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Modul 6

• Samarbejde med universet
• Indre konflikter
• Hvor kommer sjælen fra (tidslinjer, sjælelige erfaringer, tidligere liv)



UNIVERSETS SPIRITUELLE LOVE 1/7

LOVEN OM REN ESSENS
Du er i din reneste essens ren bevidsthed og ren sjæl. Når du lever ud fra 
denne tilgang til dig selv, referer du til dig selv og ikke til de ydre 
omstændigheder. Du kender din essens og den ved om du er på rette 
spor. 

Når vi ikke styrer ud fra loven om ren essens, styres vi af hvordan andre 
responderer på os. Egoet søger anerkendelse, og bruger frygt som 
virkemiddel. 



UNIVERSETS SPIRITUELLE LOVE 2/7

LOVEN OM AT GIVE OG MODTAGE
Alt i universet bevæger sig, alt er en strøm af energi. Hvis du blokerer 
strømmen, svarer det til at holde vejret. Ubehaget opstår ret hurtigt, og 
trækker du den for længe får det negative konsekvenser.

Hold ikke fast, giv slip, tillad strømmen at føre dig af sted.
Sørg for at der er ren essens (følelsesmæssigt oplevelse af glæde og 
dybere mening) bag det at give noget væk. Det forstærkes modtagelsen 
og forstærker strømmene.



UNIVERSETS SPIRITUELLE LOVE 3/7

LOVEN OM ÅRSAG/VIRKNING (KARMA – NEWTONS LOV)
Alt hvad du sender ud kommer tilbage. 
Dette er loven, der understøtter den fri vilje og den vilde skaberkraft du har til 
rådighed hvert sekund. ALT tæller.

Bliv bevidst om de valg du træffer
Vær opmærksom på hvad der driver dig til at træffe de valg (styret af ego 
eller sjæl / kærlighed eller frygt)
Kend forskel på energien bag de drivkræfter



UNIVERSETS SPIRITUELLE LOVE 4/7
LOVEN OM MINDST MULIG ANSTRENGELSE
Du svinger i samme frekvens som alt i universet, naturen viser os hvordan alt er en bølge og svinger mellem 
ebbe og flod, forår-sommer-vinter og efterår.

Naturen holdes sammen af skabelsens energi / kærlighedens energi. 

Tålmodighed og dybere forbindelse til den guddommelige timing sikrer dig adgang til at bevæge dig ”down
stream” og ikke ”up stream”.

Tjek om du har spændt kærlighed foran din vogn og handler kærligt både ift dig selv og ift dét du på sigt vil 
udrette.

Brug guddommelig timing i stedet for at mase og ase og bruge alle dine kræfter. Spørg dig selv og mærk efter: 
”er det her kærligt overfor mig selv”. Skabelse er en proces, bevæg dig imod ”varmere”, og lad dit større mål 
folde sig ud. Bliv bevidst om hvad ”varmere” betyder for dig lige nu.

Anvend Accept, tag ansvar for dig som du er og lad hele dit energifelt hvile i et tilstand af ”intet-forsvar”. 
Lyt, men tilknyt dig ikke ydre (eller indre diaglog) påvirkninger. Lad dem eksistere uden at gå i forsvar. Derved 
lægges de i blød og du kan afvente videre proces.



UNIVERSETS SPIRITUELLE LOVE 5/7

LOVEN OM INTENTIONER OG ØNSKER
Kvantefysikken beskriver kvantefeltet. Dine tanker, følelser, fantasier, forestillinger, erindringer, behov, 
forventninger, det du tror på – er alt din SUBJEKTIVE oplevelse af kvantefeltet.

Din fysiske krop er din OBJEKTIVE oplevelse af kvantefeltet.

Kvantefeltet er den bagvedliggende virkelighed. Du er det, alle er det, alt er det. Din personlige krop, 
dit personlige sind er ikke adskilt fra det universelle sind.

