle har gejsten til at være førerhund i slædeflokken, 
og så er det usmart at tildele den person sådan en førerkasket. Vi anbefaler at i bruger de 
personer, som i tænker “den person tilfører altid så meget god energi” - eller en af dem 
som er særlig sensitiv, for de kan mærke det hele, og de vil også kunne have stor gavn af 
vores Inddannelses værktøjer. faktisk vil vi også anbefale at bruge børn og unge. Deres 
indgang er ofte mindre stagneret og de har en mere åben tilgang til at trække nye 
elementer ind. Samtidig giver man så også dem en førerkasket, som de skal have lov til t 
bruge, ellers giver det ingen mening. Men de kan det - og de er supergode som 
ambassadører til udvikling og “ind”vikling. 

• SKOLER/HØJSKOLER 
• BØRNE INSTITUTIONER 
• VIRKSOMHEDER 
• KOMMUNER 
• JOBGUIDE 
• SUNDHEDSSEKTOR 
• VÆRESTEDER



▪ 1 dag på mellem 5-6 timer med indlagt pause 
▪ Supervision efter 1, 3 og 6 mdr. (online) 
▪ Hotline kun til Inddannelses Ambassadør organisationer 
▪ Mulighed for tilkøb af opfølgning 
▪ Vi kommer med hele pakken og sørger for at have en hel kasse med af 

forskellige værktøjer, lige til at implementere i hverdagen. Og i har 
altid adgang til vores ekspertise. Vi vil følge op på dagen, men 
henholdsvis supervision og en hotline. Kassen beholder i, og kan få 
den ud og arbejde i alle kroge af organisationen. 

EN DAG MED INDDANNELSE  
& EN KASSE MED VÆRKTØJER

SAMLET PRIS  
KR. 33.300,-  

Ekskl. moms - og kørselstillæg



Telefon: 22 54 17 43 · mail@bealight.dk · www.bealight.dk
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