
3 øje - pinialkirtel 
Hvad er det ? Og hvordan holdes

den sund. 
Dine åndelige guider vil lede vejen! Men det kræver at
du er i stand til at lytte, føle, sanse....
 
At bruge tankens og følelsernes kraft (manifestation)
nytter ikke meget, hvis ikke du formår at opsnappe den
guidning du får, fra dit højere selv, din sjæl, universet..
Vil du fx. Gerne have ny karriere, have nye venner, eller
møde den kæreste, som passer perfekt til dig. 
 
Et eksempel: 
 
Du ser ud til at gøre alle de rigtige ting, når det kommer
til dating, mingling osv. Du gør, hvad du bliver
anbefalet, drøner rundt på tinder, går til roning (selvom
det ikke siger dig noget, men her er der mange mænd)
Så hvad holder dig tilbage fra at finde din soulmate?
Mest sandsynligt er det, at du ikke helt udnytter din
intuition og - den kæreste, som passer perfekt til dig. 
Du kigger ikke der hvor du får tilskyndelse til at være,
men gør i stedet, hvad alle andre siger d skal gøre. Du
ser ham/hende ikke, til det arrangement, i begge er
“ført” til fordi du er for låst i at skulle møde din
soulmate på tinder... 



Sådan er det også med jobs, og andre ting. Du skal hele tiden være
åben for at modtage og lade dig guide. 
 
At lære at være mere intuitiv involverer at lytte nøje til den følelse,
som vi så ofte ignorerer, fordi vi er for meget i hovedet, og tror at
tingene skal ske på en bestemt måde. 
Den mest kraftfulde måde at oprette forbindelse til din intuition er at
aktivere dit 3 øje, din intuition. Dit tredje øje, er kilden til din indsigt,
visdom og intuition.
 
 
Store filosoffer kalder pinial kirtlen for sjælens sæde. Når den er
aktiveret, siges pinealkirtlen at blive en direkte linje ind i højere
bevidsthedstilstande. Pinial kirtlen, er ca. på størrelsen med en ært.
Pinialkirtlen er placeret i det nøjagtige geometriske centrum af
hjernen, direkte bag øjnene og sidder i en lille hule bag og over
hypofysen. Vores indgang til andre verdener." Og for at det ikke skal
være løgn, så er den indre del af pinealkirtlen faktisk sammensat lidt
lige som øjet. Det er da maga cool. 
 
 
Før du bliver sådan rigtig god til at udnytte kraften fra din
pinialkirtel, er du nød til at se den som noget der skal holdes ren. Du
kan heller ikke se ud af et smudset øje, eller et par fedtede briller. Her
har kosten og omgivelserne meget at sige... 



De fleste menneskers tredje øje har mindst en forkalkning, som
hindrer intuitionen i, at træde frem. 
En måde hvor på, du kan styrke din intuition, er ved at afgifte din
krop, og få den rigtige næring, både fysisk og åndeligt. 
Giftstoffer gør os ikke kun syge, men lukker også vores intuition.
Fluor er den største skyldige, den er med til at forkalke kirtlen,
hvilket blokerer dens effektivitet, og disse aflejringer kan blive
værre, når vi bliver ældre, med mindre vi gør noget ved det. 
Også forurening, gift, og kemikalier - hormoner og
tilsætningsstoffer, er med til at forringe “udsynet” fra vores
pinialkirtel. Den øgede tilstrømning, at sodavand, fastfood, og
andre lavt vibrererende måltider, gør det heller ikke godt for
vores intuitive evner. Jo renere mad du spiser, jo højere vibration
får du, og jo lettere er det, at komme i kontakt med din intuition. 
Så altså - 
Jo renere og mindre giftig din krop er, jo højere er din
vibrationsfrekvens, og jo mere er du en klar kanal for de højere
energier.
Så altså hvis du vil være helt ren, så hedder det ingen sukker,
kunstig sukker, kød, mælkeprodukter, pesticider, fluor (er i
tandpasta) aluminium ( er i de fleste deodoranter) spiritus,
tobak.....
 
 
Hvis du gerne vil afgifte dit tredje øje (pinialkirtlen) så du kan
komme i større kontakt med din intuition, kan du prøve at tage
kosttilskud.
Her er en liste over kosttilskud, du kan tage for at hjælpe med at
afgifte dit tredje øje:



* Rå kakao
* Klorofyllrige Superfoods
* Økologisk æble cider eddike
* Jod
* Oregano olie
* Chaga svamp
* Spirulina pulver
* Citron
Brug disse metoder, som en kærlig selvrenselse, som giver dig
større forbindelse til din intuition. 
 
