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Hvordan lever en Dyrehvisker
Lige som du kan mærke, at du har det bedst med 😊
MEN det er jo ikke gjort med det.
Jeg vil her give dig nogle af de fif og tips m.m. som jeg har fået igennem min
egen læretid hos coach, vejledere, lærere og flere andre.
1.
2.
3.
4.
5.

Elsk dig selv (iht. Hjemmeøvelsen i øvrigt)
Modningstid (giv tingene tid inden du beslutter dig)
Taknemmelighed
Tilgivelse (som at drikke gift og forvente at de andre før af det)
Tilgivelse er IKKE svaghed. Tilgivelse er ACCEPT af at du eller en anden
ikke var klogere
6. PYT (et af verdens bedste ord)
7. Prioriter ”dig tid”
8. Undgå sammenligning eller vælg i det mindste en der er på samme niveau
som dig, og som har de samme mål med livet
9. Giv følelserne plads når de er der, frem for at flygte (sig ok giv mig det
værste du har)
10. Accepter dine følelser (sig jeg accepterer at jeg er ….. flere gange)
11. Undgå selvhøjtidelighed
Og ikke mindst - udvis medfølelse for alle (selv dem der gør dig ondt og den
kan være svær – stort set alle gør hvad de mener er bedst).
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Hvad med kosten? Skal vi leve vegansk alle sammen?
Jeg personligt har valgt at jeg hverken er det ene eller det andet. Jeg er MIG.
Jeg spiser primært vegansk, men får jeg lyst til et stykke kylling, så tager jeg
det. I vores familie prioriterer vi at købe kød fra fritgående dyr.
Vi leder efter flere steder der slagter egne dyr så der ikke er lang transporttid
til slagteriet.
Vi forsøger at sætte forbruget af kød ned. Vi tænker over vores forbrug
generelt, og smider så lidt vi kan ud. Samme tanke har vi når der købes – skal vi
virkelig bruge det her? En god lille øvelse hver gang vi fristes.
Prøv at tænke over om der er nogle af dine egne vaner, som kunne ændres til
gavn for både dig selv og miljøet.

Beskyttelse af dig og din energikrop
Når vi arbejder spirituelt og udvikler os i vores energikrop, så sker der noget med
vores vibrationer og det lys vi udsender til verden.
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Det er som ringe i vandet. Hvis du smider en sten i vandet, så breder ringene sig
i alle retninger. Sådan er det også med dine energier hvert eneste sekund i hele
dit liv. Alt hvad du gør, det påvirker din og andres verden.
Når du udvikler dig og åbner dit sind for en verden der er større end du først
antog så bliver du mere synlig. Både for sjæle i og uden en krop.
Det er ikke noget du behøver at være bange for!
Men vær opmærksom på om bestemte mennesker begynder at søge dig mere. Og
om disse gavner dig eller blot suger af din energi.
Mærk efter om de mennesker du er i nærheden af, nærer dig frem for at tære
på dig.
Bliv mere kritisk overfor hvad du ser i fjernsynet og vælg reklamer fra. Alene
det at gå på Facebook, er at åbne for en hel verden af indtryk og måske også
stemmer fra andre mennesker.
For at du kan fortsætte din spirituelle opvågning på bedste vis så har din krop
og dine energier brug for at være beskyttet.
Din krop har behov for at du spiser sund og nærende mad uden giftstoffer. Jeg
kan anbefale at vælge økologisk så ofte som muligt.
Har du ikke råd til at skifte alt ud så sørg for som minimum at købe frugt og
grønt der er økologisk. Tænk i at jo tyndere skind en fødevare har jo mere
giftstof trænger der ind ved ikke økologisk landbrug med pesticider m.m.
Din krop har brug for hvile og søvn, godt med vand, motion, meditation og at du
tænker positivt om den.
Få evt. taget en QMA-test eller andet der kan hjælpe dig med at se, om du er i
underskud af bestemte vitaminer og mineraler.
Dine energier og hele din energikrop har brug for, at du beskytter den imod
angreb fra andre. Det kan være angreb fra levende individer, eller det kan være
energirester du samler op rundt omkring og lign.
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Sådan beskytter du din energikrop
Sørg for at have en indstilling der siger: ”JEG BESTEMMER HVEM JEG VIL
GIVE TIL – INGEN SKAL TAGE NOGET FRA MIG UDEN MIN
TILLADELSE!”
Når du er i sammenhænge hvor du påvirkes af andre så luk dig selv af. Det kan
være på arbejdet, når du handler og når du er gæst eller har gæster.
Du kan gøre det på flere måder eller bruge dem alle hver gang.
 Tænk – nu lukker jeg af
 Forestil dig en rød tråd gå fra din hovedbund øverst ned igennem kroppen –
dele sig ved dit haleben – fortsætte ned i hvert ben og luk tråden af ved
hver ankel
 Se dine energier skrumpe ind til dig selv igen
 Pak dig selv ind i en gylden boble

