
Velkommen til 


Unibalance

balance, kærlighed og styrke


“Jeg vil gerne dedikere dette kursus til nogle af mine læremestre"


Drunvalo Melchizedek


Det var hans værk der satte min spirituellerejse igang med bogen “Living in the heart” 


Det er også hans bøger dette kursus er opbygget omkring.

Hvis du vil have mere uddybende viden, så kan jeg varmt anbefale at læse 


“ The ancient secret of the flower of life vol. 1 og vol 2”


 Monica Ljungberg Øhrn 


Monica har været en stor støtte igennem min udvikling, hun har holdt flere kurser både i Norge, Sverige og 
Danmark.


Jeg vil fremhæve kurset “awakening the illuminated heart”


Det var hos Monica, at jeg første gang mødte flower of life, som virkelig var en gave til mit sind. Det gav en 
healing til min hjerne, der på det tidspunkt ikke var helt på toppen efter en længere periode med stress.


Og til sidst en særlig tak til 


Elsa Lyngsø


Som har vist mig at flower of life og mandalaer går hånd i hånd og fremhæver det kreative i os alle

Elsa har også været en stor inspiration til sammensætning af dette kursus.


Af hjertet tak


Kim Berge-Hansen 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FLOWER OF LIFE - LIVETS BLOMST


Mønsteret er fundet overalt i verden, aftegnet på gamle bygninger og hellige 
steder. Der findes f.eks i kalkmalerier i vores kristne kirker. Det tilhører ikke nogen 
bestemt religion eller kultur. Det er et skabende mønster og det synes at indeholde 
hele universets skabelse. Det bygger på det gyldne snit og fibonacci tallene, som 
er tilnærmelsesvis de samme proportioner. Denne skabelsesproces ses overalt i 
naturen. Og vi mennesker er også skabt ud fra de samme principper.


Menneskekroppens skabelse


Billede 1: (fig 7-5) Viser en sædcelle der møder en æggecelle


Billede 2: (fig 7-6) Viser foreningen af det maskuline of det feminine ig i den forening 
opstår vesica picis også kaldet mandola som er et helligt rum, helgener afbilledes i ikoner.


Billede 3: (fig 7-7) Viser oneness, sædcelle og æggecelle er blevet til en celle. 


Billede 4: (fig. 7-12) Viser de første 4 celler der dannes i menneskekroppen og geometrien 
der former en tatrahedron.


Billede 5: (fig. 7-15) Viser de første 8 celler i menneskekroppen og geometrien.


Hele princippet/skabelsen i Flower Of Life bygger på foreningen mellem maskulin og 
feminin 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1. KIMEN

2. FRØET

3. BLOMSTEN

4. FRUGTEN



THE FLOWER OF LIFE 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The emerald tablets, Tablet III - The Key of Wisdom 

Know ye, O man, that all space is ordered. Only by Order are ye One with the ALL. Order and 
balance are the Law of the Cosmos. Follow and ye shall be One with the ALL.


He who would follow the pathway of wisdom, open must be to the Flower of Life, extending his 
consciousness out of the darkness, flowing through time and space in the ALL.


Thoth - The Atlathean



DET GYLDNE SNIT - Phi

Phi (fi) 

Som med pi (forholdet mellem omkredsen af en cirkel og dens diameter) går cifrene videre og igen 
teoretisk til uendelig. Phi afrundes sædvanligvis til 1.618. Dette nummer er blevet opdaget og 
genopdaget mange gange, hvorfor det har så mange navne - den gyldne middel, den gyldne 
sektion, guddommelige proportioner osv. Historisk set kan tallet ses i arkitekturen af mange gamle 
skabninger så som The Great Pyramid og Parthenonet. I The Great pyramid i Giza er længden af 
hver side af basen 756 fod med en højde på 481 fod. Forholdet mellem bunden og højden er ca. 
1,5717, hvilket er tæt på det gyldne snit

Omkring 1200 opdagede matematikeren Leonardo Fibonacci de unikke egenskaber ved 
Fibonacci-sekvensen. Denne sekvens binder direkte ind i Golden-Ratio, fordi hvis du tager to på 
hinanden følgende Fibonacci-numre, er deres forhold meget tæt på det gyldne forhold. Da tallene 
bliver højere, bliver forholdet endnu tættere på 1.618. For eksempel er forholdet 3 til 5 1,666. Men 
forholdet 13 til 21 er 1.625. At blive endnu højere er forholdet 144 til 233 1.618. Disse tal er alle 
efterfølgende tal i Fibonacci-sekvensen.


