Indledning til gratis onlinebog – Et selvstudie telepati

•

Hvad er telepati
Find ud af hvad telepati med dyr rent faktisk er og hvad det hele handler om. Bogen giver dig en
grundlæggende viden og forståelse om telepati

•

Brug dine chakra og energicentre.
Lær om de vigtigste energicentre du skal benytte når du laver telepati. Det er vigtigt at vide for at
forstå hvordan du bruger din telepatiske evne.

•

At stille ind telepatisk
Med telepati fokuserer vi bevidstheden og "stiller ind" for at sende og indhente information. Du
lærer hvordan du selv kan starte.

•

Hvordan kan du bruge?
Opdag hvordan du selv kan begynde at bruge telepati og find ud af hvordan du kan begynde at
udvikle din telepatiske evne.

•

At åbne og lukke for telepatien
Du lærer hvordan du åbner og lukker for dine evner og skaber større balance i din krop og i dit sind.
Du får også viden om bevidstheden

•

At sende og indhente information
Du lærer hvordan du sender og indhenter information mellem dig selv og modtager (dyret) og
begynder at forstå hvordan du kan skabe større telepatisk kontakt med dine egne dyr.?
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BEGYND DIN TELEPATIUNDERVISNING MED DET SAMME
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Introduktion til online bogen
Tillykke med bogen!
I denne lille bog vil du få øjnene op for telepati.
Den er selvfølgelig ingen erstatning for en rigtig telepatiuddannelse, men den vil
lære dig det grundlæggende du har brug for, for at begynde at lave telepati med dyr.
Den er skrevet til dig, som er nysgerrig på at vide, hvordan man bruger telepati til at
kommunikere med dyr, og som ønsker at lære mere om, hvordan du kan udvikle
denne evne på en tryg og god måde.
Bogen er for dig som er nysgerrig på at lære telepati med dyr, men ikke er sikker på
hvor du skal starte, og som vil vide hvad det hele handler om.
Den er for dig som ønsker at komme i gang med at udforske din medfødte evne.
Bogen er også for dig som måske ved en smule om telepati eller clairvoyance, og du
vil helt sikkert opdage, at selvom bogen er kort, er den stadig proppet med
værdifuld information.
Tak fordi du tager dig tid til at være nysgerrig og åbne dit sind for ny viden og nye
perspektiver.
Der er behov for flere som dig!
Tak fordi du har lyst til at læse bogen.
God fornøjelse.
Kærlig hilsen Filichia
Lær telepati med dyr.
Af Filichia Maleika Petersen. Copyright 2020.
Filichia Maleika Petersen.
Bogen må gerne deles, ikke ændres.
Alle rettigheder forbeholdes.
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Lær telepati med dyr – dit online selvstudie
• Hvad er telepati?
Ordet telepati er en sammensætning af 2 ord.
“Tele” som betyder på afstand og “pati”, som betyder følelse, eller “at føle”.
Sammenfattet betyder ordet telepati: “at føle på afstand”.
Mange mennesker tror fejlagtigt, at telepati er en “overnaturlig” evne, men i
virkeligheden kunne dette ikke være mere forkert.
Telepati er en naturlig egenskab som alle levende væsener besidder i én eller anden
grad og de fleste dyr benytter telepati som kommunikationsform.
Hvis man ser en stor hesteflok skifte retning, så opdager man, at det sker i én
synkroniseret bevægelse.
Hvis man ser en stime af fisk eller en stor flok af fugle (f.eks. sort sol), så kan man se
hvordan de bliver til én samlet bevægelse, som bevæger sig synkront. Dette er en
form for telepati.
Mennesker har ikke rigtig haft brug for telepati indbyrdes, og igennem evolutionen
har vi udviklet et sprog, som er en langt mere avanceret og præcis måde at
kommunikere med hinanden på.
