Trak jeg et forkert kort?
Jeg var slet ikke parat til at få gode råd.

Heldigvis prøvede
jeg alligevel
at spørge kortene …

teksten på bagsiden.
Et springvand beskrives
overfor et vandfald. Springvandet er i umiddelbar overflod og lader vandet fosse ud
til alle sider. Det genbruger
sit vand, men noget fordamper, andet går til spilde. Det
vil på et tidspunkt løbe tør
for vand.
Vandfaldet derimod lader
sit vand fosse og flyde vel vidende, at nyt vand vil flyde
til det ad naturlig vej og give
det liv og energi.
Nederst på kortet står der
Fokus og følgende tekst:
”Er du et springvand eller
et vandfald? Hvad ønsker du
at være? Vil du genbruge din
egen energi og tillade dig
selv at løbe tør for energi, for
så at skulle have hjælp til at
få energien fyldt op igen? Vil
du lade omstændighederne

bremse din energi i at flyde?
Eller vil du tillade den evige
energi at tilflyde dig, så du
kan videregive livgivende
energi til det omkring dig?”
Og her ved jeg, at jeg fik
lige præcis det rette kort. Jeg
kan ikke blive ved med
at være et energimæssigt
springvand.

Praktiske øvelser

Hvert kort har en farve, som
signalerer, hvilket af de syv
hovedchakraer dets tema er
forbundet til. Mit første kort
er rødt, hvilket signalerer
ubalancer i rodchakraet.
Instruktionshæftet rummer information om chakraerne, instruktioner i at bruge
kortene samt øvelser til at
opnå balance.
Øvelserne til at åbne rodchakraet giver mig tårer i øj-

nene og en dyb ro.
Jeg arbejder med
kortet en uge, før jeg
trækker det næste.
På hvert kort er der
et tema, fx Tænd lyset, og nederst et
fokus med redskaber, som ofte er tre
sætninger eller
spørgsmål.
Kortene giver
mig ikke flere timer i et døgn,
men de støtter
mig på fineste
vis. Der er både
mulighed for at
gå i dybden
gennem meditation og visualiseringer
og for at bruge dem
som morgeninspiration eller
støtte til hurtige spørgsmål.

Guiderne råbte: Lav kort!
Tove Lucka blev overrasket over den besked
- men valgte at stole på den og gik i gang.

De 52 kort i Divine Guidancesættet er fordelt i syv
grupper, svarende til
chakraerne. Kortene er
illustreret af Christine
Clemmensen.

af Charlotte Heje
Haase, journalist
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Jeg er inde i en presset periode, da jeg modtager Tove
Luckas kanaliserede Divine
Guidance kort. Jeg indkører
min søn i dagpleje en time
om dagen for at give ham en
blid start. Det betyder, at jeg
som selvstændig må arbejde
sent, når jeg har puttet børnene.
At trække kort og at åbne
hjerte og chakraer er det sidste, jeg har overskud til. Faktisk har jeg slet ikke lyst til at

mærke efter eller at få råd.
Det eneste, jeg har brug for,
er flere timer i et døgn og en
masse søvn.
Men da jeg modtager kortene og bladrer i dem, er det,
som om noget bliver blødt
indeni mig.

Lad energien flyde

Min intuition fortæller mig,
at jeg skal trække et kort, før
jeg læser det medfølgende
lille instruktionshæfte. Jeg

lukker øjnene og spørger indeni, hvordan jeg skal komme igennem denne periode
bedst muligt. Hvordan skal
jeg få mere energi til at stå
imod med?
Jeg trækker et kort. Dets
titel - Lad energien flyde - får
mig til at ryste på hovedet.
Hvordan skal man lade noget flyde, man næsten ikke
har mere tilbage af?
Jeg overvejer at trække et
nyt kort, men så læser jeg
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Tove Lucka
står bag Divine Guidance,
et
kortsæt
med 52 kanaliserede budskaber med
hjælp til din
personlige udTove Lucka, også kendt som Tove Kofoed,
vikling.
har siden 1992 arbejdet som clairvoyant og
- En dag fik
coach, hun underviser og har skrevet flere
jeg et stærkt
bøger. Hun deltog bl.a. i tv-dokumentaren
input om, at
Fornemmelse for mord.
jeg skulle kanalisere nogle
kort, fortæller hun. Det havde hun aldrig tænkt på, men hun
satte sig ved computeren og kanaliserede tekster til tre kort på
kun 40 minutter.
- Jeg syntes, de så interessante ud, og at energien i dem var
smuk, derfor tog jeg dagen efter kontakt til mit netværk omkring illustrator, tryk, udgivelse og salg.
Indenfor tre dage havde hun aftaler i hus, og fem måneder
efter udkom kortene.
Tilblivelsen skete i kontakt med forskellige guider: - Jeg
indstillede min bevidsthed til at være modtagelig og tog kon-
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takt til de guider, der havde
råbt til mig, at jeg skulle lave
kort, smiler Tove.
Hun har valgt at beholde
kortene i guidernes sprog i
stedet for at omskrive dem. Med guidernes ord videregives deres energi, forklarer
hun, og fortæller:
- Jeg hørte fx fra en, der
sad i en svær jobsituation og
havde symptomer på stress.
Hun trak et kort, og hjertet
holdt straks op med at banke
så hårdt. Da hun havde læst
kortet færdigt, fandt hun ud
af, hvad hun skulle gøre.
Men kortets energi havde
påvirket hende med det
samme.

Lytter du efter?

Tove er glad for, at kortene
kan være til glæde for andre,
og hun håber også, at tilbli-

velsen kan inspirere:
- Hele processen med at
lave kortene er et godt eksempel på, at når vi lytter til
de input, vi får, kan energien
flyde, og tingene lykkes.
- Jeg fik en klar besked, og
jeg lyttede og åbnede mig for
guiderne. Jeg kunne lige så
godt have lukket af - for jeg
havde ikke viden om at lave
kort, jeg havde heller ikke tiden til det, og det var en investering. Men jeg valgte at
stole på beskeden og bruge
mine ferier på at lave dem,
og det er jeg så glad for nu,
slutter Tove.
q
Charlotte Heje Haase er journalist og skrivementor, www.bare
skriv.dk
Tove Lucka:
www.tove-kofoed.dk
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