Disse tal kan anvendes på proportionerne af et rektangel, kaldet det gyldne rektangel. Dette er 
kendt som en af de mest visuelt tilfredsstillende af alle geometriske former - derfor udseendet af 
det gyldne forhold i kunst. Det gyldne rektangel er også relateret til den gyldne spiral, som er 
skabt ved at lave tilstødende firkanter af Fibonacci dimensioner


Leonardo da Vinci's "vitruvianske mand" siges at illustrere det gyldne forhold.

I 1509 skrev Luca Pacioli en bog, der refererer til nummeret som den "guddommelige andel", som 
blev illustreret af Leonardo da Vinci. Da Vinci kaldte senere denne 
sektion aurea eller den gyldne sektion. Det gyldne forhold blev 
brugt til at opnå balance og skønhed i mange renæssance 
malerier og skulpturer. Da Vinci anvendte sig selv den gyldne ratio 
for at definere alle proportionerne i hans sidste nadver, herunder 
bordets dimensioner og proportionerne af væggene og 
baggrunde. Det gyldne forhold vises også i da Vincis vitruvianske 
mand og Mona Lisa. Andre kunstnere, der ansat Golden-ratioen, 
omfatter Michelangelo, Raphael, Rembrandt, Seurat og Salvador 
Dali.


Udtrykket "phi" blev udtænkt af amerikansk matematiker Mark Barr i 1900'erne. Phi har fortsat 
vist sig i matematik og fysik, herunder 1970'erne Penrose Tiles, som tillod overflader at blive 
flisebelagt i femfolds symmetri. I 1980'erne optrådte phi i kvasekrystaller, en nyopdaget form for 
materie.


Phi er mere end et begreb fundet i matematik og fysik. Det ser ud til at være omkring os i vores 
dagligdag, selv i vores æstetiske synspunkter. Undersøgelser har vist, at når forsøgspersoner ser 
tilfældige ansigter, er dem, som de anser mest attraktive, de med solid paralleller til det gyldne 
snit. Ansigter som anses for de mest attraktive har Golden ratio proportioner mellem ansigtets 
bredde og bredden af øjne, næse og øjenbryn. Prøvepersonerne var ikke matematikere eller 
fysikere bekendt med phi - de var kun gennemsnitlige mennesker, og det gyldne forhold 
fremkaldte en instinkt reaktion.
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FIBONACCI


0 + 1 = 1

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8


5 + 8 = 13

8 + 13 = 21


13 + 21 = 34

Fibonacci vs. Phi
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METATRON´S CUBE


i

LIVETS FRUGT 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B A

C D E



 

Kanter Flader Top Element

F Sphere 0 0 o tomrum

E Dodecahedron 30 12 3 ether

D Icosahedron 30 20 5 vand

C Octahedron 12 8 4 luft

A Hexahedron 12 6 3 jord

B Tetrahedron 6 4 3 ild
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Fig. 6-15. The five Platonic solids

F



THE FRUIT OF LIFE - METATRON´S CUBE
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DE FEM PLATONISKE LEGEMER 
De tre første legemer Tetrahedron, hexahedron, oktahedron blev allerede beskrevet af Pythagoras 
(Græsk filosof ca. 580 - 500 f.kr) men fordi Platon (græsk filosof ca. 428 - 348 f. kr.) sætter alle 
fem legemer i kosmologisk sammenhæng i sin dialog har man valgt at alle er opkaldt efter ham.

http://f.kr
http://f.kr


PLATONS 5 HELLIGE GEOMETRISKE FORMER / LEGEMER


Platon har fastlagt Jordens 5 hellige geometriske former ud fra jordens elementer ild, jord, 
luft, vand og det kosmiske


TETRAHEDRON er en pyramide med fire flader der er formet som 3 kanter. Denne 
geometriske form står for elementet ild. Dette element arbejder sammen med dit solar 
plexus. Som er placeret 4 fingre over navlen. Det er centeret for din personlige power og 
accept af dig selv. Dette element skaber en naturlig balance mellem det fysiske og det 
spirituelle. En Tetrahedron kan vendes på hvilken som helst flade og den vil stå fast 
uanset, hvordan denne pyramide vendes. Dette gør den perfekt som symbol for balance 
og stabilitet.
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HEXAHEDRON Kaldes også for terning eller cube. Den har 6 kvadratiske flader. Dette 
element står for elementet jord og arbejder sammen med dit rodchakra, som er placeret 
i mellemkødet mellem dine ben. Hvis du mediterer med dette element, så vil dette 
element styrke din jordforbindelse. Den forbinder dine energier med Moder jord og 
naturen. Du vil blive bedre til at holde fokus, fjerne spændinger og opløse fysisk stress 
når der arbejdes med dette element.