Men vores evne til at bruge sproget har samtidig været med til at adskille os fra
vores naturligt følte forbindelse med livet og nuet, og det har fået os til at fortabe os
i ideer om fortiden og fremtiden.
Vi har dog stadig evnen til at telepatere, som et ”levn” fra fortiden, og når vi lærer at
aktivere denne evne, kan vi kommunikere med dyr og fortolke deres oplevelser og
billeder, og på den måde give dem en ”menneskelig” stemme.
Alting er energi. Det er et faktum, spørg bare Einstein.
https://denstoredanske.lex.dk/relativitetsteori
Som menneske har du også en helt unik evne. Du kan bruge dit sind konstruktivt
bevidst og med et specifikt formål.
Alting er energi. Enhver form, levende eller ”død”, er grundlæggende lavet af energi.
Et dyr er energi, en tanke eller en følelse er energi, og DU er energi. Men du kan på
en måde ”styre” energi, for du kan styre dine tanker og dine handlinger.
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Ved at fokusere din bevidsthed kan du styre DEN ENERGI DU ER og det er igennem
denne fokusering af din bevidsthed, at du skaber telepatisk kontakt til dyr.
Telepati bygger på følelser, billeder og indtryk.
Hvor det vi kalder ”clairvoyance”, almindeligvis er at ”indhente” information, så er
telepati i stedet ”at skabe dialog”, altså at kommunikationen går begge veje.
Det betyder, at man sender en tanke, et billede og en følelse, og modtager en tanke,
et billede og en følelse retur.
Da alting er energi, behøver dyret ikke være fysisk til stede for at muliggøre
telepatisk kommunikation.
Det eneste der er nødvendigt, er et ”aftryk” af dyrets energi, f.eks. igennem et
billede, en genstand der tilhører dyret eller endda et.
På denne måde kan man også få kontakt til afdøde dyr, så længe der findes et fysisk
”aftryk”, som stadig indeholder dyrets energi i en sådan grad, at man kan ”stille ind”
eller ”fokusere sin bevidsthed” på energien.
Når du begynder at lære telepati, vil du opdage at du i virkeligheden altid har haft
evnen, men at denne evne er lidt som en muskel, du aldrig havde opdaget, kunne
bruges bevidst.
Det vil sige, at du har hele tiden haft den muskel, og du har også brugt den, men du
har bare aldrig opdaget, hvad du gjorde og fordi denne muskel ikke er blevet trænet,
så er den blevet en smule slap.
Det er ikke noget problem, du skal bare lige lære det igen. De fleste mennesker er
ikke særlig gode til at fokusere deres bevidsthed, fordi de aldrig har beskæftiget sig
med det.
Deres bevidsthed er derfor oftest, ”optaget af tanker om fortid og fremtid.” Det kan
være svært at slippe fri af tankerne når de først har fået tag i en.
Denne mangel på evne til at styre sin bevidsthed, gør at ”tankerne tager over”, og
begynder at påvirke en negativt. Vi begynder at føle os afskåret fra glæde til livet, vi
glemmer vores forbindelse med alt levende, bliver stressede og ængstelige i
forsøget på at overleve. Det er det man kalder at være ”normal”.
En del af det at lære telepati, er at begynde at genskabe denne forbindelse med alt
det liv som foregår omkring dig, så du for alvor kan begynde at mærke dine følelser
og blive opmærksom og nærværende i dig selv. Du er trods alt, en del af helheden.
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Det er nemlig igennem DIG, at telepati foregår, så det kræver, at du har evnen til at
være bevidst, nærværende og kunne fokusere din bevidsthed på en følelse.
Telepati er naturligt. Det foregår hele tiden uden vi lægger mærke til det.
Mange tvillinger har en naturlig telepatisk forbindelse og en evne til at ”tænke
synkront” og beretter oftest, at de kan fornemme hinandens sindstilstand, selvom