Jeg har lært flere metoder men den bedste af dem alle er altså at bede om
hjælp. En fantastisk og effektiv bøn om beskyttelse er:

Kære Gud
Jeg beder om hjælp til beskyttelse i dag.
Jeg takker for hjælpen, og ved at jeg altid vil være beskyttet.

Uanset om du tror på en Gud, kilden, lyset eller hvad vi skal kalde den energi der
giver os alle liv – ja så tror denne energi på dig.
Hvis du vil prøve andre metoder, så kan jeg anbefale, at du forestiller dig, at du
tager en blåviolet (lavendelfarvet) kappe med hætte på, som du lukker foran
dig.
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Hvis du sidder i et lokale med mennesker der påvirker dig, kan du imens I snakker
forestille dig, at du sidder inde i et gyldent rør der drejer rundt om dig – skærer
alle de andres kroge væk fra dig.

Telepatisk støj
Nogle oplever at når de begynder at åbne sig op for telepatien, så giver det
udfordringer ift. at kunne lukke andre ude.
Der er flere aspekter i dette, som vi skal kigge nærmere på.
For det første, så er vi hele tiden enten i vores egen bevidsthed eller med i den
kollektive bevidsthed. At kunne kende forskel på disse kræver, at du mediterer
(gerne dagligt), så du er i ro og har kontakt til dig selv.
Når vi er i den kollektive, så er det ikke altid positivt.
Forestil dig at du er med i en demonstration sammen med en masse andre
mennesker. Pludselig er der nogen der begynder at råbe meget højt og lave
ballade. Dette breder sig til flere og flere undtagen dem som kan mærke og se at
dette ikke er dem.
Hvorfor? Fordi vi er ET.
Omvendt så kan mennesker skabe mirakler, når vi er i den kollektive. Hvis vi
samler os om at skabe positive forandringer ift. helbredelse og andet. Ja så sker
det!
Netop denne menneskelige evne er vi både berømte og berygtet for i Universet.
Det andet aspekt er, at du godt kan have uindbudte gæster i dit sind. Det kan
være mennesker som vil have en masse fra dig uden at det er aftalt. Det kan
også være at du selv kommer til at kontakte dem, fordi du tænker på dem.
Måden at undgå at dette bliver en gene for dig er, at sørge for selv at være i ro
og balance. Igen mediter og fortsæt din spirituelle udvikling.
Jeg vil også sige at begrebet jordforbindelse har betydning her.
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Jordforbindelse
Dette er mere end blot at forestille dig rødder fra dine fodsåler gå ned i jorden!
At have jordforbindelse handler om hele planeten JORDEN.
Og dette kræver mere end blot visualisering. Det kræver at du har lyst til at
være her. At du nyder det du kan i dit liv. Hvilke goder har du som du kan nyde
hver dag og være taknemmelig for? Tænk over det.
For mig personligt har det været ekstremt svært at bevare en god
jordforbindelse stort set hele mit liv. Sådan en der giver ro og varme i kroppen.
En der giver solid forbindelse til det inderste.
Jeg har lavet et utal af øvelser, men det har virket som et dårligt og alt for
småt plaster på et stort og blødende sår. Ret lidt effektivt …..
Lige indtil jeg fandt ud af hvorfor.
Jeg har hele mit liv følt mig fanget. Fanget på et sted som jeg ikke bare kan
komme væk fra igen. Jeg vidste det ikke – at det var sådan jeg følte det.
Jeg opdagede det i en guidet meditation på en workshop i Sverige i juni 2018.
Jeg græd og grinte hele vejen hjem i bilen. Og det var en lang tur for det var i
Göteborg!