Ved at påvirke dit indre, vil du dermed påvirke dit ydre også. Dertil skal du bruge to redskaber:

OPMÆRKSOMHED (sender energi og og liv) og INTENTION (din magi).
At kunne give slip og udvise tillid er nært knyttet op på processen.



UNIVERSETS SPIRITUELLE LOVE 6/7

LOVEN OM UTILKNYTTETHED
For at din energi omkring dine intentioner skal lykkes, skal der være en flow, en strømmende fri flod 
omkring dem. Hvis du er stærkt knyttet til et givent resultat, svarer det til at slippe en lille båd 
afsted på floden og så fise afsted midt i vandet, mens du forsøger at holde ved båden, så du har 
styr over at den kommer frem og hurtigt nok frem. Men du hindrer flodens arbejdet og du hindrer 
naturens naturlige rytmer, dit paniske forsøg bliver en forhindring.
Derfor er du nødt til at give afkald på din tilknytning til udfaldet. Tilknytning er baseret på frygt og 
på at fastholde fortiden.
Når du giver slip på tilknytning tillader du visdommen at finde vej til dig.

Dette kan du øve dig på:
• Giv dig selv en chance for at favne uvisheden, for netop der træder du ind i de unikke muligheders 

felt. Giv dig selv lov til at slippe forventning og tilknytning i en blid men dyb viden om at du 
hermed forener dig med dine guider og med hele universet og hjælpes sikkert imod dit højere 
formål.



UNIVERSETS SPIRITUELLE LOVE 7/7
LOVEN OM DHARMA (HØJERE FORMÅL I LIVET)
Du besidder helt unikke evner og et helt unik talent, som lige præcis du er her for at udfolde. Når du matcher 
det i den virkelige verden, da klikker du på plads, og dine manifestationsevner løftes til højere potens.

Hvad kræver det: 
”jeg er ikke mine tanker”
”jeg er ikke mine historier
”jeg er ikke oplevelserne fra min fortid”

”jeg er frihed”
”jeg er unikt rent potientiale”
”Jeg er forbundet”
”jeg er lys og kærlighed”
”jeg er universet”

Kontakt til dit højere selv

Forstærk dét du virkelig 
elsker at gøre i alle livets 

henseender

Din energi løfter andre til 
et højere niveau.



Jeg favner uvished som en essentiel ingrediens i livet

Jeg bevæger mig med ubesværet lethed fremad.

Med åbent hjerte modtaget jeg input af enhver karakter, som jeg med 
et åbent reflekterende sind kigger på.



MODUL 6 –DAG 2



De 7 spirituelle love

• 1: Essens
• 2: Give og modtage
• 3: Karma – hvad jeg sender ud kommer tilbage
• 4: Mindst mulig anstrengelse
• 5: Intention og ønsker
• 6: Utilknyttethed
• 7: Højere formål (Dharma)
• 8: Guddommelig timing



Jeg favner uvished som en essentiel ingrediens i livet

Jeg bevæger mig med ubesværet lethed fremad.

Med åbent hjerte modtaget jeg input af enhver karakter, som jeg med 
et åbent reflekterende sind kigger på.



Grupper på 4 – input på processen



Hvad har sjælen med sig – tidligere liv



STJERNEMENNESKER:

• Stærk følelse af at høre til ”et andet sted”
• Meget optaget af ”større temaer”
• ”Specielle øjne”
• Føler at noget større trækker i dem
• Psykiske evner er en naturlig del af dåbsgaven
• Anderledes, passer ikke helt ind
• Adgang til flere dimensioner på samme tid
• Sensitive i varierende grad
• Radierer et særligt lys, og dette er den nemmeste måde at genkende dem 

på



Engle-energier

• Autoritetstro
• Pleacere
• Hjælper alle uanset egen 

tilstand
• Lavt selvværd
• Afhængighed af 

stimulanser
• Fred står tegnet i øjnene 

på dem
• Blidhed



Forskellige versioner

• Variabel jordforbindelse og 
dermed evne til at holde ud at 
være her
• Fredens engle, sol engle har 

de blideste energier.
• De mere arbejdende engle, 

healende engle, hjælpende 
engle har bedre rodfæste, og 
klarer bedre deres mission



