Størst af alt er kærligheden
Alt i vores liv handler om enten kærlighed eller frygt. Ja så simpelt er
det faktisk.
Al vrede, irritation, tvivl m.fl. har frygt liggende bag sig. Al
medfølelse, omsorg og glæde har kærlighed som grundfølelse.
Hver gang du træffer en beslutning, tænker en tanke, oplever og
sanser, så gør du det med enten kærlighed eller frygt som
grundlæggende følelse.
Lys og mørke, dag og nat, mand og kvinde, sol og måne, middag og
midnat osv. osv. Alt har en modsætning – hvorfor? Hvordan ville vi
ellers kende til lys eller mørke, hvis ikke vi havde noget at
sammenligne med og holde det op i mod.
Dyrene oplever med kærlighed først og fremmest. De er i deres
hjerter, og er i mindfulness døgnet rundt.
De vil til hver en tid vælge den beslutning, der føles som den bedste.
Enten på deres vegne eller for dem de elsker og vil beskytte.
Når vi skal forstå vores dyr, er vi derfor nødt til helt grundlæggende
at forstå deres udgangspunkt for alt i verden. Deres hjerter. Deres
troskab mod sig selv og evt. deres flok. Deres glæde ved livet, og
deres evne til at ligge alle tanker fra sig, og bare VÆRE. Lige nu – lige
her – i dette øjeblik.
Vil du lære mindfulness? Kig på dine dyr i 30 min. hver dag i 1 uge, og
så ved du, hvad du skal gøre selv.
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Når jeg spørger Morgan min trofaste
følger og læremester, hvad han tænker
på i løbet af dagen, så siger han:

Jeg savner dig når du ikke er hjemme.
Jeg følger med i hvad du laver NÅR du
er hjemme.
Jeg er opmærksom på lydene udenfor
og jeg leger med Alfred. Jeg kan godt
lide at lege ude i haven.
Jeg bruger mine sanser når jeg snuser
udenfor og det føles rigtig godt.
Morgan er på billedet herover, og Alfred er hans (store) lillebror.
Kan du se hvor jeg vil hen?
Der er ingen tanker om hvad han skal nå inden kl. 14, hvor han lagde
sit legetøj sidst, om han har glemt noget, om pelsen sidder som den
skal i dag, om der sker noget i kalenderen som han frygter eller
stresser over.
Alt der sker i ham tager udgangspunkt i øjeblikket. Han er hverken i
fortid eller fremtid.

Morgan er i NU
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Når vi må stille os undrende….
Hvor mange af os har ikke stået i en situation, hvor vi bare har måttet
klø os i håret, og sige hvad er det der går galt?!
Hvad sker der lige for mit dyr?
En ting kan jeg sige dig med det samme, svaret til dit dyrs adfærd er
ikke nødvendigvis fundet på 5 minutter. Men hvis du giver dig tid til at
læse videre her, så kan jeg hjælpe dig et godt stykke af vejen.
Som det første skal du naturligvis sikre dig, at der ikke er noget fysisk
galt med dit dyr. Hvis du på nogen måde er i tvivl, så er det bare om at
komme afsted til dyrlægen og få det tjekket.

Er dit dyr et rovdyr eller flugtdyr?
Det er helt essentielt at forstå forskellen, for at forstå adfærd og
mønstre.
Hvilken race er dit dyr og hvad er dyret avlet til oprindeligt?
Der er stadig plads til unikke individer i bestemte racer. Men
grundlæggende instinkter og pleje af dem kan løse mange
udfordringer.
Dernæst så er du nødt til at være realistisk omkring dit dyrs
genetiske arv. Er der kendte problemer eller udfordringer i dens
familie? Er der kendte problemer med lige nøjagtig denne type race?
Rene racer af specielt hunde har en tendens til at have fysiske og
psykiske udfordringer pga. indavl.
Indavl er ikke dyrenes skyld. Det er menneske skabt.
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Hvis ikke problemet åbenlyst skyldes en eller flere af de nævnte ting,
så kan vi begynde at kigge nærmere på din udfordring med nogle helt
andre briller.

