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Vær hilset og hej til alle. Mit navn er T’ni og jeg blev ikke født på Jorden. Jeg er en blandt adskillelige dusin P’nti 
besætningsmedlemmer der arbejder ud fra vores base i Sandia bjerget øst for Albuquerque, New Mexico. 

Jeg er sikker på at ovenstående vil medføre mange spørgsmål.
Hvis I ønsker at vide om flere detaljer om mit folk, P’nti, min hjemplanet, eller hvorfor vi er her på Jorden kan I besøge 
vores hjemmeside; officialfirstcontact.com og officialfirstcontact.org. 
Der er meget at lære og absorbere. Lad os gå direkte til sagens kerne, skal vi?

Vi er her for at forberede jer på Jordens Officielle Første Kontakt. 

For at faciliteret denne proces blev jeg i juni 2016, tildelt opgaven med at hjælpe til instruktionen i telepati mellem jeres
folk og mit.
Telepati er den mest almindelige delte form for kommunikation i denne galakse. Det er den ene ting der nemmest slår bro 
mellem forskellige sprog, folkeslag og kulturer.
Det er vores primære kommunikationsmiddel med alle de andre sansende væsenser.

Telepati 101 Grundbogen som I er i færd med at begive jer ud i, er lavet med det formål at få jer begyndt på en personlig 
rejse ind i et helt nyt kommunikationsmiddel.
Den er ledsageren til den snarlige udgivne bog ‘Gift of Infinite Voice’. Det er ikke noget I kan lære på en dag, en uge eller en
måned, men med konsekvent øvelse og feedback, vil jeres evner forbedres.

Skal vi begynde? 
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Altså, før vi kan trænge ind i hjertet af dette Telepati 101 

kursus...vil vi gerne drøfte et par ting først.



Vi er ikke her for at bevise at telepati eksisterer.

Vi antager at I allerede accepterer denne kendsgerning.



Vi behandler emnet telepati som en

normal hverdagshandling.

For os, er telepati en færdighed som

enhver anden færdighed.

Med øvelse og tilbagemeldinger vil jeres evner forbedres.



Vi er her for at lære jer

hvad der virker.

Lad os komme i gang.



Lad os først tale en smule

om hvad telepati i

virkeligheden er for noget. 

Det er ikke bare en stemme I 

dit hovede!

Det er hvad I har lært fra film 

og tv-serier.



Telepati viser sig for jer i form af billeder, følelser og

symbolske koncepter, såvel som ord og fraser. 



PERSONLIG 
INFORMATION

Telepati kan også indeholde retning og afstand såvel som andre 

detaljer om afsenderen.

Hvad er dit 
navn?

Hvor er du 
fra?

Hvor bor 
du?

Hvad laver 
du?

Hvor gammel 
er du?



Du vil lære telepati hurtigere og nemmere 

hvis du følger dine styker og bygger på hvad 

end der virker.

Hvad mener vi med det?

Jah... hvad i alverden 
mener du med ‘hvad end 

der virker’?



Alles indlæringsstil er en smule

anderledes fra hinanden.

Nogle lærer nemmere hvis de ser 

det, andre hvis de hører, og nogle

hvis de rører med deres hænder.



Lige som I lærer alt andet vil I lære telepati hurtigere og nemmere, hvis vi udruster jeres

øvelser til jeres indlæringstil.

Dette er almindelig sund fornuft.



Som det første; lad os finde ud 

af hvad din indlæringsstil er.



Tænk tilbage til sidst du var på skolebænken.



Lærte du bedst ved at se 
informationen?

Var det nemmere for dig 
at huske, hvis du lærte 
det sådan?

I så tilfælde er du en 
visuel elev.



Lærte du, og huskede du, bedst 

ved at høre informationen?

Hvis dette er tilfældet er du en 

auditiv elev.



Hvis det er meget lettere at lære og huske når du rører, og manipulerer, med 

dine hænder, er du en kinæstetisk/taktil elev. 



De af jer der altid er i bevægelse, eller har brug for at opleve 

ting i rummets tre dimensioner, som en atlet, eller danser, 

kaldes elever med spatial indlæringsstil.



Så hvorfor er noget af dette vigtigt?

Fordi hvis du imødekommer din 

telepati-træning til din egen 

indlæringsstil, vil du nå længere, 

hurtigere og nemmere!

Så, hvordan gør du så det?

Jah...hvordan?



Først og fremmest, er det meget sandsynligt at 

du falder in under mere end en af de 

forskellige kategorier af læringsstile.

Lad os tale kort om hver af en af dem.

Notér alle de ting der lyder som dig.