Engleenergierne

Når de bliver dårligt fungerende, mister de helt 
forbindelsen til dem selv og deres egen værdi. De ser kun 
hvem og hvad der udenfor dem kræver, ønsker eller 
forlanger deres assistance, hjælp eller andet. De ender 
tappede for energi, og den fysiske krop begynder at give 
store udslag som tegn på energetisk overbelastning. De 
bliver selvudslættende.

Hjælp dem med: (1) Vis dem styrken i deres evner, 
kærlighedskraften (som om muligt er den største af dem 
alle), (2) Giv dem meget konkrete redskaber til finde tid og 
energi til dem selv (selvkærlighed), (3) giv dem teknikker til 
at booste selvkærlighed (4) Balancer mereværd-
mindeværd hos dem (at kunne mærke sig selv, sætte 
grænser etc).



Engleenergier

FORHINDRINGER: lukke øjnene for dem selv, bliver grebet og fanget ind 
af frelserrollen, som næsten kan blive deres identitet

STYRKER: sårbarhed, indsigt, hjertevarme, vedholdenhed i kærligheden



Natursjælene

• Feer
• Alfer
• Devaer
• Elvere
• Havfruer
• Trolde
• Kentauere
• Enhjørninge
• Sjæle med særlig relation til bestemte dyreracer 
• ?



Hvad kendetegner 
natursjælene
• Høj vibration
• Kraftigt lys
• Stor frihedstrang
• Sensitive for tung energi
• Stor behov for natur og dyr (om end nogle 

har glemt det)
• Universets magikere
• Mestrer ”low of attraction”
• Ser yngre ud
• Hurtig energi, lette til bens
• Kærlighed: Passion, forandring, ild
• Stress: Nervesystemet sættes under pres



Feer, blomsterfeer

• Søde
• Feminine
• Lette
• Legende
• Nydelige
• Leger, tager ikke tingene 

tungt
• I flow med det som gror
• Lyse sind



Enhjørning

• Den største frihedstrang
• Enspændere
• Stærke gennem deres 

skønhed
• Den højeste vibration
• De største magikere
• Kraftigt lys
• Det æteriske legeme kan 

afsløre hornet



Elverne

• Tættest på menneskeriget
• Parallel dimension
• Kan inkarnere
• Stærke, bevidste, men lette og æstetiske
• Meget høj energi
• Store missioner, stort ansvar
• Langt tøj, lange kapper, langt løst hår.
• Kompromisløs i flow og balance
• Overskud til at arbejde for større formål



Kentauere

• Tæt knyttet til dyr
• Stærke
• Selvstændige
• Grove i strukturen
• Sandfærdige
• Målrettet
• Tænkeevnen hersker 

over det dyriske aspekt



Havfruer

• Blidhed
• Gode til at give slip, give 

efter
• ”Princesse energi”
• I flow indeni
• Balance frem for 

ublance
• Vandet som helende 

element
• Distræte



Feer, alfer, devaer og 
natursjæle
Når de bliver dårligt fungerende, trækker de helt ud i 
deres yderste essens, og blive excentriske, dyrker deres 
anderledeshed og fravær fra omverdenen. Dyrker følelsen 
af fremmedgjorthed og tager nemt offerrollen. Det kan 
blive et rent skuespil, dét at være anderledes og dét ikke 
at kunne klare de jordiske energier.

Hjælp dem med: (1) først at se hvem de er, (2) dernæst at 
koble dem med deres unikke talenter og højere formål, 
(3) og vis dem hvordan de holder jordforbindelsen og den 
mentale forbindelse til virkeligheden. Vis dem hvordan de 
skal hoppe ud i den høje energi, og bevidst finde tilbage 
igen.
Gør det tydeligt for dem, at deres evner ikke bliver set, 
hvis de ikke først og fremmest begynder at deltage i det 
helt normale liv, og bliver fremragende rollemodeller for 
at kunne få det til at virke i virkeligheden.



