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3 x fokus
Der er forskellige fremgangsmå-
der til brug af ildenglekortene, og 
man kan ikke trække et forkert 
kort. Jeg beslutter mig for at af-
prøve kortene de næste tre uger.

Den første uge mediterer jeg for 
at opnå øget ro. Jeg trækker et 
kort og studerer det. Når jeg luk-
ker øjnene, flimrer motivet for 
mit indre og er en visuel støtte. At 
starte eller slutte dagen på denne 
måde føles som et mentalt bruse-
bad. Når jeg holder et kort i hæn-
derne under meditationen, for-
stærker det følelsen af fokus og 
velbehag.

Næste uge bruger jeg kortene 
under skriveprocessen på min 
bog om kreativitet. Hver gang jeg 
mærker modstand eller går i stå, 
trækker jeg et kort med intentio-
nen om at blive inspireret og støt-
tet. Det er ofte en ensom proces at 
skrive, men jeg føler mig taget 
ved hånden og opnår skriveflow.

Den sidste uge fokuserer jeg på 
mit arbejdsliv. Jeg trækker tre 
kort, der repræsenterer hhv. forti-
den, nutiden og fremtiden. Korte-
nes opstilling giver en brugbar og 
genkendelig besked, og jeg smi-
ler, da fremtidens kort ligner min 
drøms ildengel.

Grethe og Helle ønsker, at ildeng-
lekortene med de glade billeder 
og beskeder må give mange et 
opmuntrende løft i hverdagen og 
være et brugbart redskab.

Jeg synes i den grad, det er lyk-
kedes, og kan varmt anbefale 
dem som meditationsredskab el-
ler til inspiration, styrkelse af in-
tuitionen og generel vejledning. 
                                                          r

Charlotte Haase er journalist og skri-
vementor, henv.: www.bareskriv.dk

Ildenglekortene: www.gallerigadega 
ard.dk, www.hellebrisson.com

Det undrer dem ikke:
- Du havde en vision om vores 

kort, før de kom ind i dit liv! Bøl-
gen er jo som en smuk engel, der 
løftede dig fremad, og ilden er 
passionen og begejstringen og 
gløden i vores ildengle.

- Vi bliver guidet af englene, og 
det er det, du oplevede i drøm-
men. Englene er her for at gøre os 
godt, hvilket du også mærkede, 
da du vågnede godt tilpas.

Kærligheden til engle har fak-
tisk ført Grethe og Helle sammen. 
Grethe kontaktede den amerikan-
ske engleekspert Doreen Virtue 
og blev henvist til Helle, en af de 
få danskere, der på det tidspunkt 
var certificeret ATP (Angel Thera-
py Practitioner).

Under en meditation fik Grethe 
mange år senere besked på at 
male engle på små lærreder med 
sort baggrund, så folk kunne sid-
de med dem i hænderne eller 
lægge dem på brystet under me-
ditation.

Da Helle besøgte Grethes galle-
ri, forelskede hun sig netop i disse 
firkantede englebilleder og fore-
slog, at de skulle lave et sæt eng-
lekort sammen.

Grethe malede 44 ildenglebille-
der med akrylmaling. Hun bad 
englene om at hjælpe og være 
med, mens hun malede. Herefter 
mediterede Helle og spurgte eng-
lene, hvad hun skulle skrive om 
hvert billede.

Kortene blev malet, beskederne 
kanaliseret og sættet udgivet på 
under to måneder!

- Grethe og jeg var ikke i tvivl 
om, at vi blev guidet til dette sam-
arbejde, og alle vores andre pro-
jekter blev tilsidesat for disse 
kort. Det var som at arbejde i en 
salig døs eller trance af begej-
string og vejledning. Ildenglenes 
glød blev vores passion og driv-
kraft, fortæller Helle.

Jeg har for nylig ændret mit ar-
bejdsliv. Af og til føler jeg uro 
over at have forladt noget trygt. 
En nat drømmer jeg, at jeg bader i 
Vesterhavet. En brusende bølge 
kommer mod mig og tager form 
af en smuk engel. Da hun ram-
mer mig, bliver hun en del af mig. 
Det føles let og lyst og som om, at 
jeg bliver renset indeni.

Senere i drømmen sidder jeg 
ved et bål. Det er kulsort nat. En 
dansende flamme forvandler sig 
til en orange glød af ild med femi-
nine former og giver mig en fø-
lelse af frihed, tro på fremtiden og 
lyst til at danse med livet. Flam-
men har vinger, og jeg vågner 
med et smil på læben.

Samme dag spørger Nyt 
Aspekts redaktør, om jeg vil lave 
en omtale af ild englekortene. Jeg 
har aldrig beskæftiget mig med 
engle før, men nu har de åbenbart 
bestemt sig for at beskæftige sig 
med mig!

Da jeg modtager kortene, må 
jeg fnise forundret, fordi englene 
virker så forbundne med min 
drøm. De er malet i kraftige blå 
nuancer eller varme, glødende 
farver. 

Ildenglene er mægtige, fulde af 
livskraft og dragende. Den sorte 
baggrund giver et dramatisk ud-
tryk. Hvert motiv er et kunstværk 
i sig selv.

Kortene, som måler 12 x 13 cm, 
har en god tyngde og ligger godt i 
hånden.

Guidet til samarbejde
Kunstner Grethe Gadegaard har 
malet kortene, mens Helle Bris-
son, MA i spirituel psykologi og 
Life Coaching, har skrevet de 
guidende tekster på kortenes 
bagside.

Da jeg kontakter ophavskvin-
derne, kan jeg ikke lade være 
med at fortælle om min drøm. 

Ildengle viser vej
 To danskere har skabt et sæt englekort med tekster,  
der kan bruges til meditation, inspiration eller støtte.

af Charlotte 
Haase, journalist

Grethe Gadegaard.Helle Brisson.
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