7

Denne følelse havde hele mit liv afholdt mig fra at få en god jordforbindelse. Den
havde afholdt mig fra virkelig sådan for alvor at føle glæde og lykke.
Men efter at have set følelsen i øjnene, have følt vreden over at være fanget
her på jorden. Så har jeg nu erkendt og accepteret, at det er mit eget valg at
være her. Og jeg HAR en masse goder her i mit liv. Mine børn, min mand, vin og
chokolade, solen der skinner på min hud og dyrene omkring mig og mange flere
ting.
Mit råd til dig er at dykke længere ned i din glæde ved livet. Er den der? Hvis
ikke hvad er det så der holder den tilbage?

Amuletter og talismaner
Rigtig mange inklusive mig selv bruger halskæder med beskyttende symboler.
Der findes rigtig mange forskellige men jeg kan personligt anbefale at bruge
krystaller, pentagrammer og evt. en Akaija.
Det siges at Kong Salomon havde en ring med et pentagram på, som han brugte
til at styre dæmoner til at arbejde for sig. Helt dertil tror jeg ikke at vi skal….
Men at symbolet har en beskyttende effekt, er der ingen tvivl om.
Prøv dig frem og se hvad du bliver draget af. Det kan bidrage på smuk vis til
daglig beskyttelse af dine energier.

Forskellen på clairvoyance og telepati
Her er vi ude i en definition som kan være svær at beskrive fuldstændigt.
I virkeligheden behøver vi jo ikke at koncentrere os ret meget om hvornår vi gør
hvad.
Men i vores menneskelige sind er der et behov for at putte alt i forståelige
kasser og rammer så de giver mening.
Derfor vil jeg her give mit beskedne bud på hvad forskellen reelt set er.
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Når du skal telepatere med dyrene, så kontakter du dem igennem dit hjerte.
Kærligheden til dig selv og din omverden og din evne til at åbne dit hjerte er
altafgørende for en god kontakt til dyrene.
Jo mere kærligheden fylder i dit liv, jo større kontakt vil du opleve at få til alt
andet liv.
Jeg har spurgt mine egne spirituelle guider flere gange for en definering, og de
bliver ved med at fortælle mig følgende:
Clairvoyance foregår udadtil og ved at du mærker ind på energilegemerne. Det
gør du med dit 3. øje og med din intuitive sans. Empatiske evner er også i brug
her. Alt ligger som spor i energien – fortid, nutid og fremtid.
Når vi læser clairvoyant, så gør vi det på f.eks. mennesker der lever nu sammen
med os. Det kan også være steder og ting der læses. Dyrene kan også læses men
ikke høres. Du kan læse de aftryk de har med sig, og som de sætter her i verden.
Clairvoyancen er udadgående.
Telepatien derimod er hjertearbejde. Telepatien foregår indadtil. Når du skal
snakke telepatisk, så skal du være i kontakt med dig selv. I kontakt med dit
hjerte. Du skal være ren og klar og ikke tynget af alverdens byrder, som du tror
du skal slæbe rundt på.
Ren telepati har intet med dit 3. øje at gøre. Det er den klare kontakt til alt –
det nonverbale sprog.
Det er faktisk også telepati når vi snakker med vores guider på den anden side.
Derfor kan vi godt sige at clairvoyante der giver sessions med beskeder fra
afdøde, guider, engle m.fl. også er telepater.
Men der er alligevel forskel får jeg klar besked om.
Forskellen ligger i at kontakten med afdøde, guider m.fl. uden en jordisk krop er
mere klar og u-forurenet.
Når vi snakker telepatisk fra en jordisk krop til en anden jordisk krop, så er vi
begge tynget af vores erfaringer, aftryk, midlerne som vi har til rådighed (de er
begrænset p.t.), vores tanker, vores tro og syn på hvordan verden er og meget
mere.
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Der er kun 1 der kan tynge telepatien i en kontakt med afdøde, guider m.fl. og det
er os her på jorden i den jordiske krop.
Øjet ser verden og hjertet hører hvad der ikke siges højt.