 
Husk at du har magten til at aktivere din intuition. Når du først
har gjort det, kan du bruge dens kraft til at hjælpe dig og guide dig
i retning af din soulmate, huset for dig, jobbet, vennerne.....
 
Din intuition kan også hjælp dig væk, fra det som du ikke længere
ønsker i dit liv og i stedet erstatte det, med det ultimative. Så har
du fx. et job, som du ikke længere føler du passer ind i, så lad
intuitionen guide dig hen i mod et job som du er passioneret for,
og som passer perfekt til dig. 
 
Det siges, at psykisk energi ophobes i pinialkirtlen. Når dette
center er aktivt og åbent, kan du bedre forstå din rolle i livet og de
forskellige tegn og synkroniteter, der opstår og pege dig i den
rigtige retning. Den retning du drømmer om, den retning som
passer til din sjæl. 
Symbolsk repræsenterer det tredje øje linket til kosmisk
bevidsthed, guddommelig visdom, indre viden og intuition. Dette
er det sted, hvor egoet bliver efterladt, og sjælen kan begynde at
træde til. 



Når vi begynder at se hinanden gennem det tredje øje,
begynder vi at kende hinanden på et niveau, der er ud over,
hvad vores fysiske øjne kan se.”
Vi mærker samhørighed der hvor den er tilstede på
sjælsplan, vi mærker afstand der hvor der skal være afstand
osv. 
 
Når det 3. Øje aktiveres, afspejler dine handlinger, ord og
valg, denne tilstand af væren, og en mere fredelig eksistens i
samklang med din sjæl er mulig 
 
 
 
Tegn på, at du forstærker dit tredje øje
* Du finder en dybere mening i de begivenheder, der finder
sted i dit liv
* Du forstår, at den fysiske virkelighed er en manifestation
af dine tanker og følelser
* Du føler dig aldrig alene.
* Du føler vibrationen og rytmen i alt omkring dig
* Dine sanser er øget (berøring, smag, lugt, hørelse, syn)
* Du begynder også at se og føle din egen energikrop og
andres
* Du identificerer dig mindre med din egosans
* Negative følelser som vrede, grådighed, og misundelse 
begynder at forsvinde. 



Her er 5 ting du kan gøre for at begynde
at forstærke din pinealkirtel :

1) Mediter regelmæssigt
Meditation er en af de mest populære måder at lære, hvordan du
vækker dit tredje øje og stimulerer din pinealkirtel. Meditation
stimulerer det parasympatiske nervesystem til at slappe af i krop og
sind, så tyngende tanker ikke hindrer dig i at leve et lykkeligt og
sundt.
Der findes forskning, der understøtter det faktum, at folk, der
mediterer, har højere koncentration af melatonin end dem, der ikke
mediterer. 
* Find et roligt sted at sidde eller ligge behageligt, luk øjnene og følg
din vejrtrækning
* Lad dit fokus blive fuldstændigt optaget i din åndedrag. Hvis dit
sind vandrer, skal du bringe det tilbage, så du igen holder fokus på
dit åndedrag. 
 
2) Lys meditation. 
I henhold til den gamle yogiske filosofi kan specifikke
stirreteknikker såsom Trataka-meditation (ja, det hedder den);øge
aktiveringen af tredje øje. Den mest almindelige måde at øve Trataka
på er ved at stirre på et stearinlys flamme uden at blinke i 1-3
minutter. Luk derefter øjnene og fokuser på efterbilledet i flere
minutter, indtil det forsvinder. Du kan gentage dette flere gange i en
meditation
 



3) Prøv farvevisualisering
Visualisering er en anden måde at forstærke kraften i din pinealkirtel og
det tredje øjencenter. I chakra-teori stimuleres centreret af farven indigo -
en dyb blå farve. 
Du kan forestille dig denne farve i dit tredje øje på mellemrummet mellem
dine bryn eller endda dybt tilbage i hjernen, hvor pinealkirtlen bor.
4) Spis sund ren kost. 
For at pinealkirtlen skal fungere optimalt, er en afbalanceret og sund kost
vigtig. Fluor, som ofte findes i tandpasta, beroliger pinealkirtlen, hvilket
nedsætter dens funktion. Derfor vil en rensende diæt rig på supergrønne
planter som spirulina og klorofyll være meget fordelagtig for at holde
pinealkirtlen aktiv gennem den afgiftningsproces og de næringsstoffer, de
leverer.
 
5) Lys/mørke
Fordi pinealkirtlen er lysfølsom, kan du udsætte dig for fuldt sollys om. 
dagen (lidt svært om vinteren i Danmark)  og sove i totalt mørke om natten.
Det vil hjælpe med at opretholde en sund pinealkirtel .
 
 
Held og lykke med at rense din pinialkirtel, og højne dine intuitive evner. 
 
Kærligst Mette. 