NATURSJÆLE

FORHINDRINGER: kedsomhed, det ordinære, autoriteter

STYRKER: kreativitet, opfindsomhed, passion, høj energi, drive



De gamle vise



Hvem er de?

• Stor styrke
• Har ikke den blidhed og leg som 

mødes i de andre typer.
• Store missioner
• Ved at de har været her før
• God jordforbindelse
• Vant til at gå forrest, fødte ledere
• Hukommelse, der rykker i dem fra 

tidl. Tiders forfølgelse 
• Gode til at manifestere og lave magi
• Tyngde og alvor. De ”VED”
• Sorgen ses bag øjnene, de ved 

hvordan det står til her og de har set 
hvad menneskeheden har gjort

• Øjnene: direkte, penetrerende, 
tydelig.

• Hjertet er udfordringen og modet til 
at turde deres evner



DE GAMLE VISE

Når de bliver dårligt fungerende, mister de forbindelsen til 
deres eget hjerte. De bliver rene handlemennesker, og 
empatien synes at være gemt langt væk. Uden at ville det, 
skubber de derved folk væk fra sig, som blot bekræfter dem i, at 
de er alene, og så kører en negativ spiral, hvor de typisk 
opruster. De mister deres magiske evner og deres ellers meget 
store tiltrækningskraft.

Hjælp dem med: (1) gå med dem først, beskriv deres power, 
deres mange liv, deres kæmpe potientiale og deres vigtighed, 
(2) påmind dem om deres menneskelige status og vigtigheden 
af egenomsorg, vær obs på at de meget nemt får paraderne op, 
(3) fortæl dem om ideen om at trække energien i retning af I og 
E, og påmind dem om at det åbne hjerte, lukker op for større 
energier. Giv dem ansvaret selv! (obs de kan finde på at sige at 
hjertet ER åbent, og finde glimrende eksempler, mens krigen 
raser i deres aura -kig på auraen når de siger det)



Wise ones

FORHINDRINGER: stædighed, lukke af, ”jeg ved bedst”, lukker hjertet, 
går i kamp

STYRKER: mod, vilje, stor blødhed indeni, kan virkelig flytte noget når 
de forstår at bruge deres kræfter rigtigt



HVAD GØR DE?

• Elver/alfer – SKABER MAGI
• Wise Ones – Skaber og BANER VEJ
• Engle – Konsumerer energi



StjernemenneskerStjernemennesker / Starseed



En overordnet beskrivelse

• Besidder en sjæl med indsigter og adgang til et niveau af bevidsthed som er videre end 
gennemsnitsmennesket

• Hvor mange er der? (1,5 – 25 % ?)
• Nem adgang til:

• Psykiske evner
• Telepati
• Kommunikation med andre racer
• Adgang til flere dimensioner
• Påvirker elektronik
• Kan gøre sig ”usynlig”
• Auralæsning, psykiske diagnoser nemt
• Påvirke og justere jordisk energi
• Kanalisering
• Astrale rejser
• Sensitiv for katastrofer
• Høj bevidsthed, interdimensionelt



Meditation –op og hjem









HJEMMEARBEJDE

• VIGTIGT: Hvad skal der til for at jeg kan flytte mig videre nu? Og 
hvordan tager jeg ansvar for det?
• FACEBOOK: spørgsmål til Lotte
• MED MAKKEREN: Kig på hvor kommer sjælen fra, sjælskontrakter, og

samarbejdet med universet (de 7 spirituelle love)
• INDRE ARBEJDE: Hold øje med indre diskussioner

• Registrer forskellige meninger/trækkræfter
• Kan du rumme dem?
• Undlad at diskuttere med dem
• SPØRG: Hvad er min sandhed lige nu?


