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MODEL TIL FORSTÅELSE AF MENNESKET 

 

 
 

 

Træets krone – Vores Mønstre,  
symptomer og udstråling udadtil 

Vores udtryk i verden. Inkl. kropslige
symptomer og adfærd, balancer og
ubalancer som vi møder verden med. 

 

 

 

      

 

Træet i sin helhed – Kroppen & energierne 

Hele træets fysiske udtryk kan ses som et generelt
udtryk for vores krops tilstand. Sundheden ses i
barken, bladene og træets generelle sundhed og
kraft. 

 

Tværgrenene - Overbevisninger og leveregler 

I tværgrenene regerer de overbevisninger der styrer
vore tolkninger, vores valg og adfærd. Alt filtreres
igennem disse horisontale grene af træet. Grenene
(vore overbevisninger) fungerer som filtre der enten
fremmer og styrker sunde livsprocesser, eller som
hæmmer og svækker livsprocesserne. Alt afhængig af
hvilke overbevisninger og leveregler, vi lader styre i
vores liv.  

Kernen - Sjælskerne og kvaliteter 

I kernen bor de kvaliteter og
potentialer, der skal udfoldes i livet.
Dermed også vores forbindelsen til
vores dybere mission, sjæls-vilje og
livsopgave.  

Der er formål, og der ligger
vækstmuligheder gemt i alle de
udfordringer, vi møder, og i alle de
relationer vi indgår i. 

Vores forbindelse til alt, hvad vi er en
del af, og vores evne til at give og
modtage livsenergi, er i virkeligheden
en afspejling af vores forbindelse til
vores egen guddommelige kerne.  

 
Rødderne – Vores bagage 

Rødderne er skabt af de erfaringer og 
livsdramaer,  der i vores opvækst har præget
os og været bestemmende for hvordan vi
fungerer i dag – både fysisk og
følelsesmæssigt.  

I rødderne bor evnen til at suge næring til os
og finde nye næringsveje, når gamle er
brugt op eller ikke længere er gode for os.
Vores evne til at suge næring op igennem
stammen til resten af træet, er 
udgangspunktet for hele vores velvære,
livsglæde og evne til at fungere som
menneske.  

På den måde trækkes trådene fra vores
dybere psykologiske lag i rødderne, til vores
krops sundhed, vores mønstre og evne til at 
indgå i relationer med andre, vores evne til 
frit at nære de frø i kernen som vi blev lagt i 
vuggen med og udfolde dem i træets krone. 

1 
 

Tobias‐Skolen/Lene Ince  