OCTAHEDRON har 8 overflader. Den repræsenterer elementet luft og hjertechakraet, 
som er placeret midt i brystkassen. Det er centeret for kærlighed og medfølelse. I dette 
chakra får du adgang til dine healende og omsorgsfyldte dele af dig, hvor du bliver i 
stand til at acceptere og tilgive dig selv og andre. Formen på dette element hæver din 
vibration, så du bliver istand til at reflektere, heale og have medfølelse. Arbejd med dette 
element for at forbinde dig med dit naturlige spirituelle selv og opnå en forståelse af din 
sande natur.

ICOSAHEDRON har 12 flader bestående af trekanter. Dette element står for 
vandelementet og hara chakraet, som er placeret ca. 2 fingre under navlen. 
Vandelementet står for bevægelse, flow og forandring. Den vil hjælpe dig i en kreativ 
proces. Den hjælper dig med enhver følelsesmæssig blokering, som hæmmer dun 
kreativitet. Dette element er fantastisk til at vise os, at vi skal følge livets flow. Den fylder 
dig op med healing og mod til at udtrykke dig frit, blive fyldt med kreativitet og åbne op 
for positive forandringer.

DODECAHEDRON har 20 flader formet som pentagoner (5 kanter). Dette element står 
for universet/ det kosmiske og for de øvre chakra som det 3. øje (panden), krone 
chakraet (oven på hovedet) og de kosmiske chakra uden for kroppen (ca. en 
håndslængde over hovedet). Dette er det perfekte element til brug for meditation. 
Elementet hæver din vibration og forbinder dig med dit højere selv og dine guider. Dette 
element er et udtryk for liv og bevidsthed. Elementet tillader dig at opnå en vibration, der 
er højere end din fysiske krop. Så du kan forbinde dig med dit højeste selvs vibration og 
din sande natur. Der siges at man kan bruge dette element til at forbinde sig til engle og 
opnår ren engle healing igennem en dodecahedron.



ÆRKEENGELEN METATRON


Uddrag fra: Cooper, Diana. “2012 og tiden efter.” Det Blå Hus

https://itunes.apple.com/dk/book/2012-og-tiden-efter/id1254013098?l=da&mt=11


VI KALDER HAM ærkeenglen Metatron, men i virkeligheden er han en stor universel 
engel, hvis energi når ud i kosmos og påvirker mange eksistensplaner. Af den grund 
kaldes han og hans tvillingflamme Sandalfon, som også er en universel engel, for de høje 
engle.


Metatron er kendt som „åsynets prins“, fordi han er den eneste engel, der har tilladelse til 
at se direkte ind i kildens lys. Han kommer fra Orion, visdommens planet.

Vores univers er som et orkester. Kilden er komponisten. Metatron er dirigenten, og han 
koncentrerer sig om Jorden, fordi vi er den eneste planet i universet, som klinger falsk. 
Metatron er nu hurtigt ved at stemme os, så helheden atter kan spille harmonisk.


~ Hvorfor fik Jorden lov til at komme ud af synkroniseringen? ~


Det var et resultat af den guddommelige gave, der hedder fri vilje. Oprindelig forestillede 
man sig, at mennesker ville bruge den til sammen at skabe noget fantastisk, men i stedet 
brugte vi den til at blive flade og dykke dybere ned i det materielle og seksuelle samt til at 
kontrollere vores medmennesker.

Dette resulterede i karma eller alvorlig gæld, som vi er nødt til at betale tilbage. Når vi 
mennesker først har sagt ja til den frie vilje, er vi også nødt til at tage ansvar for 
konsekvenserne. Vi må inkarnere igen og få tingene i balance. Det er nemmere at gøre 
det på denne klode på grund af den feedbackmekanisme, kroppen udgør i kraft af, at den 
er struktureret på baggrund af de valg, sjælen har truffet, og bliver skabt gennem vores 
daglige tanker og følelser samt den måde, vi behandler den på, når vi motionerer, spiser 
og drikker. Vores krop fortæller os, hvad der foregår, og om vi som individer er harmoniske 
eller ej.

Fordi Jorden nu igen stiger i frekvens, har kilden og Metatron i fællesskab og med 
storsind tilbudt alle dem, der nogensinde har inkarneret, en mulighed for at afbalancere 
deres karma, inden forandringerne finder sted. Det lykkes ikke for alle. Dette er blot en af 
grundene til den voldsomme overbefolkning.

Metatrons farve er orange, en blanding af gylden og rød. Den gyldne er den højeste 
visdoms vibration, smeltet sammen med Kristusbevidsthedens kærlighed og englenes 
frekvens. 

Den røde er kildens rå maskuline kreative kraft, som giver ham hans handlekraft. Den 
orange udstråler glæde og lykke.


Metatrons vibration svarer til vibrationen i tallet tolv, discipelskabets tal. Dette 
repræsenterer et krav om, at de, der stiller ind på ham, bliver spirituelt disciplinerede.