de er adskilt. (Der er lavet flere videnskabelige undersøgelser som påviser netop
dette)
Du har måske selv oplevet telepati med nogle af dine nærmeste, uden at vide det.
Det kan også være, at du har oplevet telepati med dit dyr, men uden at vide det, og
uden at gøre det bevidst. Du har måske haft mavefornemmelser, eller lignende, som
har vist sig at være rigtige.
At lære telepati er at aktivere denne evne bevidst, træne og kultivere den bevidst,
og bruge den målrettet og bevidst.
Du kan begynde at åbne for dine evner allerede i dag og begynde at øve dig på
telepati.
Til at starte med kan det virke lidt svært og det er helt normalt, men med træning og
øvelse bliver din evne hurtigt skarp nok til, at du kan præsentere klare beviser for
telepatien, og når du lærer de rigtige metoder og teknikker, vil du kunne hjælpe dyr
med at opløse traumer og finde større indre ro.
Du kan skabe en telepatisk forbindelse, der gør det muligt at ændre dårlig adfærd og
rette misforståelser imellem dyr og ejer, og ved hjælp af telepati kan du finde frem
til helbredsmæssige problemer, fordi du vil blive i stand til at ”føle” hele dyrets krop
på din egen krop.
Jeg har igennem flere år arbejdet fuldtid med dyretelepati. Til at starte med, var jeg
faktisk i tvivl, om jeg gjorde det godt nok, men med tiden er jeg blevet enormt skarp
og præcis i min telepati og kan den dag i dag berette nogle ret vilde historier som
beviser telepatiens effekt og virkelighed.
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Eksempler:
• Jeg fik en kunde som ønskede at jeg hjalp med hendes hest, som pludselig
ikke ville tage sit bid i munden.
Jeg stillede ind telepatisk og fik kontakt til hesten. Den viser mig meget
tydeligt at den havde en flækket kindtand og at det gjorde rigtig rigtig ondt i
den øverste højre side af munden.
Da jeg fortæller det til ejeren siger hun ”Det kan ikke passe. Vi har lige haft
dyrlægen ude og ordne tænder for en uge siden, og der var ingenting”.
Jeg tror på de indtryk jeg får og i sådan et tilfælde tvivler jeg ikke på, at jeg har
fået fat i det rigtige, så jeg holder fast i, at hesten har tandproblemer og jeg
får tilsidst overbevist ejeren om, at hun bliver nødt til at få det tjekket.
Et par dage efter taler jeg med kunden. Hun havde fået dyrlægen til at komme
ud for anden gang på 2 uger, og ganske rigtigt, hesten havde flækket en
kindtand imellem de to tandlægebesøg, og det var årsagen til at den ikke ville
acceptere sit bid.
• Et andet eksempel er fra engang, jeg var ude hos en stor, flot og fin
dressurhest som havde et par nøkker, og som havde behov for at få løsnet op
i kroppen. Hesten viser mig, at den er blevet tilredet af en mand og den
fortæller mig at det er ”manden med de lange ben”, at han ikke var sød og at
han brugte pisk på en dårlig måde. Jeg fortæller det både til pigen som ejer
hesten og pigens mor, og de bliver først målløse for derefter at begynde at
grine og siger så; ”Det er rigtigt. Jeg har aldrig set en mand med så lange ben
og det er derfor han er tilrider på de store heste, for han kan få ordentligt fat
omkring dem. Og ja, han bruger pisk, og ja, han er hård mod hestene.”
• Et sidste eksempel er en hest der ikke vil gå i trailer og ejeren ringer til mig for
at høre om jeg kan hjælpe. Jeg tager telepatisk kontakt til hesten og arbejder
med dens problematikker. Jeg får lavet en god aftale med hesten og fortæller
den, at den skal i trailer, og hvorfor. Ejeren ringer dagen efter. Hesten gik i
trailer ved første forsøg.
Jeg har mange lignende historier, og et af mine mål har altid været at sprede