Dyrenes rige, missioner og roller her på jorden
Dyrene har en sjælemission her på jorden, ganske som vi mennesker har.
Siden Atlantis fald har vi mennesker levet i en 3. dimensional verden, og det
betyder at vi lever side om side med både ego og egoisme i lave vibrationer.
Flere og flere mennesker er dog begyndt at vågne op, og forstå at de er på en
evig mission, og at vi er både uendelige og guddommelige. Dette faktum at vi
vågner op, det hæver vores vibrationer og bringer os ind i 4. dimension.
Alternative behandlere vil typisk have hævet deres vibrationer så meget, at de
er i stand til at leve både i 3. og 4. dimension.
Vi er faktisk noget så langt i vores udvikling, at flere af os lever i 5. dimension.
Det er her, at vi fysisk befinder os mere og mere i en højere vibration. Vi kan
godt være lidt inde i denne dimension uden at være nået helt i mål. Det er bla.
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Her at vi manifesterer i nuet, trækker os fra ubehagelige omstændigheder og
rydder ud i venne- og måske også familiekredsen (det gør vi også i 4. dimension).
Harmoni opnås ved indre åndelig udvikling, du vælger selv øjeblikkeligt om du vil
være i 3., 4. eller 5. dimension i dine tanker og ageren. Meeeen det er nemmere
sagt end gjort 😉
Hvordan genkender vi et 5. dimensionalt menneske?
Når et menneske har færdigudviklet sit Lyslegeme, de ekstra DNA-strenge (1213) og de 12 chakra m.v. er færdigbygget, så har denne person en særlig glød
over sig. Det kommer fra bl.a. en aura med gyldne farver i sig. Mere om det på
modul 5.
Det er et helt specielt lys som ses langt ud i universet. Dette menneske har også
en ro og harmoni over sig som mærkes og ses tydeligt.
Rigtig mange dyr er højtudviklede og i 2014 var 74% af dyrene oppe i en 5.
dimensional frekvens, som hæver deres vibrationer, fordi de lever ud fra et
komplet åbent hjerte.
Alle dyr heriblandt katte der stammer fra Orion ER 5. dimensionale. Orion er
opsteget, og derfor er alt liv her fra ophøjet.
Alle dyr er her for at opleve livet. Det gør de ved at bruge deres sanser, mærke
med deres fysiske krop, spise, drikke, se høre og forstå seksualitet, og det at
være forældre og tage sig af et andet væsen. Det handler også om at forstå
relationer og ikke mindst familiestrukturer samt relatere til andre væsner i
andre arter.
Hver art har en overordnet mission/aftale med jorden, og dermed en klar årsag
til at skulle være her. Hvert enkelt individ i hver art, har sin egen unikke mission
(som vi mennesker).
Dette er en aftale på et meget højt niveau, som tidligere blev anerkendt og
respekteret af mennesker. Vi var vogtere og beskyttere, fordi vi var i stand til
at planlægge og lægge større strategier.
Dyrene har fra begyndelsen ikke givet deres tilladelse til, at vi må dræbe dem og
holde dem fanget. Men det er et faktum, at det er sådan og har været sådan
længe.
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Dyrene har hævet deres vibrationer så meget at de nu overgår os, og er klar til
at undervise menneskeheden i hvordan vi genskaber den naturlige balance.
Dyrene kan heller ikke huske noget, når de inkarnerer her på jorden. Men min
erfaring er, at netop fordi vi snakker med dyrenes højere Jeg i telepatien, så ved
de meget om deres tidligere liv.
Vi kan godt opleve, at dyr snakker om reinkarnationer i telepatien. Hvis der ligger
blokeringer i tidligere liv, som påvirker dyrene i nuet, så er en karmisk healing
fantastisk god hjælp.
Dyrene kommer her til jorden med bestemte energier, som vi har brug for. Det
ligger kodet i deres aura og det provokerer og prikker til lige nøjagtig de punkter,
som vi har brug for at kigge på. Dette er en af grundene til at vores dyr er
suveræne spejle, som viser os hvad vi har brug for at arbejde med.
Dyrene har en meget ren og klar kontakt til den spirituelle verden og alle i den.
De har ikke den avancerede venstre hjerne, som vi mennesker bruger til at tænke
logisk og strategisk. Nogle mener at det skyldes at dyrene bruger deres højre
hjernehalvdel sammen med deres hjerter. Denne rene og klare kontakt ser vi
nærmere på, når vi snakker chakra på modul 6.
Nogle dyr inkarnerer fordi de vil tjene menneskeheden, andre fordi de vil tjene
jorden og helt andre fordi de vil vokse spirituelt. Mange er her for at undervise