Visuel: Hvis du lærer bedst ved at se og 

observere, er du en medfødt visuel elev. 

Du vil nemmest kunne modtage 

telepatisk information i form af billeder.

Slutteligt vil du kunne sende billeder på 

telepatisk vis bedre end andre.



En telepatisk indskydelse vil for 

dig være et indre instinkt der vil 

få dig pludseligt til at dreje 

hovedet, eller hele din krop, for 

at se på noget en ekstra gang. 



Dit periferisyn er vigtigt og vil ofte

forsyne dig med synsindtryk som dit 

skarpsyn ikke giver dig, fordi det ikke kan. 

Det har simpelhen ikke de samme 

forbindelser..

Øv dig på at arbejde med dit periferisyn, 

og på at stole meget mere på det!



For jer visuelle folk mens I arbejder 

under en alpha-tilstand med jeres øjne 

åbne, skal I holde øje med ting der 

tiltrækker jeres øjnes opmærksomhed, 

eller som visuelt vækker jeres 

nysgerrighed.



Hvad mener vi med alpha?

Vi taler om en naturligt 

langsommere hjernebølgetilstand.

Når du er i alpha er du meget mere 

modtagelig for telepati!!!



Hvordan ved du at du er i en alpha-tilstand?

Når du er en smule søvning, 

dagdrømmede eller i en tilstand af

tidsløshed.



Du kan kalde det for hvad du har lyst til.

Nogle kalder det for at være i “sporet” og andre 

refererer til det som ”zonen.”



Medens andre bare instinktivt rækker ud efter noget for at hjælpe 

dem til at vågne med.



Når du er i alphatilstanden - er du meget mere 
telepatisk modtagelig!

Blive MEGET mere opmærksom på, og “øld hoje(hold 

øje)/tay appention(pay attention)” til de ting der 

springer frem i dit hovede når du befinder dig i den 

tidsløse tilstand.

“Tay appention/øld hoje, Der kommer en prøve.”



Dette gælder for alle! 

Vi siger det igen, fordi det er vigtigt.

Når du begynder at dagdrømme, er en smule søvning eller gør noget der giver dig 

den oplevelse af tidløshed skal du ølde hoje, med de ting der på vilkårlig vis 

springer frem i dit hovede.

Ølder du hoje nu?



Disse “spredte tanker” du har når du er i alpha...



...disse spredte tanker er måske ikke vilkårlige 

små påfund fra din fantasi.

Disse kan være din egen naturlige telepatiske 

modtagelse der virker præcist når de virker 

bedst – når du er i alphatilstanden.



Vi vil tale mere om dette lige om lidt.

Lad os vende tilbage til vores emne om 

de forskellige læringsstile; visuel, auditiv, 

kinæstetisk/taktil og spatial. 



Auditiv: Hvis du bedst lærer 

ved at lytte betragtes du 

som en auditiv elev.



For jer auditive folk så vil lyde, svingninger og vibrationer nemmere udløse

jeres telepatiske opmærksomhed.



Er du altid den der siger:

“Hørte I det?! Eller

“Kunne I mærke det?!”

...og ingen andre gjorde?



Auditive elever og telepater opfanger meget subtile ændringer i 

vibrationer...og kan ofte skelne imellem skift i tone eller 

frekvens hvor andre ikke kan.



Hvis du hele tiden hører ting andre ikke gør... eller mærker vibrationer 
andre misser...skal du sætte dig i denne auditive kategori.



Auditive elever er ofte audiofile.

Det er ikke udsædvanligt for dem, 

at lytte til det samme igen og igen, 

og opfange forskellige nuancer 

hver eneste gang.



Vi bemærker ligeledes at auditive telepater ofte omringer sig 
med lyde mere end andre gør, som om de prøver på at skabe en 
barriere med ‘hvid støj’.

Vi formoder at nogle auditive telepater gør dette fordi de 
opfanger SÅ meget, at de ubevidst forsøger at drukne 
forbindelsen.



For jer, kan det blot at lytte hensætte jer 

i den ‘tidsløse  zone’ tilstand af 

telepatisk modtagelse. 



Og det at lytte til repetitive lyde 

i naturen kan VIRKELIGT 

hensætte dig i den telepatiske 

modtagelses alpha-tilstand!



Som en sidebemærkning: Auditive elever som er eventyrfortællere, 
musikere og optrædende vil ofte udvikle deres telepatiske øre til at 
genkende nye telepatiske ‘stemmer’ hurtigere.



Kinæstetisk/Taktil: Hvis du 
lærer bedst ved at røre, 
betragtes du til at være en 
taktil eller kinæstetisk elev.