bevidstheden om telepati og få flere mennesker til at åbne øjnene for denne måde
at kommunikere på.
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Jeg har en drøm, om en bedre verden og et bedre samspil mellem natur og samfund
og en større balance mellem dyr og menneske.
Jeg har en mission, for jeg tror på, at alt godt spreder sig som ringe i vandet, og min
mission er at være en af de dråber, der er med til at gøre verden til et bedre sted.
Eftersom du har taget dig tid til at lære om telepati, ved jeg, at en del af dig har de
samme ønsker og drømme.
Hvis du vil være med til at gøre dem virkelige og skabe en bedre verden for dyr og
mennesker, så læs videre.
• Hvordan skaber man telepati?
For at skabe telepatisk kontakt er det vigtigt, at du lærer at fokusere din bevidsthed
og åbne for dine energicentre/chakra.
Der er syv større energicentre i kroppen. I denne bog vil du lære at åbne og lukke for
de 5, som er nødvendige for at udøve telepati.
1. Det første energicenter du skal lære at åbne, er dit solar plexus. Solar plexus
er lokaliseret lige over navlen, mellem dine ribben.
Det repræsenterer energi og er det energicenter, som skaber energien til de
følgende energicentre. Solens gule farve er forbundet med dette
energicenter.
2. Det næste energicenter du skal åbne, er dit hjerte.
Det er som udgangspunkt dit hjertechakra der er vigtigst i telepatien, da dette
center repræsenterer din klarfølelse, altså evnen til at føle. Telepati bygger på
følelser, billeder, indtryk og tanker.
Når du åbner dit hjertechakra, vil du også opleve at mærke kraftigere,
følelsesmæssige indtryk.
3. Det følgende energicenter, du skal benytte, er dit halschakra. Det står for
sprog og fortolkning.
Igennem dette kan du med ord fortolke og formidle de indtryk du får.
4. Dernæst skal du åbne dit pandechakra som er lokaliseret i panden, mellem
dine øjenbryn. Dette står for din evne til at se og forstå.
5. Til slut skal du åbne dit kronchakra.
Dette er forbindelsen til det univers du er skabt af. Din forbindelse til indsigt.
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• Åbning af dine chakra:
Det er en god ide at sætte noget smuk og energifyldt musik på, som sætter
følelserne og forestillingsevnen i gang.
Jo klarere og tydeligere vi kan føle og forestille os ting, jo bedre vil de
telepatiske indtryk være, da det er igennem vores egne evner til at føle og
”se” billeder i vores indre verden, at de telepatiske indtryk kommer til udtryk.
Jeg bruger selv den melodi som hedder Biscaya af James Last. Du kan finde
den på youtube. Det er lidt en sjov polka på harmonika, men den er utrolig
smuk, energifyldt og passer godt til den proces, du gennemgår, når du åbner
dine energicentre.
• Start med at sætte dig godt til rette, men sid oprejst og med ret ryg.
Det kan være en god ide at meditere og skabe indre ro før du går i gang, så du
kan få dine egne tanker og følelser lidt på afstand.
Derefter skal du begynde at fokusere på dit solar plexus.
Ret din bevidsthed mod følelsen af dit solar plexus.
• Derefter skal du forestille dig at dette center begynder at snurre rundt, og
samtidig begynder at trække gul energi ind. Få det til at snurre og snurre og
tænk på energi, og tænk på at mærke energi.
Forestil dig, at der bliver suget energi ind til resten af kroppen og jo mere det
snurrer, jo mere energi.
Få det til at snurre med en behagelig hastighed som ikke varierer og som
trækker en behagelig mængde energi ind. Forestil dig det.
• Ret nu din bevidsthed mod følelsen af dit hjertechakra og begynde at