Spejleffekten
Du skal vide at dit dyr afspejler dig. Alt hvad du gør og tænker
påvirker dine omgivelser ikke mindst dine dyr. Alt hvad du har
problemer med i livet hjælper dine dyr dig med at se.
De får det frem i dig ved hjælp af deres adfærd. Og du har selv været
med til at vælge dette. Det skete allerede dengang du stod og kiggede
på lille Frida da hun var en bitte kær hvalp i kuldet hos kennelejeren.
Da du kiggede på hende var der noget inde i dig som blev påvirket. Du
reagerede på hendes frekvens og der var et match. Det var ”meant to
be”. Hvorfor?
Fordi du er her på jorden for at lære og for at udvikle dig. Vi vælger og
tiltrækker dyr og mennesker der hjælper os med dette. Uanset om du
vil det eller ej. Ja vi er her sikkert også pga. en masse andre ting. Men
læring det kommer du ikke udenom i livet.

Lad nu være at falde i sammen fælde som andre
Dyr er ikke mennesker. Jeg møder med jævne mellemrum folk som
gerne vil menneskeliggøre deres dyr. Dyr er IKKE mennesker. De
tilhører, som nævnt, enten rovdyrene eller flugtdyrene og deres
adfærd og instinkter matcher den gruppe de tilhører.
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Menneskets sind er mere komplekst og indviklet, og netop derfor
står vi med alverdens problemer, når vi lader vores sind styre os alt
for meget.

Dyr er i deres hjerter 24/7, og når vi mennesker
bruger vores egne hjerter, så bliver vi styret
direkte mod vores drømmes mål.
Sådan er det. Det kan ikke være anderledes.

Hunde – menneskets bedste ven
Hunde er rovdyr med en stærk flokmentalitet. De er her på jorden for
at bidrage med kærlighed i flokken, lære familiemønstre at kende og
hjælpe og støtte os i svære stunder og meget meget mere.
Hunde har brug for en tydelig leder, og hvis ikke lederen er tydelig
nok så overtager hunden for at sikre flokkens overlevelse. Hunden
gør alt det, som han/hun mener er korrekt ift. overlevelse til flokkens
bedste.
For hunde er det normalt at være i et hierarki og det skal være
tydeligt. Hvis der er den mindste tvivl om lederrollen, så skaber det
udfordringer.
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Hunde er enormt loyale, og har næsten altid jahatten på. De vil gøre
hvad som helst for, at du som ejer har det godt, og de er kede af det,
når du er ked. Deres følelser afspejler dine.

Hunde er virkelig vores bedste venner!
De er tilgivende, og nærer normalt ikke had til deres mishandlere,
eller andre der gør dem fortræd.
Hvorfor vælger dyr at leve på jorden på et miserabelt sted, hvor de
fanges og mishandles vil du måske tænke her. Jeg er af den
opfattelse, at dyrene ofrer sig for menneskets skyld her.
Mishandlerne får en mulighed for at angre og vælge om.
Mennesker der bevidner mishandlingen får mulighed for at gå i
aktion imod mishandling.
Der er ligeså mange årsager til dette, som der er dyr på jorden.
Alle dyrene er unikke i deres personlighed og intet er tilfældigt.
Deres pels og farver har betydning for jorden, og de mennesker der
er omkring dem. Nogle gange vælger dyrene bestemte aftegninger i
pelsen for, at tiltrække den ejer der er ment til dem.
Arten har en rolle og et job at udføre her på jorden, og hvert individ
har en unik opgave, som de har valgt på forhånd. Nu er det blevet til et
stort puslespil ikke sandt?
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Den selvstændige kat
Katten er selvstændig og en super dygtig jæger. Også selvom
halvtykke rødstribede Valiant helst vil ligge og sove i solstrålen på
ryglænet af ynglings sofaen dagen lang.
I denne position er det ikke ligefrem den dødfarlige jæger der er mest
tydelig. Men uanset hvad så HAR han altså nogle udprægede
instinkter, der hjælper med overlevelse og videreførelse af arten.
Katte er desuden fremragende healere. Når katte spinder, så ligger
deres spinderi i et frekvensområde, som passer nøjagtig til den
frekvens vores krop og især knogler heler i. Det er også derfor at
katte i smerte ofte spinder. De healer sig selv.
Kattes bløde pels og energier skaber nogle gode reaktioner, dybt
inde i din krop helt ned på celleplan. Kattes opgave her på jorden er
blandt andet at hæve energierne og rense dem. Jo større kattene er,
jo højere energier kan de lave.
Alle os der har katte ved hvor fintfølende væsner de er. De reagerer
med det samme på alt, og skal vi blive rigtig gode venner med dem, så
kræver det en rolig tilgang, der viser, at de kan have tillid til os.
Ikke alle er katte mennesker, og sådan er det. Men os der er faldet for
de skønne spindende katte, vi ved at når først tilliden er skabt, så er vi
forbundet resten af livet.
Katte rummer enormt meget visdom, og det får du gavn af, når du har
dem omkring dig. Uden at du måske er bevist om det, så sender de
løsninger og gode råd til dig i hverdagen.
Det kan komme som en pludselig indskydelse, eller en tanke der
løser et problem.
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Tilbage i den gyldne tidsalder på Atlantis havde alle hjem en kat (og
en hund – flere faktisk). Alle udviste respekt for hinanden, og der var
derfor ikke behov for frygt eller negative tanker.
Kattenes rolle var blandt andet at hæve energierne i hjemmet, og af
det jeg er blevet fortalt, så var de første katte alle helt sorte.
Sorte katte skulle efter sigende være dem der kan hæve energierne
ekstra højt op. Om det passer må jeg være svar skyldig på. Jeg elsker
min Pjuske uanset hvilke farver hun har.
Katte er desuden rigtig dygtige til at give os der elsker dem svar på
tiltale. Hvis du gør noget din kat ikke bryder dig om, ja så kan du være
stensikker på, at din kat finder på en måde at fortælle det på.
De ved hvad de vil finde sig i, og især hvad de IKKE vil finde sig i.