Alt der stimulerer din hud, 
fingere eller hår vil være din 
udløser.



Kinæstetiske/taktile elever 
kan ofte lide at at skille ting 
ad, for at finde ud af 
hvordan de virker mere 
end andre gør.



“Må Ikke Røres” skilte får 
kinæstetiske/taktile elver til at stritte 
imod inden i. 

Den instinktive indre frustration sker 
fordi for de fuldt skal kunne forstå 
noget, kræver det at de håndterer det.



At indtræde i alpha-tilstanden og søge disse ‘spredte tanker’ og telepatiske følelser 
medens du holder på et objekt, en person eller selv et tomrum er nemmere for dig end 
for andre.



Fordi de rækker fysisk ud for at røre ved folk eller dyr, er 
kinæstetise/taktile telepater ofte de stærkeste empater.



Dine telepatiske empatiske 
forståelse kan komme til 
dig lige så nemt gennem 
dine hænder..



Eller dit hår...



Eller hele din krop



Kinæstetiske/taktile telepater og 
empater er også dem. der 
opfanger ‘følelsen’ ved lokationer 
bedre end andre gør.



Spatial/Bevægelse: Hvis du lærer bedst gennem bevægelse er du 
en spatial elev. Atleter, danser og dem der kæmper med at sidde
stille falder alle ind under denne kategori.

Clique para adicionar texto



Bevægelse er nøglen til 
din telepati. Du har 
brug for bevægelse og 
at bemærke enhver 
bevægelse, der finder 
sted omkring dig 
uanset kilden.



Gentagende bevægelse hensætter dig i alphatilstanden meget
hurtigt. Du intræder i zonen når gør noget igen og igen mens du  

bevæger dig.



I spatiale elever falder mest 
ofte under en slags 
jæger/samler telepatisk 
gruppe.

I folk har tendens til at bruge 
ALLE jeres indtryk til en slags 
‘hvadenten der virker 
telepatisk’ stilart.



De fleste ‘jord-mennesker’ er 
‘gadekryds fremfor racerene’ når 
det kommer til telepatiske 
læringstile og 
perceptionsmæssige evner.



De fleste af jer modtager jeres 
multisensoriske indtryk på 
flere måder, og ikke kun et..

Kan du være en hovedsagelig 
visuel elev med et drys 
kinæstetik smidt ind?

Sagtens!



Om at føre en journal – Vi 
anbefaler at anskaffe en 
notesbog til at bruge som din 
telepati-, drømme- og 
paranormale journal. 



Hold den inden for nem rækkevidde 
hvor du sover, og åben på den næste 
blanke side med en pen klar til brug. 

Vi ønsker at du skal være i stand til at 
kunne bruge den i mørket uden at 
behøve at skulle tænde for lyset.



Nedfæld alt du kan huske fra dine drømme. Journalisér alle dine 
usædvanlige oplevelser, hver eneste dag! 

Noter alle sendte og modtagne telepatiske ‘ping’.



Alle poster har brug for en 
dato, klokkeslæt og indeholde 
en detaljeret beskrivelse af 
oplevelsen sammen med 
månens fase.

Efter 100 dage, eller mere, 
lav så et tilbageblik for at se 
om du kan finde dine egne 
mønstre.



Hver evigt eneste dag, skifter du 

naturligt mellem beta(vågen og 

årvågen) til alpha(søvning og 

dagdrømmede).

Lad os skifte gear og tale om din hjerne for en stund.



Kan I se hvorledes Alpha ligger lige imellem Gamma(meget vågen) og 
Delta(fuld søvn)?



Beta = den vågne 

bevidsthed, eller din vågne, 

opmærksomme 

dagligdagsrytme medens du 

foretager dig dine 

hverdagshandlinger.



I alphatilstanden er du mere telepatisk modtagelig, og mere 
nøjagtig!

Alpha = En langsommere rytme
hvor du føler dig en smule
søvning,  dagdrømmende eller
rum- og tidsløs. 



Du skifter naturligt mellem beta og alpha 5 gange hver eneste dag

• Opvågnen – Den følelse du har når du er i færd med at vågen op men ikke helt er der;

• Formiddagsgaben – Den følelse af at have brug for en ekstra kop kaffe så at sige;

• Eftermiddagsgaben – Den ‘lige efter frokosten og har brug for at fordøje og jeg kunne 
egentligt godt bruge en lur’ følelse;

• Aftengaben – Jeps min krop fortæller mig at det næsten er sengetid og jeg kan mærke det 
sløves;

• Falde i søvn – Når du driver fra vågen ind i en dybere søvn.