og lære fra sig. Uanset hvad så er det med dyr som med mennesker. Når vi først
har accepteret at inkarnere her på jorden med en mission, så inkarnerer vi om og
om igen indtil denne mission er fuldført. En mission der for os alle handler om at
komme tilbage til Ånden.
Vi mødes derfor ofte med vores dyr igen og igen. Dine dyr har valgt dig. Intet er
tilfældigt og at blive sat sammen med et dyr, det er et match skabt på et
guddommeligt plan. Farven på pelsen, aftegninger, personlighed og tidspunkt er
alt sammen noget der spiller en rolle i jeres forhold.
Når det er sagt så findes der også misforståelser – nogle dyr og mennesker er
ikke ment til at være sammen for evigt. Men at de er sammen for en kort stund,
er bestemt ikke tilfældigt. Det kan f.eks. være dyr der havner i en ”forkert”
familie og må genhuses hos en ny senere.
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Katte
Katte er fyldt med visdom og de hjælper mennesket med at få indsigt i og
adgang til vores egen visdom. De er som tidligere nævnt 5. dimensionale væsner,
og de viser os hvor nemt det faktisk er, at have en grundlæggende dyb ro hver
eneste dag.
Katte er meget spirituelle og healende. Deres spinderi ligger i et frekvensområde
som passer perfekt til den frekvens, som menneskers knogler m.m. healer bedst i.
Af samme grund spinder katte ofte når de selv har ondt.
Katte hæver vores vibrationer og svingninger når vi har dem i vores nærhed. De
vil aldrig tillade at vores lave svingninger sænker deres. Det kan ikke lade sig
gøre. Når vi rører ved deres pels og mærker deres spinderi, så hæver vi os helt
automatisk.
Det fremmer healing i vores sind og krop. Det hjælper os med at udføre
spirituelt arbejde, og det støtter dig i at vågne op og følge med ind i den nye
dimension, som jorden er på vej imod.
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Hunde
Hunde lærer os at give og modtage kærlighed, og de er her for at gøre netop
dette. De er i sandhed vores tro følgesvende igennem tykt og tyndt.
De hjælper os igennem deres egen mission om at lære at udøve disciplin i både
praksis og i undervisning på kærlig vis. De kommer bl.a. for at opleve forskellige
familiestrukturer.
Hunde hjælper i den grad os mennesker med at åbne vores hjerter – især fordi
det faktum at tage sig af et andet levende væsen åbner op. Hunde er skabt til
at være støttende.
Da hundene i den første tid levede her på jorden, så var det første gang i
universets historie, at et dyr havde levet så tæt på et menneske og være så
dybt afhængig af den omsorg der blev givet.
Der var en tid hvor hvert barn havde hver sin hund. Hvor det var normalt at
forvente en ny hvalp til huset ved hver fødsel af en baby.
Hunde er universelt set fra Sirius.
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Heste
Heste er til service og støtte for hele menneskeheden, og er meget rene i deres
natur. De stammer universelt set fra Lakumay som er et spirituelt aspekt af
Sirius.
Oprindeligt blev hestene redet og ”styret” ved hjælp af telepati. Denne
kommunikation er desværre gået tabt, men er godt på vej tilbage igen. Er du ude
hos en rytter der er åbensindet, så kan deres ridt forbedres betydeligt igennem
telepatien.
Heste er healere med store hjerter og deres kvaliteter går lige fra kærlighed og
empati til frihed, glæde og ære. De er fantastiske til terapiforløb især med børn,
og de hjælper i høj grad alle til at komme tilbage til vores kroppe og få
forbindelse til Jorden. Heste er desuden fantastiske til at ”holde rummet”.
Det at ”holde rummet” betyder at vi i vores bevidsthed er i et rum eller en
sfære af ubetinget kærlighed, uden dom, uden løftede pegefingre, uden analyse
men derimod blot ren anerkendelse af at vi er et.
Vil du vide mere om hvor mange andre arter stammer fra og hvad deres mission
er her på jorden, så kan jeg anbefale bogen ”The Archangels Guide to the Animal
World” af Diana Cooper.
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Devariget, devaer, naturånder og elementaler
Ligesom der findes Ærkeengle, Serafer, Keruber, Troner m.fl. så findes der også
naturengle og de hedder Devaer.
Devaer er opdelt i artsdevaer som igen er opdelt i Naturånder og Elementaler.
De kan være f.eks. planternes, træernes, vandets, havets, jordens, ildens og