Heste
Heste er her på jorden for at servicere os mennesker. De hjælper os
med alt, hvad vi har behov for at se, og med alt det praktiske vi skal
bruge deres kræfter til. De hjælper os med at nå vores mål og
drømme.
Heste er især gode til at gøre os opmærksomme på, alt det vi ikke ser.
Alt det som vi ikke tænker over, som har betydning for os i
dagligdagen, og i vores liv i øvrigt.
Heste er så meget i deres hjerter, at det er meget vigtigt, at vi forstår
dem, og ikke dømmer dem ud fra deres udseende.
En stor stærk hest der er 1.80 i stang, kan sagtens samtidig være
verdens blødeste væsen med følelser, der meget nemt bliver sårede.
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En hest der er avlet til dressur egner sig ikke nødvendigvis til dette og
lign.
Rideskole heste ved godt, at de er et arbejdsredskab. Nogle af dem
trives ikke med dette. Men uanset hvad så har de valgt at gå distancen
for os mennesker, der er omkring dem.
Hvis du er i nærheden af eller arbejder med heste, rideskoleheste og
andre, så vær sød at sige tak til dem. De trænger til at høre det. Det
gælder i øvrigt for alle dyr. Husk at takke dem for deres arbejde. Det
sker desværre alt for sjældent, at vi husker netop dette.
Vores ambitioner med hestene eller for os selv, er ofte dem der går i
vejen for vores smukke samarbejde.
Men husk på, at hvis du er i dit hjerte og lytter til din hest, så er
grundlaget lagt for et stærkt kærlighedsbånd.

Følelser
Alt det her er bare for at vise dig, hvor vigtigt det er, at du forstår dit
dyrs ophav. De er (som vi) født ned i en krop med en bestemt genetik,
instinkter (nedarvede erindringer) og følelser.

Ja jeg sagde følelser! Det har alle dyr uanset art.
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Dyrenes følelser er ikke nær så komplekse, som vores menneskelige
følelser. Dyrene bærer ikke decideret nag, og de er ikke usikre på om
pelsen nu lige skinner, som den skal i dag.
De ønsker ikke at bekrige andre på grund af, det de tror er
sandheden.
De oplever ikke vrede på samme måde, som vi mennesker. Men
følelser det har de skam.
De bliver kede af det, føler skyld, sørger over tab af dem de elsker, og
bliver bange.
De vurderer om det kan betale sig at lave unoder, og tænker over
hvordan vi har det, og hvad de kan gøre for at hjælpe os. Det tænker
de over hver eneste dag.
Dyrene bærer som sagt ikke nag, men de erindrer hvad der er sket
dem.
De husker derfor at f.eks. mænd med hat er farlige eller, at bestemte
typer mennesker er nogen de helst vil undgå. Det er ikke nag. Det er
erfaring. Og det kan være rigtig svært at ændre på.