Giv opmærksomhed til ting der 
kommer til dig mens du er i den 
dagdrømmende alpha-tilstand.

Din modtagelighed for telepati er 
naturligt meget stærkere der. 



Jo mere tid du anvender proaktivt for at hensætte dig i 
alpha, desto hurtigere vil du udvikle din telepati.



Repetitive aktiviteter og ‘hoved under armen’ 
automatpilot-typer af dagligdags opgaver, kan alle få
dig i alpha-tilstanden.



Det vil kreative ting der henfører dig ind i den tidsløse tilstand også. 
Ting som musik, kunstmaling eller enhver kunsterisk kreativ handling.



I ved alle at det at lære en ny færdighed til hverdagsbrug tager jævnlig 
øvelse og feedback, fordi du er bogstaveligt talt ved at omlægge din 
hjernes forbindelser.

At lære telepati er ikke anderledes. 



Find måder hvorpå du kan øve din telepati i 
mindst 30 minutter om dagen, på en måde der 
OGSÅ giver dig øjeblikkelig telepatisk feedback. 



Men her er den bedste del...jo mere sjov du har under din 
træning, desto hurtigere vil du forbedre dig!



Det er fordi under SJOV & LEG at din krop danner en 
anden hjernekemi, som forårsager skabelsen af nye 
neurologiske forbindelser(m.a.o. Læring) indlagt 
hurtigere og nemmere.



Telepati øvelses idéer: 
(Vi er overbevist om at du kan finde på 
nogle bedre efter at have læst disse.)

Siger du at vi har lektier for?



Hvis din mobiltelefon bipper når nogen sender dig en 
besked, så prøv at bestemme alt du kan om 
vedkommende; følelser og alt omhandlende indholdet af 
beskeden, før du tager den. 



Spil et godt gammelsdags 
spil kort. 

Aftal i god tid at det ikke 
kun er i orden at bruge 
telepatisk snyd i god ånd 
men også tilskyndet ud 
fra øvelseshensyn, og slå 
jer så løs!



Aftal en telepatisk legedag, og læg så mærke til jeres
nøjagtighed gennem hele dagen. I hvor lang tid kan I 
klare jer kun med telepati?



En god øvelse for en gruppe 
af børn eller voksne er 
telepatisk gemmeleg.
I voksne må hellere passe på, 
for børn er sædvanligvis 
MEGET dygtige til den her!



Dette er i særdeleshed sandt for de af jer derude der er 
blevet oplært i at lukke for, eller gemme, jeres følelser.

I vil alle være nødt til at yde en indsats for at nå til en tilstand af emotionel ærlighed.



Erfaringer har vist at du vil opnå et STORT telepatisk hop, 
når du skifter fra KOGNITIV opmærksomhed(I dit hovede) 
til BEVIDSTHEDSMÆSSIG opmærksomhed(i dit hjerte).



Hbis du virkelig ønsker at 
være dygtig til telepati, 
er du nødt til favne alle
dine følelser fuldt ud.



Fuldstændig emotionel ærlighed med dig selv er ikke kun en 
valgmulighed i telepati; det er en nødvendighed.

Det er på det tidspunkt at ting pludselig bliver meget tydeligere.



Gutter, hvis I ønsker at finde 
jeres sande emotionelle balance, 
er I nødt til at respektere og 
favne jeres intuitive og kreative 
feminine side. 

Piger, hvis I ønsker at finde jeres telepatiske balance, er I nødt til at 
udvikle jeres mod, indre styrke og mandelige emotionelle side. 



Lær at bære din telepatiske 
forbindelse som en 
løstsiddende kjortel.



Hav dit telepatiske øre blidt indstillet og kørende i 
baggrunden, i længere og længere perioder for hver 
dag der går.

Vær bevidst om at du er en modtager, som altid er tændt..



Vi foreslår at du planlægger med at arbejde hen imod at kunne gå og 
være telepatisk forbundet 24/7/365.
Det kan tage dig et år eller flere år, hvis du ikke har tiden til rådighed 
til at hellige dig det på grund at dit 9 til 17 job. Det er helt i orden.



Gør fremskridt efter dit eget 
tidsskema.
Husk på, at du søger personlig 
udvikling og ikke perfektion. 

Du vil lave fejl.

Det er helt i orden, for det er en 
del af læringsprocessen.



Vi har en andet hjernerelateret emne som skal tilføjes din 
telepatiske træning...

...baggrunds- forgrundstanker.

Hvad mener I med det?