forestille dig den gule energi som vokser, begynder at bevæge sig op i dit
hjertechakra og begynder at få dit hjertechakra til at snurre rundt og trække
grøn energi ind, mens du tænker ordene ”jeg føler”.
Det kan for nogle mennesker give en euforisk følelse, når man begynder at lære det.
Mærk, føl, brug din evne til at sanse og mærke dine følelser. Forestil dig at det
snurrer og trækker grøn energi ind, som aktiverer din evne til at mærke dine
følelser.
• Det næste er at forestille dig den grønne energi bevæge sig fra hjertet og op
til halschakraet i halsen og få dette chakra til at snurre.
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Forestil dig at det trækker blå energi ind.
Tænk, ”Jeg hører” og lyt til stilheden bag alle lyde. Forestil dig den blå energi
bliver trukket ind og får halschakraet til at snurre. Derefter fortsætter du den
samme proces op til dit pandechakra.
• Lad dit pandechakra snurre og træk indigoblå energi ind. Tænk, ”jeg ser”. Få
det til at snurre og lad det trække indigoblå energi ind.
• Til sidst lader du alle energierne samle sig i toppen af hovedet og blive til et
hvidt lys.
Dernæst forestiller du dig, at du bevæger dig med det hvide lys op over dig
selv, og forbinder dig med det, som er større end dig.
Forbinder dig med resten af universet.
• Til sidst visualiserer du, at alle 5 chakra snurrer på samme tid i hver deres
farve, og ser/forestiller dig, at du er forbundet med alt omkring dig og med
resten af universet og siger så højt, ” jeg er åben”.
Du skal mærke det og føle det.
• Åben nu dine øjne.
Det kan være svært, når sindet larmer for meget, og hvis tankerne fortæller dig, at
det er svært, eller finder på andre finurligheder for at stjæle din opmærksomhed.
Sindet har det med hele tiden at ville tænke på fortid og fremtid. Derfor er det
vigtigt at lære, hvordan du kan få dit sind til at være stille, så du kan fokusere din
bevidsthed.
Alt det og meget mere lærer du på Telepatiuddannelsen.
Vi ved hvor vigtigt det er at have det godt, og forstå sig selv når man arbejder med
telepati, og derfor har vi et kæmpe fokus på din personlige udvikling og
selvforståelse på Telepatiuddannelsen.
• Det næste du nu skal gøre er at ”stille ind” på en energi.
Det jeg mener med, ”en energi”, er en fornemmelse eller følelse. Når du tænker
på et dyr, så ”føles” det på en bestemt måde og når du tænker på et andet dyr,
så føles det på en anden måde.
Det er som om, du kan ”føle” dyrets personlighed, når du tænker på det.
Alting er energi, en sten er energi, et dyr er energi. Det er forskellig slags
energiformer og derfor opleves de forskelligt.
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Den umiddelbare følelse du får, når du tænker på et dyr, er dyrets energi.
• Det du nu skal gøre, er f.eks. at se på et billede af dit dyr. Se på det, og med et
stille sind og snurrende og aktive energicentre, begynder du at fokusere din
bevidsthed på den umiddelbare følelse, du får fra dyret.
Husk at det, til at starte med, skal være det du føler i dit hjerte, ikke dine tanker.
• Brug dit hjertechakra og din evne til at føle. Ikke tænke. Når du først mærker
dyrets energi og kan mærke følelsen af dyret i dig selv, kan du også lukke
øjnene.
• Fokuser din bevidsthed på dyret og mærk følelsen af dyret.
▪ Hvad fornemmer du?
▪ Er der nogen indtryk?
▪ opstår der billeder eller lignende?
▪ Får du nogen fornemmelser?
▪ Skab følelsen af at være forbundet til dyret.
Føl dets energi som din egen. Forestil dig at den følelse/energi du er, og den
følelse/energi dyret er, rammer hinanden og mødes, så I begge kan mærke
hinanden.
▪
▪
▪
▪
▪