Frygtsomme dyr har især brug for forståelse.
Tænk på dig selv her. Måske er du bange for edderkopper. Du ved om
nogen, at det ikke nytter at andre fortæller dig, at de ikke er farlige.
Det giver dig ikke lyst til at tage lille Peter edderkop op i hånden,
næste gang han vader hen over stuegulvet med sine lange lodne ben.
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Her skal der øvelse til. Du skal vænne dig til at komme tættere og
tættere på dem. Få en forståelse for deres verden, og komme ud over
dine grænser i dit eget tempo. Dine dyr er ikke anderledes her.
Det hjælper ikke at skælde ud, eller at vise hvordan andre godt kan
finde ud af at gøre tingene.
Som om det skulle hjælpe noget som helst at andre godt kan…. Det
fjerner ikke den grundlæggende frygt. Det er blandt andet forståelse
der skal til.
Når det er sagt, så kan det sagtens være en hjælp, at f.eks. din hund
har en anden hund med et roligt sind at støtte sig op ad. En hund med
mere erfaring, som kan vise hvordan verden skal indtages. Men det
løser ikke alle problemerne.

Eksempel
Lad os tage udgangspunkt i et eksempel:

Lille Viggo er en super sød Boston Terrier, som alle falder for når de
møder ham. Men ude på gaden viser han en helt anden knapt så sød
side af sig selv. Han gør af alle der går forbi, og han er direkte
aggressiv overfor andre hunde. Hvorfor nu det? Så er det vi vender
tilbage til spejleffekten. Hvor er du henne i billedet? Er du den
følsomme ejer, som tager ham op og prøver at berolige ham ved at
bruge tyssende lyde og ord? Eller ignorerer du hans opførsel, eller
hiver du hårdere i snoren for at få ham væk. Er du pinlig over ham?
Jeg hverken kan eller vil trække en kam ned over alle, og sige at alle
problemer kan løses ud fra en enkelt løsning. Men jeg kan sige dig så
meget, at du med din egen opførsel, adfærd og egne følelser påvirker
din hund, allerede fra du tænker på at gå en tur. Han er ikke i tvivl.
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Det samme er gældende, når I er kommet afsted ud over
landevejene. Allerede inden Viggo ser, at der er andre i nærheden, så
kan han fornemme på dig, om der er ændringer.

Dit sind og de energier du udsender (din
frekvens) fortæller ham alt om det.
Dernæst så er du i denne situation nødt til at være din flokleder
position bevidst. Det er dig der afgør, hvornår der er fare på fære.
Det er en af lederens mange rigtig vigtige funktioner. Det vil altså sige
det nytter ikke nødvendigvis noget, at du tager lille Viggo op på
armen, og prøver at berolige ham. Her bekræfter du ham bare i, at
der er fare på færde, og at der reelt er noget at være bange for.
Så medmindre det er fordi, at du kan se en stor bidsk hund komme
løbende hen til jer, så er det ikke nødvendigvis en god løsning at
trøste lige her. Jeg ved, at du mener det godt.
Det er dig der bestemt skal vise i din adfærd, at du er leder, og at du
ikke er bange. Du behøver ikke engang at bruge dine ord. Dit
kropssprog og dit sind siger alt. Er du selv et frygtsomt menneske?
Bliver du usikker og i tvivl?
Kan du se, hvad jeg mener? Hvis du selv har udfordringer med at
bevare roen og at være i balance så smitter det. Du giver din hund
grund til at være på vagt.
Her kan jeg anbefale at gå i træning med dig selv. Begynd på gode
vane såsom yoga, gåture i naturen og især meditation.
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Det gælder også dig med dyr, der har aggressiv adfærd. Træn din
vejrtrækning. Få den helt ned i maven og find din ro. Det smitter. Ikke
kun til dine dyr, men også alle andre omkring dig. Som rolige ringe i
vandet breder din ro sig til resten af verden.
Det er faktisk bevist at større grupper der udviser ro og mediterer på
fred kan ændre et samfund til det bedre. Det sænker kriminaliteten
og forbedrer energierne i miljøet. Tænk på, hvad du kan udrette af
mirakler med dine tanker og dit sind.
Nu var det her jo bare et ganske lille eksempel, og jeg er sikker på, at
der sidder mange adfærdsspecialister rundt omkring i det danske
land, som tænker ja ja, så enkelt er det jo slet ikke. Og nej det er det
nemlig ikke!