Du ved allerede at du 
kan læse en bog og lytte 
til musik på samme tid.
Din hjerne kan foretage 
den multitasking.



Du kan også lære at udvise 
opmærksomhed til dine 
‘baggrundstanker’, de der 
hele tiden kører og stille 
visker ting til dig i 
baghovedet.



Beslut dig for at give disse 
mere opmærksomhed, 
ligesom du gør for dine 
almindelige tanker.
Skænk dig selv en større 
chance for høre disse tavsere 
baggrundstanker gennem 
jævnlig øvelse og træning.



Men hvordan gør jeg det?!



Aller først, sluk for livets støj(uanset hvordan du 
definerer dette) så meget du kan hver eneste dag.



Tag en pause fra alle menneskeskabt lyde.
Sid kun ned og hav det fint med din egen indre stilhed.



Begynd at observere 
dine forgrundstanker 
såvel som dine 
baggrundstanker. 



Stil målrettet ind på “Radio Det Fri Univers”. 

Hvad er det?



“Radio Det Fri Univers” er en symbolsk måde at sige på, at der 
findes en uset verden derude, der sender på et uendeligt antal 
af kanaler 24/7/365.



Alt du behøver at gøre 
er at stille ind på 
kanalen.

Du bestemmer selv 
lydstyrken og stationen 
du vælger at stille ind 
på.



Der findes kun telepatisk fænomen derude 
med en MEGET høj grad af nøjagtighed... 

Nøjagtigheden er ikke 100%, men det er ret 
tæt på.

Det kaldes for ‘pludselig indskydelse’

Pludselig indskydelse?



Hvad er ‘pludselig indskydelse’? Det er det mest pålidelige 
telepatiske fænomen som er kendt derude med en 
imponerende nøjagtighed på 98-99%!



Nogle kalder det 
‘lynet fra den blå 
himmel’, eller et 
eureka øjeblik.

Jeg tror jeg havde 

en apostrofe!



‘Pludselig indskydelse’ 
føles som om nogen tager 
en klump telepatisk 
information og helt 
uventet lader den falde 
midt i din hjerne, og du 
pludseligt ved noget du 
øjeblikket ikke engang 
tænkte på.



Hvad der sker er dine 
telepatiske folkens der 
giver dig et pludseligt 
vink/’hør lige her’.



Hvis du modtager en dramatisk ‘pludselig indskydelse’ må du ikke tøve 
med at handle på den oplysning.

Chancen er du vil blive glad for at du gjorde!

Note til dig selv: Pludselig indskydelse er 

ganske nøjagtig – øld hoje/tay appention!



Det er tid til at tale lidt om elektronikkens påvirkning af dig.

De 50 or 60 Hertz elektriske strømledninger der løber i dine 
vægge er ikke din hjernes eller kroppens naturlige rytme.



Planeten Jorden svinger normalt på omkring 7.83 Hz
(Schumann Resonans) og det gør du også.



Bevæg dig væk fra alt menneskeskabt støj og elektronik...

På omkring 30 
minutter vil din krop 
igen køre på skinner 
på Moder Naturs 
egen frekvens, og du 
vil falde tilbage til 
Jordens naturlige 
telepatiske 
svingning. 



Hvor kikset det end lyder så placer din bagdel på jorden, med din ryg 
lænet op af et træ.

Efterlad alt elektronik 
der hjemme eller i dit 
køretøj!



Så bare træk vejret og ræk så sagte ud for at forbinde 
dig telepatisk med alt omkring dig.



Hvis du er visuel, brug dine øjne. 

Hvis du er auditiv, brug dine ører.

Hvis du er kinæstetisk/taktil, skal 
du fokusere gennem din berøring 
af jorden, vinden og træet.



Hvis du er en spatial elev 
ønsker vi, at du i stedet 
for sidde stille skal være i 
bevægelse.

Vær den telepatiske 
jæger/samler. 

Bevæg dig ned af din sti 
telepatisk!



Til alle jer der laver denne øvelse; husk på:

• Ingen elektronik i nogen form på din person;

• Ikke noget med at tale højt;

• Vær opmærksom på hvor dine tanker normal flyder hen til;

• Øld hoje/Tay appention til hvad der også løber I 
baggrunden af din bevidsthed.



Inden for 30 minutter vil din krop væsenligt have begyndt 
at køre på skinner på Moder Naturs bølgelængde, og din 
telepatiske modtagelse vil forøges dramatisk:

Det sker ikke på 3 minutter, så 

prøv ikke på at forcere det!



Jo flere timer du bruger forbundet fuldstændigt til 
nature, desto hurtigere vil din telepati udvikle sig.