mange mange flere. Hver art har sin specifikke mission.
De kan være helt mikroskopiske og de kan være kæmpe store.
Nogle mennesker føler en større tiltrækning til dem og det rige de lever i end
andre mennesker gør. Ofte er det mennesker som os, der gerne vil arbejde med og
hjælpe dyrene eller som føler en stærk tilknytning til naturen.
Devaernes energier er meget fine, og vi kan komme i kontakt med dem, når vi
ærer naturen og viser respekt.
Når vi er i kontakt med dem, så stiger vores energier og vores
bevidsthedsniveau.
Nogle Devaer vil rigtig gerne hjælpe os og andre skal vi holde os langt væk fra.
Når du sidder i naturen, er du omgivet af Devaer. Når du har planter i dit hjem,
så har du dem også der.
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Devaer hjælper med at udvikle og vedligeholde. De støtter hver en lille blomst til
de største bjerge i verden.
Ligesom vi så er Devaerne her på jorden mange gange i deres livscyklus, og de
lærer hver gang og får dermed større ansvar.
De har deres helt egen unikke historie, og kan fortælle rigt og meget om verden
ud fra den erfaring de har fået. Det kan f.eks. være jorddevaer der fortæller om
Jordens historie.
Naturånder har for det meste en personlighed, som vi kan forbinde dem med og
elementaler er mere en karakter. Fælles for dem alle er, at de opdeles i
elementer. Jord, ild, luft og vand.
Mange eventyr er fyldt med Devaer, og hvis du begynder at interessere dig for
dem igennem fortællinger, så viser du udadtil, at du vil dem.
Vi kan også meditere med dem, og det kan hjælpe os med at skabe en kontakt til
dem.
Devaer som vi med fordel kan kontakte er bla.
• Ban-Teegerner – fra jord – venlige husfeer
• Blomsterfeer og alfer – fra luft – forskellige opgaver i blomster og
planters levetid – farve, duft og former
• Drager – utallige arter – hjælper med spirituel udvikling og egenskaber
• Elverfolk – fra jord – varierende i str. – i flok er de venlige – modtager
gerne mad som de suger energien ud af – kan bede dem om at beskytte dit
hjem og hjælpe i ritualer
• Fauner – fra jord – fam. med satyrer – seksualitet og frugtbarhed • Furier – ofte i grp. af 3 (ung, voksen, gammel kvinde) – hjælper i ritualer,
vanskeligheder, pardannelse og kærlighed
• Gnomer – fra jord – nær fam. med nissen – hjælpsomme mod dyr og
mennesker
• Havfruer og havmænd – fra vand – normalt venlige – kan påkaldes ved nød
på havet – tager tid at opnå deres tillid
• Hyldemoder – fra jord – aspekt af Gudinden Eysmonya Kumara – træånd
særligt knyttet til hyldetræet – venlig og beskyttende
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• Kentaurer – fra jord – halvt menneske og hest – lærere og vejledere –
fortaler for ægteskab – forening af styrke og frugtbarhed
• Leprechaun – fra jord – enlige maskuline feer – elsker musik, dans og
tilsyneladende også irsk whisky 😊
• Nisser – fra jord – meget menneskekærlig og venlig – aktive hver nat –
kommer ikke ved kald på dem – men vælger selv hvem de evt. vil hjælpe
• Nymfer – alle 4 elementer – små feminine feer – legesyge og forføriske
• Sfinks – alle 4 elementer – guddommelig kundskab med magt over sindet –
symbolsk kan det højne vores adgang til højere niveauer i bevidstheden
• Satyrer – i fam. med fauner
• Sylfider – fra luft – små og menneskelignende – hjælper gerne og er venlige
overfor mennesker
• Dryader – fra luft – også kendt som træånder, Enter og trædruider og
druidesser – findes i alle træarter – vi kan lære meget om træerne og
deres magi ved at kontakte dem – med tid kan du få et stærkt venskab til
dem

Devaer vi ikke skal kontakte:
•
•
•
•
•
•

Ban-sheerne – fra vand – feminine feer
Bugul Noz – fra jord - grimt væsen i skoven – send det kærlighed i stedet
Goblins – fra jord – som dværge – ønsker ødelæggelse og har temperament
Huldrafolket – fra jord – mørke elverfolk i huler og grotter
Incubi – fra luft – maskuline feer – seksuelt angribende
Succubi – fra luft – feminine feer – seksuelt angribende

Lektier til næste modul
Tænk over hvordan det føles for dig at være her på jorden.
Hvad er goderne ved det? Hvad er din belønning for at gøre ”tjeneste” her på
planeten?
Og naturligvis fortsæt med at øve telepatiske snakke.
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