Djurkommunikation, underbara samtal
Del 1; Telepatisk djurkommunikation
När vi i vardagen talar om att kunna prata med våra djur, tänker många
att det är kroppsspråket som är det viktigaste. Att det är genom att visa vi
talar med våra djur och vi läser av djurets kroppsspråk. Olika djur har olika
kroppsspråk. Men djuren kommunicerar också med direkta tankar, känslor,
mentala bilder eller avsikter.
Med djurkommunikation, vad tänker jag på då?
Att kunna föra ett telepatiskt samtal med våra djur!
Telepati eller tankeläsning är en direkt mental kontakt med en annan
varelse, djur eller människa, alltså tankeöverföring på avstånd.
När jag får en förfrågan om att tala med ett djur ber jag om en relativt
nytagen bild, namnet, kön och vilken ålder djuret är.
Jag sätter mig för att meditera eller bara komma ner i Alfa. Alfatillståndet
är när hjärnvågorna kommer ner i frekvensbandet 8-13 Hz. I vaket tillstånd
är vi normalt i högre frekvens, i Betavågorna. (Där ligger frekvenserna
mellan 14 - 30 Hz, dvs. svängningar per sekund.) Jag kommer till inre
stillhet. Mina inre sinnen får arbeta, såsom; känslor, syn, hörsel, smak , lukt
och klar visdom - att såhär är det! Det finns fina ord för detta:
Clairsentience; intuition, inre känsla som vi även kallar magkänsla.
Clairvoyance; förmågan att se visuellt vad som visas dig.
Clairaudience; att höra vad som sägs till dig.
Clairgustance; smaksinnet, att du känner smak i ett samtal.
Clairalience; luktsinnet, att du känner lukt i ett samtal.
Claircognizance; klar visdom. Att det bara är såhär!
Allra helst vill jag sedan ha telefonkontakt med ägaren till djuret. Att
kunna ha ett trepartssamtal är mest givande. Då kan ägaren ställa
följdfrågor på frågorna de vill ha svar på. Även djuren kan säga vad de
anser eller vill. Djuren har kanske önskemål som ägaren kan svara på
direkt, åtgärda eller fixa framöver. Det är också bra att kunna förklara vad
jag känner och ser. En känsla för mig kan vara svår att skriva ner, men får
jag förmedlat te.x. känslan och synen för ägaren kan hen förklara för mig
vad det handlar om och meddelandet blir ett faktum. Det blir ”rätt” för
båda parter. Samtalet blir fylligt och förståeligt. Samtidigt skriver jag ner
det vi får fram, sammanfattar i en pdf som jag sen skickar via mailen.
Ett annat alternativ är att bara sända mig en bild och frågor man önskar
svar på, så tar jag kontakt med djuret och ställer frågorna, skriver ner
svaren och sammanfattar i en pdf och sänder tillbaka till ägaren. Vid
denna tvåvägskommunikation blir svaren det jag precis får in, den
omedelbara känslan och tanken. Ej analyserad av ägaren, levererad direkt
av mig.

Jag börjar dock alltid med att fråga om djuret har något den önskar säga
eller förmedla. Djuret får tala fritt först, det är viktigt.
Ödmjukhet och tacksamhet är det jag känner inför gåvan att kunna
samtala med djur. För mig är det inga konstigheter. Att tala med en fisk
eller hund, häst eller katt, det är lika fantastiskt! 💕
I djurens natur ligger det naturligt att kunna kommunicera med varandra
och även med andra arter, om de vill. Vill de inte kommunicera, går det
inte. När de är nöjda i en kommunikation, tar det slut. ”Sändningen
upphör”. Det har hänt mig att ett djur inte har lust att tala mer efter en
stund och helt plötsligt är det tomt. Jag har inte ens hunnit tacka för
kommunikationen eller förmedlat min tacksamhet. Det går inte att tvinga
sig på ett samtal och jag skulle heller aldrig tänka mig att tvinga ett djur i
ett samtal.
Att tala med djur på Andra Sidan är heller inga konstigheter. Skillnaden är
att djuret är ”ickefysiskt”. Samtalen är de samma, både
tillvägagångsmässigt och de inre sinnenas arbete. Vanligtvis har djuren
budskap de vill förmedla och kanske tips om dagens situation.
Vad vill man då med ett samtal med sitt djur? Exempel:
* Säga hur mycket man älskar sitt djur, hur mycket man uppskattar det 💕 .
Förmedla allt fint och hur glad man är för att djuret finns.
* Förbättra kommunikationen mellan människan och djuret.
* Kunna diskutera ett beteende, kanske oönskat, eller en önskan om
förståelse. En diskussion om överenskommelse.
* Få en inblick i hur djuret mår, psykiskt och fysiskt. Vad som känns bra och
vad som känns mindre bra. Vad kan du som ägare ändra på?
* Stämma av med djuret om det är med på det ägaren önskar.
Sammanfattningsvis kan man säga att ett samtal öppnar upp för mer
medvetenhet hos parterna. Djuret blir mer levande och gladare. Finns
problem med i samtalet, kan mer förståelse öppna upp för ny dimension. Att
komma överens och samtala om det som trycker ens samvete, tala om
önskemål och kanske göra några förändringar kan göra sitt förhållande
till djuret mycket mer än bara att ha ett djur.
Djuren förstår vad vi säger eller tänker till dem. Frågan är om de har lust
att lyssna och göra som vi ber dem. Tjatar vi för mycket eller förmedlar
konstigheter, stänger de av.
Vi bör rikta oss till djuren med respekt. Ju mer vi respekterar djurens
intelligens och talar intelligent med dem, ju bättre blir deras gensvar. Låt
dem bli en del av ditt liv och uppfatta dem som din vän.
Tusen tack för att ni tagit er tid att läsa om samtal med djuren, våra
vänner. Vill ni läsa några sköna exempel kan ni finna det på min hemsida:
www.fiffigaeva.se
Med vänlig hälsning Eva Habacke 💕