Er der nogen der har lyst 

til en telttur?



Er der noget der gør det sværere at lære telepati?



Af alle de hormoner der 
påvirker din telepatiske 
modtagelse negativt, er 
høje daglige niveauer af 
adrenalin(kæmp eller 
flygt/fight or flight) det 
der arbejder hårdest 
imod dig.



Adrenalin var ment for dig at påkalde under ekstreme nødsituationer, 
IKKE til hele dagen hver eneste dag!

Vi foreslår du gør alt du kan for vende tilbage til 
at bruge det til de tiltænkte årsager.



Begynd i dag med øjeblikkeligt at nedsætte dine egne 
adrenalinniveauer ved at:

• Proaktivt ved bevidst at beslutte dig til at bevæge dig 
i et mere observant, lyttende og tankefyldt tempo.



• Ryd op i din kalender i alt det 
der er muligt.

• Sig NEJ til de små ubetydelige 
ting og sager.



• Tag KISS tilgangen til livet til dig (keep it simple stupid.)

...og tilføj chokolade når 

det er nødvendigt!



• Omorganisér fuldstændigt din stue og dit arbejdsrum. 
• Rod afføder mentalt kaos. Få det ryddet væk!



• Forøg dine endorfiner ved bevidst at planlægge mere 
glæde ind i dit liv. Gør din lykke til en prioritet! 

Så, hvornår var sidste gange du lo SÅ HÅRDT at 

du havde tårene trillende ned af dine kinder?



Det er tid til at tale om søvn og telepati.



Dyb delta (REM drømmende) 
søvn er SÅDAN du sætter 
stikket i telepatisk til den 
Kollektive Bevidsthed hver 
nat.



Uden sin natlige tilslutning, vil 
din hjerne efter omkring 100 
timer uden søvn, beslutte at 
nu har den fået nok. 

Så er du færdig.

Så er du bare helt færdig. 



Du har brug den natlige telepatiske forbindelse for at 
vedligeholde dit fysiske, spirituelle og 
følelsesmæssige velbefindende.



Vi anbefaler ligeledes 
at fjerne så meget 
elektronik så meget 
som muligt, som du 
overhovedet kan fra 
dit, soveværelse. 



Hvad andet kan du gøre for at optimisere din krop til telepatisk 
træning og øvelse?

Jah..hvad har min krop brug for? 



Din telepatiske 
hjerne 
fungerer bedst 
når den får 
masser af ilt.



Et dybt åndedrag, uanset hvilken måde du foretrækker, 
vil sende mere ilt igennem hele kroppen såvel som til 
din hjerne.



Du har flere muligheder her:
Motion
Hjertelig latter
Entusiastisk syngen
Positive klimaktiske
oplevelser

Vælg selv.



Når du fylder din hjerne med masser af ilt skaber du også 
endorfiner, og du optimerer ALT der har med at lære at 
styre din telepati hurtigere, og nemmere.



Som vi har sagt den optimale mængde ilt til telepati. 
Hvilket betyder at du har brug for jern i din diæt, til at 
skabe det iltbærende hæmoglobin med.



Din hjerne er en del af 
dit centralnervesystem. 
Det har brug for alle 
disse B-vitaminer til at 
forblive sund og fuldt 
indstillet.

Hvis du er vegetar, eller veganer, er du nødt til at 
et meget større fokus på dette på en daglig basis.



Koglekirtlen(pineal) har altid været tænkt som værende centrum for 
jeres intuitation. 



Mange af jer vil blive overrasket over at lære, at den 
ikke ligger lige under huden eller knoglen i midten af 
din pande. Den befinder sig lidt dybere end som så.



Men der er mere. Dine telepatiske forbindelser er forbundet til 
dine følelser gennem amygdala, som er en del af hjernens 
hippocampus.



Hippocampus ligner en
hestesko hvis åbne ender 
vender frem mod ansigtet.

På hver af disse ender finds 
mandelformet strukturer
benævnt amygdala, der 
peger fremad som to små
forlygter.



“Tænd for dine forlygter!”

Hvis du lukker dine øjne og 
visualiserer at du sender en 
ekstra blodstrøm til disse 
strukturer i din hjerne, vil de 
modtage ekstra ilt...så vil der 
være en større mulighed for at 
de kan gøre deres arbejde.



Tænk for dig selv: “jeg tænder for mine 
forlygter”, medens du visualiserer du 
sender blodstrøm og energi til din 
amygdala.

Bliv ikke urolig når du oplever 
en følelsesmæssig bølge vælde 
op i dig. Dette er normalt. 
Tillad den at komme til 
overfladen på en retsindet 
(rightminded) måde.