Unikke individer
Ganske som vi mennesker er unikke, så er dyrene også unikke. Vi har
alle vores helt egen personlighed, og det er ikke anderledes med
dyrene.
Hvis vi skal have et godt forhold med et stærkt bånd til vores
dyrevenner, så skal vi give os tid til at lære dem at kende.
Fuldstændig som når vi danner venskaber med andre mennesker.
Vi skal forstå personligheden og lære deres stærke og svage sider at
kende. For på den led bedre at kunne støtte dem, og uddanne dem til
at leve et harmonisk og lykkeligt liv i menneskeverdenen.

Hvem skal vi vælge
Når vi vælger et dyr, uanset om det er en hest, hund, kat eller et helt
andet dyr, så vælger vi ud fra nogle kriterier.
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Vi har en tendens til at vælge dyr, som enten ligner os selv af sind
eller sommetider også af fysik. Eller vi vælger dyr som besidder en
egenskab, som vi selv ønsker os, eller er fascineret af.
Det kloge valg af dyr, det er baseret på hvor stort et overskud du selv
har, og hvor dit engagement ligger henne.
Kort sagt hvor lang tid om dagen ønsker du at bruge sammen med din
hund, og skal jeres bånd styrkes igennem fælles arbejde, eller er det
ren kæleri vi er ude i.
De dårlige valg resulterer alt for ofte i aflivning eller afsættelse af dyr
på internater. Og det er en sorg og et chok for dine dyr, som sætter sig
i dem længe efter.
Når det så er sagt, så er det trods alt bedre at give dem et nyt hjem,
hvis ikke du selv er i stand til at være der ordentligt for dem.
Jeg har selv måtte træffe sådan et valg, med en Amerikansk Bulldog
tæve som vi købte for år tilbage. Dengang de stadig var lovlige. Hun
var for stor en mundfuld for os, og hun var dominerende overfor
vores søn, der kun var et år det tidspunkt.
Vi fandt et andet hjem til hende på Bornholm, og det er det bedste
valg, som vi har truffet for hende og os. Jeg græd da hun blev hentet.
Men jeg glædede mig over at følge hende på afstand, og se hvor
meget hun trivedes i sit nye hjem.

Hvis vi skal løse vores udfordringer med dyrene,
så er vi nødt til at se på os selv først
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Vores dyr viser os nemlig de sider af os selv, som vi ikke ser eller vil
se. De viser os, når der er noget galt enten med dem eller os. Så
længe vi ikke lytter sådan for alvor til hvad de siger, ja så har de kun
deres adfærd at kommunikere med.
Og så er det her, at jeg hører stemmen fra den frustrerede katteejer
der siger: ”Ja jeg kan altså ikke lige se hvad det på nogen måde har
med mig at gøre, at min kat skider i min seng hver dag!!”. Nej jeg kan
godt se at den er problematisk den der.
Men har du selv lavet om på noget for nylig? Har du fjernet noget som
din kat plejede at bruge og holdt af. Har du haft meget travlt for tiden?
Har du husket at udelukke fysiske problemer sammen med
dyrlægen?
Ofte når jeg snakker med mennesker der undrer sig over deres dyrs
adfærd, så har ejerne faktisk selv haft løsningerne liggende i
baghovedet (altså ikke nødvendigvis en aflivning).
De har haft en ide om, hvad det handlede om. Men turde ikke rigtig at
tro på deres egen intuition og mavefornemmelse.

Eksempel 2
Jeg har et helt konkret eksempel på et problem, som jeg for noget tid
siden havde med min kat Pjuske. Hun gik i vores skraldespand, og
ledte efter godbidder og andet godt. Hvilket gang på gang resulterede
i, at der lå skrald ud over køkkengulvet. Det blev familien her hjemme
inkl. jeg selv PÆNT trætte af ret hurtigt.
Så jeg besluttede mig for, at tage en snak med hende, for at forstå
hvorfor hun gjorde det. Der var jo masser af mad i hendes skål!