Han har ansvaret for udviklingen af stjerneportchakraet, som er kroppens egentlige 
spirituelle center, der modtager energi fra kilden. Her smelter vi sammen med vores 
oprindelige guddommelige gnister eller monader, der også kaldes JEG ER-nærværet. 
Metatron samarbejder her med Seraphina og den universelle engel Butyalil om at bygge 
den endelige stige op til kilden.
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FORBINDELSE MED ÆGYPTEN


Metatron har et indgangspunkt på alle stjerner, planeter eller konstellationer i dette 
univers. På Jorden er det Luxor. Det skyldes, at Luxor er hjemsted for sfinksen og den 
store pyramide i Giza, som han har en stærk forbindelse til. På grund af den store viden 
og visdom han havde, da det var slut på Atlantis, og fordi han bragte hellig geometri 
igennem fra kilden, havde han opsyn med opførelsen af pyramiderne i Ægypten, og han 
gav dem energi gennem kosmisk lys. De er kæmpemæssige kosmiske computere, som 
giver os forbindelse med kosmos.

Han kendes som den himmelske skriver, fordi han har ansvaret for de himmelske arkiver 
og fører tilsyn med de karmiske optegnelser, der opbevares i sfinksen i en højere 
dimension. Han har også opsyn med de engle, der nedfælder optegnelserne, og han 
videregiver kildens daglige ordrer til alle ærkeenglene på en sådan måde, at de kan 
transmitteres til hele engleverdenen.

Den universelle engel Metatron arbejder sammen med Thoth, den store præsteavatar fra 
Atlantis. Han er kendt som den ægyptiske skriver, fordi han står for optegnelserne til 
akashakrøniken for de ægyptiske racer og alle de arabiske lande.

Metatron overvåger også Enok, vismanden, og Serapis Bey. Sidstnævnte, der kommer fra 
Venus, er mester på den fjerde stråle for harmoni og balance. Han var præsteavatar i 
Atlantis og den hvide flammes vogter. Serapis Bey kaldes ægypteren, fordi han ved 
Atlantis’ undergang arbejdede sammen med Metatron og hans engle om at influere 
bygningen af pyramiderne, hvor hans lære ligger skjult på et niveau i fjerde dimension.


METATRONS KUBUS


Dette er en hellig geometrisk plan, der viser de kosmiske forbindelser inden for dette 
univers. Den er baseret på, at hver eneste ting er indbyrdes forbundet, og den har en 
triangulær form. Den grundlæggende enhed er en triangel, som er meget stærk og stabil. 
Når tolv steder, planeter elle mennesker er forbundet med hinanden, skaber de fire 
trekanter. Tolv er Metatrons tal. Når tolv segmenter, der hver især består af tolv, forbindes, 
bliver der 144 forbindelser. Dette bliver en helhed, og en ny konstruktion skabes.


Min guide Kumeka fortalte mig, at Metatron ville give mig de oplysninger, jeg havde brug 
for til dette kapitel. Jeg vågnede op om natten og tog nogle notater om ting, der kom til 
mig. Mens jeg gjorde det, så jeg på uret og konstaterede, at det viste 4:40. Eftersom 44 er 
Atlantis’ gyldne tal, fik det mig til at spørge mentalt, hvad forbindelsen til dette område var. 

Metatron fortalte mig, at han fik ideen til det femte forsøg med Atlantis, som førte til den 
gyldne æra. De fire foregående var slået sørgeligt fejl, fordi menneskene forfaldt til splid 
og magtbegær. Denne gang besluttede han, at de mennesker, som skulle befolke resten 
af de atlantiske øer, skulle begynde fra bunden, hvilket ville tvinge dem til at samarbejde 
og opbygge samfundet i fællesskab. Metatron overvågede dette kontrollerede forsøg 
sammen med Kumeka. De rådgav det intergalaktiske råd, som havde med enkelthederne 
at gøre. I Discover Atlantis (Opdag Atlantis) beskriver jeg indgående, hvordan det 
usædvanlige forsøg med det gyldne Atlantis blev opstillet og udviklede sig til den eneste 
periode med himlen på Jorden, man nogensinde har set på denne klode. 

Da jeg var færdig med at skrive, lagde jeg min notesbog ned på gulvet ved siden af 
sengen og så et lyskuglefotografi af Metatron ligge der! Ved siden af det var et af den 
universelle engel Purlimiek, som har ansvaret for naturens rige. De lå der helt sikkert ikke, 
da jeg gik i seng! Jeg tror, at de to lyskuglekort dukkede op for at minde mig om, at det 
sidste forsøg var så vellykket, primært fordi befolkningen arbejdede så tæt sammen med 
naturen. 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FLERE FORMER - NYE BEVIDSTHEDER 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Yin Yang
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