Okay, nok omkring 
hjernevidenskab for 
nu. Lad os skifte 
emne og tale om at 
have det SJOVT!



Hvis du ønsker at lære din telepati 10X hurtigere, skal du blot 
gøre det meget, meget SJOVT!



Søg og led efter disse endorfiner! Gør din læring til noget tudesjovt! 
Din telepatiske læring vil forbedres 10 gange hurtigere!

Og så får måske lyst til at se frem 

til at lave dine lektier!



Ligeledes, hvis du har lyst til at øve med en partner, find 
en person du kender godt. Det gør det meget lettere at 
få succes i begyndelsen.



En af de mest effektive og 
billigste måder at gøre dette 
på, er ved at tage et sæt 
spillekort og vælge et spil, hvor 
dine modspillere er nødt til at 
se på deres egne hænder. 



Se om du kan opfange 
de billeder de ser, og 
hvad de tænker på. 
Godmodigt telepatisk 
snyderi er opfordret for 
en hurtigt sjov læring.



Beløn dine telepatiske successer!



Men vær ikke for hård ved dig selv hvis du gør noget 
forkert. Lad det prelle af som vand fra en gås!



At være hård ved dig selv vil sinke 
din læring. Det ønsker du ikke.

Så, forvent ikke perfektion af dig 
selv. Du skal forstå at du vil lave fejl.

Det ville være mærkeligt hvis du 
ikke gjorde!



Fortsæt med at øve og belønne det positive.
Fortsæt med at føre journal over dine fremskridt hver eneste dag.



Vi vil skifte emne
igen og tale om et 
meget almindeligt
forekommende
spørgsmål, mange 
begynderelever i
telepati har…særligt
under den første
måneds træning.



I starten vil nogle elever fortælle at stemmen de hører under deres
første telepatiske interaktioner, lyder som deres egen “hovedstemme”.

Hører jeg virkeligt telepatiske stemmer eller er de noget jeg finder på?



Det er ikke usædvanligt. Det er den primære årsag vi hører 
eleverne sige; “Jeg ved ikke om jeg gør det her korrekt”.



Måske vil det give mening når 
vi forklarer det sådan her:
Musikere som ønsker at lære 
at udvikle en perfekt tone, 
ved at de kan træne deres 
øre til at genkende specifikke 
toner, hvadenten det er et Fis 
eller et B. 



At lære at stille telepatisk ind 
på forskellelige individer er en 
lignende proces.

Slutteligt er du ved at udvikle 
nye neurale stier der kan 
genkende unikke 
svingningsmæssige signaturer.



Hav tillid til processen, brug tiden på det og det vil blive nemmere.

Med øvelse vil du lære at genkende unikke 
telepatiske stemmer meget hurtigere.



Hvis du øver 30 minutter 
om dag, hver eneste dag, 
vil det typiske tage 
omkring en måneds tid.



Hvordan kan du med sikkerhed 
vide at det ikke er noget du 
opdigter?

Nedfæld ordene, idéerne og 
billederne.



Modtager du ny viden du ikke havde kendskab til før? 



Bliver informationsstrømmen leveret på en måde 
du normalt ikke tænker, eller føler, på?



En analyse af den telepatiske 
interaktion bør kunne fortælle 
dig om du selv indfører 
informationen, eller om du 
opfanger den fra en anden 
end dig selv.



Men!! (Og det er et stort men!)

Du må ikke engang PRØVE på at stoppe og foretage
analysen, medens du er i færd med at modtage input!!!

Vov end ikke på at tænke på at gøre det!



Lad den telepatiske 
forbindelse få tid til at 
afsluttes på naturlig vis.

Hav tålmodighed, vær 
sikker på at du fik det 
hele med.



Forbliv i den telepatiske tilstand indtil det er fuldstændigt færdiggjort.



Når det er OVERSTÅET, vil du have al den tid i verden til at 
analysere altsammen fra din telepatiske oplevelse. MEN 
MEDENS DET FOREGÅR MÅ DU IKKE AFBRYDE DET!

Du vil miste forbindelsen og kan måske ikke få den genskabt! 



Vi anbefaler også at du undersøger dine telepatiske oplevelser, for at se 
hvordan din fysiske krop almindeligvis reagerer:

Hvad mener I med det?



Hvorfra modtog du den stemme, eller de billeder i din krop? Var 
det inden i dit kranium? Bagfra, forfra? Vær specifik.



• Føltes din abdomen(mave) anderledes? Sommerfugle i maven måske?



• Mærkede du forandringer i dit bryst eller over hjerteområdet?

