Mina flickor ”vallar” fårenDjurkommunikation

Att prata med djuren är egentligen ingen ny företeelse,
utan en kunskap som mer och mer
börjar komma tillbaka i och med att allt fler blir medveten
om att det faktiskt finns något
mer än vår lilla ”platta” värld.
Vi får kanske gå långt tillbaka i ”släktleden” innan vi
faktiskt hittar någon som naturligt
kommunicerade med djur och natur. Framför allt för sin
egen överlevnad. Till exempel om
vi ser urinvånarna i Amerika så hade dom alltid en stark kontakt med djur och natur. När
dom t.ex. behövde föda för att överleva så dödade dom inte urskillningslöst utan kontaktade
/bjöd in ett djur som ville offra sig för deras skull. Dom hade också hela tiden kontakt med
alla djur och väsen i naturen och kunde på så vis bli varnade vid faror eller få kunskap var
dom bästa örterna växte osv.
Hur kan vi prata med djuren? För barn är det naturligt att kommunicera med djuren ända
tills familj, skola och samhälle formar om oss. Innan barnet börjar läsa är alla ord tankebilder: ett träd är en bild av ett träd som sedan efter hand bildar ordet träd. Bilderna avtar
och det naturliga sättet att kommunicera avtar mer och mer. Till slut läser vi endast ordet
träd och glömmer tankebilden. När vi pratar med djuren använder vi oss av bilder och
känslor m.m.
Vare sig vi är medvetna om det eller inte så kommunicerar vi redan på någon nivå! Hela
tiden så utstrålar vi någon känsla eller tankebild: glädje, rädsla, sorg, stress, lugn, styrka,
vitalitet, smärta, förhoppning etc. Det är som signaler som går ut och fångas upp av djuren.
Det kan vara våra egna förväntningar, vår innersta förnimmelse eller vår egen
självuppfattning.
Om jag t.ex. skulle vara rädd för en hund så känner hunden det! Den ”läser av oss”. Det
spelar ingen roll hur mycket du försöker ljuga eller låtsas! Allt består av energi! Energi som
rör sig och förändras hela tiden. Allt är energi ”samlat” i olika former: din kropp, rösten,
radiovågor, musik, möbler, växter, tankar, känslor, kärlek! Allt är energi – energi rör sig,
förändras, det enda som är beständigt är förändringen: din kropp, rösten, radiovågor, musik,
möbler, växter, tankar och kärlek. Tankens kraft är skapande!
Eftersom vi redan på någon nivå kommunicerar med djuren så kan vi alla lära oss att mer
och mer medvetet göra det. Det underlättar givetvis om där finns en: inre önskan, kärlek till
djuret och en förståelse att vi alla har lika stort värde!
Vi har alla ett gemensamt ursprung, ingen är av större eller mindre betydelse!
Vi är en enhet – symbios!
Jag erbjuder dig en grundutbildning i:
Djurkommunikation – vill du att du och dina djur förstår varandra bättre?!
Kursen ligger förlagd över en helg: lördag ca 09.00-18.00, söndag ca 09.00-17.00.
Vi går igenom: Helhetsmeditation – för bättre balans i vardagen, mediala övningar,
teori och praktiska övningar med olika djur!
I kurspriset ingår: Kursmaterial och kursintyg, Veg. Lunch o fika!
Investering: 1900:- inkl.moms
JAG KOMMER GÄRNA TILL ER ORT OCH HÅLLER KURS!
För mer info kontakta Chamória/Anna-Karin Backlund
070-7446 777
info@chamoria.com

