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Bevar en stærk
guidekontakt



Beskyttelse af egen energi

• Hold tæt guidekontakt
• Bed om beskyttelse af det højeste sted
• Rens dig, sjæleligt, mentalt, og fysisk
• Hold øje med din egen balance (pres/aflastning –

mereværd/mindreværd – kontrol/tillid)
• Vær på forkant
• Træn dig selv i at arbejde sammen med universet
• Vær forberedt på at du bliver testet og forsat renset ift egoets begær, 

kontrol, overgear eller undergear



Fortsæt din egen proces



Whats next?
Guidekontakt
Højere visdom
Kanalisering
Sammenfletning med mit arbejde
Dybere mening etc..

MÅSKE !

GARANTERET…..

SÅRBARHED – FEJLBARLIGHED – TAG ANSVAR FOR DIN PROCES

Sårbarhed, mod, åbenhed er startstedet for udvikling, 
kreativitet, forandring, kontakt til hjertet, sjælen, guiden, 
universet – for spirituel udvikling og for udvikling af dine 
evner fra det du har LIGE nu og til det der kommer



SPRINGPUNKTET

Taknemmelighed 
for det som er

Ønsket om det du gerne
vil have i fremtiden

Brug dine udfordringer og modstand som springbræt, bevæg dig omkring 
springpunktet, ikke for langt til hverken højre eller venstre, begge steder mister 

du kraft og retning

• Needy
• Mangel på 

ansvar
• Det er

nogens skyld
• Anmasende

• Passive
• Dovne
• Mister 

livskraft



The universe will send you exactly
what you have asked for, and then
send you a distraction to see if
you’re gonna fuck up what you’ve
aksed for.
If you succed, it continues to send
a little more pressure to make
sure, that you hold you lights on,
using your lights for a higher
purpose.



Praktisk hjælp

• Opret CVR nummer via told og skat
• Moms (husk at lave momsregistrering). Clairvoyance er momset.
• Rådgiverforsikring (Gruppe-erhvervsansvarsforsikring gennem LNS)



Vigtige spørgsmål

• Når man får de samme beskeder igen og igen (fx: husk nu at passe på dig 
selv!)
• Kan man have flere primære stråler tilgængeligt
• Hvordan spiller det høje (sjælen, universet) og det lave (vores 

personlighed) sammen?
• Forskel på engle og guider
• Findes der sort magi
• Kristus energien
• Er sygdomme altid et led i udvikling af sjælen 
• Sjælens inkarnation