15

Jeg havde på forhånd et billede af, at det var en protest imod det
faktum, at jeg var stoppet med at købe vådfoder, og i stedet
udelukkende gav hende tørfoder for hendes tænders skyld. Og
ganske rigtig – da jeg telepatisk spurgte hende hvorfor hun rodede i
vores skraldespand, så var hun virkelig utilfreds med sit foder. Hun
sagde faktisk, at hvis hun bare 1 gang dagligt måtte få vådfoder, så
ville hun være glad og stoppe med skraldet.
Da jeg nævnte det for min mand, så sagde han:”Ja ja den er god med

hende den holder 2 dage så er hun i gang med at rode i skrald igen!”.
Men nej til Pjuskes forsvar, så vil jeg sige, at hun har holdt sin del af
aftalen. Stort set ☺. Det kan være rigtig svært at ændre på vaner – det
ved vi jo selv. Men efter jeg har indført vådfoder hver morgen, så er
det yderst sjældent, at hun roder i vores skrald.

Hvad så når jeg har prøvet alt og intet har hjulpet?
Ja, hvad er det korte af det lange her? Jo sagen er den, at når du har
udelukket de vigtigste faktorer vedr. fysik, nedarvede udfordringer,
din egen adfærd osv., og står tilbage med et dyr der stadig giver dig
store udfordringer, så søg hjælp via telepatien.
Faktisk vil jeg gå så langt, at jeg vil sige, at telepatien kunne have
hjulpet jer fra starten af. Hvis du havde fået dig en snak med dit dyr i
begyndelsen af alt dette, så kunne han/hun have fortalt dig, hvad der
var galt. Ville det ikke have været lidt nemmere?
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Lær at bruge telepatien selv eller få en anden til at tage en snak med
dit dyr. Alle kan lære telepati, og det kræver ikke den helt store
spirituelle opvågning, for at kunne høre dyrene. Det er en medfødt
evne, som blot skal vækkes til live igen.

Når al anden kommunikation fejler må vi indse,
at alt kan siges og forstås med vores hjerter
Aflivning af dyr der ikke opfører sig ”normalt”, eller som ikke længere
passer ind i familien kan undgås, hvis du som ejer vil gå distancen, og
hjælpe jeres forhold tilbage på rette spor. Her kan telepatien også
være en god hjælp.
Når det er sagt, så er der bestemt også tilfælde, hvor dyr og ejer bare
ikke passer sammen. Sådan er det.
Så er internater, eller privat salg til anden god ejer bestemt en
mulighed.
Selvom jeg ikke er stor fan af at anbringe dyr, så er denne løsning
bedre end at beholde et dyr, som ikke trives i dit hjem.
Vi har heldigvis mange gode og dedikerede mennesker rundt om i
landet, som gør en kæmpe indsats for at skabe gode vilkår for alle de
dyr som havner i forkerte hjem og må omplaceres.
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Til syvende og sidst
Jeg håber, at du fik noget ud af at læse alt dette.
Mit håb er, at jeg kan skabe mere klarhed omkring dyrene og deres
verdenssyn.
Jeg tror på at telepatien kan være vores løsning, og at det kan blive
en naturlig kommunikationsvej imellem mennesker og dyr (igen).
Når vi åbner vores hjerter, og bruger vores medfødte telepatiske
evner, så ændrer vores verden sig.
Når dyrene får lov til at hjælpe og guide os, så kommer vi tilbage til en
naturlig balance, hvor vi kan se os selv og dyrene i det sande
strålende lys.
Jeg tror på, at verden bliver et bedre sted, når vi åbner os for naturen
og alle dens væsner. Jo flere vi er om at gøre dette jo bedre en verden
skaber vi.
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere, så er du altid
velkommen til at kontakte mig.
Du er også velkommen til at følge mig på Facebook, Instagram og
Twitter samt besøge min hjemmeside på www.bsalkvist.dk

Lyse Hilsner

Dyrehvisker, Clairvoyant Healer, stifter af
Dyrehvisker Akademiet & Mor
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