Tænk så, mens du fokuserer på dyret og mærker forbindelsen imellem jer:
”Vis mig din personlighed”.
Læg mærke til hvilke indtryk der opstår
Hvad svarer dyret?
Læg mærke til hvilke indtryk der kommer tilbage, såsom følelser, billeder,
tanker, historier.
▪ Det er vigtigt, at du ikke tænker: ”kan det mon være sandt” eller tvivler på
det.
Til at starte med VIL DET VÆRE USKARPT, men med tiden vil du hurtigt opleve, at det
bliver skarpere og skarpere og at dine indtryk bliver lettere at fortolke, klarere og
tydeligere.
Tag alle indtryk og skriv dem ned. Dem allesammen. Undlad at sortere i dem.
▪ Hvilke følelser opstår der, hvilke billeder, hvilke indtryk?
▪ Er der nogen følelser forbundet med billederne?

Side 11

Skriv alle indtryk ned. Husk at undlade at sortere, og til at starte med skal du slet
ikke prøve at fortolke, men kun skrive indtryk ned.
Forsøg om du kan ”glemme dig selv” og bare blive ét med oplevelsen. Det hjælper
dig med at lære at styre din evne og holde dig fokuseret.
Med tiden vil du blive bedre til at sætte ord på tingene. Du kan også spørge dyret
om andre ting. Her er nogle gode eksempler på, hvad du kan spørge dit eget dyr om.
”Er der noget du har behov for?”
”Hvad kan du godt lide?”
”Er der noget jeg kan gøre bedre?”
”Har du nogen ønsker?”
”Er der noget du ikke kan lide?”
Du kan også spørge om andre ting og hvis det er et dyr, du ikke har haft hele dets liv,
kan du eksempelvis spørge det, om der er ting du bør vide, for at forstå dyrets
adfærd.
F.eks.: ”Er der noget du kan vise mig om din fortid som kan hjælpe mig med at forstå
hvorfor du ikke kan lide træsko”?
Du kan i realiteten spørge om alting.
Dyr har en anden måde at kommunikere på og taler jo ikke selv med ord, så der vil
komme følelser, billeder, andre fornemmelser og indtryk og nogle kan være sjove,
andre mærkelige, nogle meget lette at forstå, andre mere kryptiske og indviklede.
Nogle glade og opløftende, andre tunge og melankolske. Nogle, endda smertefulde.
Specielt når dit hjertechakra er meget åbent, vil du være i stand til at mærke dyrs
fysiske og psykiske smerte, samt glæde på egen krop, som hvis du selv mærkede
den.
Det er ikke nødvendigt at udvikle evnen særlig meget, for at blive dygtig, og det kan
være med til at besværliggøre det, hvis du får meget kraftige indtryk, indtil du er
blevet god til at styre din bevidsthed.
Derfor skal der være balance i mængden af energi i dine chakra. Det kan til at starte
med være svært at sætte ord på de indtryk som kommer og være svært helt at finde
mening i dem. Måske vil de også komme hurtigt og forsvinde igen. Dette er dog kun
i begyndelsen. Du kan langsomt begynde at spørge ind til de indtryk du får fra dyret,
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og ”stille skarpere ind” på specifikke billeder eller indtryk ved at gå i dybden med
dine spørgsmål.
På Telepatiuddannelsen lærer du at stille skarpt på enkelte indtryk og at få dyret til
at ”forklare nærmere”. Dermed vil du beherske en metode og teknik til at stille så
skarpt, at du kan skabe beviser for telepatien ved at blive så præcis, at du bl.a. kan
fortælle om bestemte situationer som dyret har oplevet med ejeren, men som du
ikke ville have haft en chance for at vide uden brug af telepati.
At lukke af for dine energicentre og ”komme til dig selv”. Når du ikke skal benytte
telepati, er det vigtigt at kunne lukke af for indtryk. Der er ikke noget farligt ved det,
og det nemmeste er faktisk at lukke af igen.
Årsagen til at det er vigtigt er fordi, man kan mene, at det er uetisk ”at stille” ind på
diverse dyr og mennesker uden at have fået lov. Hvis man efter en telepati går på
gaden, uden at have lukket af, kan man risikere at blive bombarderet med indtryk og
billeder, man ikke har bedt om at modtage, eller fået lov til at vide.
