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Et kort udpluk af energiens kernekompetencer:
Denne energi er speciel forstået på den måde, at måden den kommer til udtryk på i dit liv, afhænger
af din kærlighedsevne. Forstår du at leve uselvisk, ren og givende vil du få skænket en masse power,
herredømme over et område og den positive magt som det kan medføre.
Omvendt er det sådan, at hvis du lever selvisk, vil energien ende med at være destruktiv mod dig selv.
Du vil kunne miste det du har bygget op og skulle starte forfra ad flere omgange i livet.
Energien symboliserer desuden genfødsel, transformation og forandring. Du vil virkelig kunne
transformere dig selv og mange aspekter af livet med denne energi. Samtidig vil du opleve at være
omstillingsparat, da forandringer (også de mere pludselige af slagsen) er nogle du føler dig hjemme i
eller nemmere og nemmere kan rumme.
Du kan godt lide at skabe nye tiltag, da status quo er kedeligt for dig. På den måde bliver fornyelse og
det at se nye muligheder en uundgåelig del af dig. Fx vil du være en dygtig idémager, da du tænker ud
af boksen og let bliver inspireret. Mange med denne energi er innovative personligheder der skaber
fantastiske nye produkter og tiltag i verden. Der kan godt ligge lidt “Ole Opfinder” i dig med denne
energi. At gøre nye opdagelser og udforskninger er altså dit territorium. Du vil dermed blive dygtig til
at bryde med traditioner som ikke fungerer (for dig) og retænke dem, så de fornyes.
Dit drive ligger i, at du hele tiden kan se muligheder og hvad der dermed kan forbedres.
Energien er også associeret med med genialitet og et vis intellekt samt at evne abstrakt tænkning og se
tingene lidt fra oven. Du ved instinktivt at for at forstå tingene i de små, må vi forstå tingene i det
store.
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