• For at lukke af, skal du blot lukke dine øjne, slappe af i kroppen og forestille
dig at dine energicentre lukker sammen som en klap, en efter en.
• Start med toppen af hovedet. Forestil dig en klap der går henover og lukker af
for den hvide energi og lader toppen af dit hoved slappe helt af.
• Derefter pandechakraet. Forestil dig et øje der lukker sig i og lukker for den
indigoblå farve, og lader din pande slappe af.
• Derefter halschakraet. Se den blå farve og forestil dig, at der er en klap der går
henover og lukker af for den blå farve og får halschakraet til at falde til ro.
Forestil dig halsen slapper af.
• Dernæst forestiller du dig at der bliver lukket af for den grønne farve i
hjertechakraet.
• Til slut lukker du af for den gule farve i solar plexus.
• Du tager nu en dyb indånding og siger: ”Jeg er lukket”.
Dette er processen helt grundlæggende.
Du kan starte med at øve dig allerede nu
Information: Som du øver dig i at åbne og lukke vil du blive bedre og bedre. Det
samme gælder for det at ”stille ind” og fokusere din bevidsthed, og det samme
gælder når det kommer til at fortolke de indtryk du får og sætte ord på dem.
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Nu har du fået hele formlen på hvordan du kan komme i gang med selv at træne
telepati, og med øvelse kan du komme langt.
Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvad det ville gøre for dig at lære telepati og
jeg ved ikke, om du har tænkt, at telepati var det du ledte efter i dit liv, men når du
for alvor er seriøs omkring telepati og hvis du ønsker at blive rigtig dygtig, så er du
velkommen til at tage et kik på Telepatiuddannelsen.
På uddannelsen vil du lære hvordan du bliver præcis og skarp i din telepatiske
kommunikation og du lærer at arbejde professionelt med telepati.
Vi fokuserer på din udvikling både personligt og følelsesmæssigt, samt brugen af
dine telepatiske evner.
Du lærer hvordan du hjælper dyr og mennesker til bedre samspil og du får nogle
unikke og skarpe værktøjer til at hjælpe dyr og mennesker med at løse problemer i
forhold til adfærd, helbred og vaner.
Du lærer at arbejde professionelt med klienter og får ekstra træning og undervisning
i, hvordan du kan arbejde selvstændigt med bl.a. telepati og telepatisk
adfærdsbehandling af dyr.
Du er altid velkommen til at høre mere om uddannelsen, når du tænker at det
kunne være noget for dig. Tips til telepati:
1. Når du vil lære telepati, og specielt så længe du ikke modtager vejledning,
træning og undervisning, så er det vigtigt at du får det rigtige perspektiv på
telepati, så tænk sådan her:
”At lære telepati er ikke at lære noget nyt eller anderledes, men at vågne op
til det du allerede er, kan, og oplever, samt skabe en kraftigere oplevelse af
din umiddelbare virkelighed. Telepati sker igennem dig, ikke udenfor dig, og
du er allerede en fredfyldt del af helheden. Du skal bare lige opdage det for
alvor.”
2. Start med et roligt og afslappet sind.
3. Tro på det, slip tvivlen.
4. Skriv dine indtryk ned uden filter eller sortering.
5. Ha’ det sjovt samtidig.
6. Vær åbenhjertet, åbensindet.
7. Hop med på Telepatiuddannelsen.
TAK TIL DIG!
Tak fordi du har læst denne lille onlinebog.
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Jeg håber, at du har fundet informationen værdifuld og brugbar, også selvom den
var kort og ligetil.
Der er meget mere hvor det kommer fra, men jeg lavede denne lille bog som en
gave til dig, så du kan få øjnene op for alle de muligheder, der ligger i at lære
telepati.
Der er brug for flere som dig. Hvis du er nysgerrig på mere, er du velkommen på
www.telepatiskolen.dk
Kærlig hilsen Filichia.
Lær telepati med dyr.
Af Filichia Maleika Petersen.
Copyright 2020. Filichia Maleika Petersen.
Bogen må gerne deles, ikke ændres.
Alle rettigheder forbeholdes.
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