• Ramte følelserne dig der? Andre steder? 



• Fik du også gåsehud som en fysisk reaktion? 



• Fik det hårene på 
dit hovede, arme 
eller på nakken til 
at reagere? 



• Opfangede du en helt anderledes fysisk reaktion, der er unik og 
kun dig der oplever? 



At vide hvordan din fysiske krop reagerer, vil give dig 
en større grad af forhåndsviden til næste gang, og til 
at opbygge din tillid til dig selv.



Som det næste vil vi gerne tale om noget vi kan lide at  kalde for:

‘Hvis du stiller et telepatisk spørgsmål…’



Hvis du sidder i skoven, 
medens du passer dig 
selv, og du stiller et 
åbent telepatisk 
spørgsmål, har du ærligt 
talt ingen viden om hvem 
der har tænkt sig at svare



Du ved ikke om det er 
skovalfer(skovfolk), et rumvæsen, 
et multidimensionel væsen, eller 
spøgelset af din grandtante 
Matilda der er kommet på besøg.

Du ved det simpelthen ikke.



Du rettede ikke dit telepatiske spørgsmål til et specifikt 
individ, så det står frit for enhver at svare.

Hvem mig?



Hvis du ønsker at tale 
med en specifik 
nation, som Sasquatch 
for eksempel, er du 
nødt til at tiltale dem 
specifikt, som en 
kollektiv gruppe, eller 
spørge et særligt 
individ telepatisk.



Når du stiller et telepatisk spørgsmål til en specifik person, 
får hvert individ valget til at beslutte om de har lyst til at 
svare dig eller ej.

Du kan ikke tvinge dem.



Men, som med de fleste ting i 
livet; spørgsmål stillet på høflig 
vis med et dybfølt ønske, virker 
til at blive bemærket, og svaret 
på, meget hurtigere end de som 
ikke bliver det. 



At tænke og handle på 
retsindet vis(rightmindedly) 
forbedrer dine chancer for 
interaktion.



Overordnet set, behandler 
det telepatiske forbundne 
univers dig som en 
voksen.



Det ser ud til at operere under filosofien at når du er klare til at 
modtage svaret, når du er klar til at stille spørgsmålet. Men du 
er nødt til at spørge.



At Blive Pinget Og Protokoller i Telepati.

Hvordan ved du om du er i færd med at blive telepatisk pinget?



Hvis dit ping kommer fra en anden begynder i telepati(et andet jord-menneske) kan 
det være svagt, og trænger ikke så klart igennem. 

I løbet af årene har vi bemærket at disse svagere jord-menneskers pinger ser ud 
til, at have flere træk til fælles.



Ofte kan en pludselig 
baggrundstanke om en 
anden springe frem i 
dine forgrundstanker. De 
virker til at du får dem på 
hjernen “uden nogen 
grund”.

(Gæt igen.)



• Du kan opleve en af de fysiske reaktioner 
vi nævnte talte om tidligere. 



• Du kan tage dig i pludseligt at 
ønske at tysse på støjen 
omkring dig, som om du 
havde brug for at lytte til 
noget igen, du troede du var 
begyndt at høre.



• Du hæver måske instinktivt din hånd som for 
at tysse på støjen omkring dig



• Du genkender måske den følelse af at du lige har fået en
venlig hilsen og at en anden, eller noget andet, føles
tilstede…  en følelse af “Var der lige nogen der kaldte mit
navn og sagde halløj?” Fysisk havde du måske en ‘løft dit
hovede for at se op’ respons.

Hallo?



• Du tager måske dig selv i at 
vende hele kroppen for at se 
omkring dig og lytte. Kroppen 
reagerer som det første. 
Det telepatiske ping medbringer 
måske, måske ikke, med en sans 
af retning og afstand, eller 
anden information om 
afsenderen. 



• Du får måske et pludseligt instinkt til ud af det blå at kontakte 
en anden person, eller at du ikke kan få en anden person ud af 
dine tanker. 



• Dette kan også involvere begivenheder i stedet for specifikke mennesker, 
og føles som den proverbiale “en forstyrrelse i kraften” bølge af følelser.



• Hvorledes er et jord-menneskes 
ping forskellig fra en telepatisk 
nations ping?



Hvis din første telepatisk oplevelse stammer fra en nation hvis 
primære kommunikationsform er telepati, vil du på ingen måde 
være i tvivl om at nogen taler til dig.



En klar og tydelig strøm af 
information vil pludseligt 
springe frem inde i dit 
hovede som ikke 
stammede fra dig selv. 
Der vil ikke være nogen 
tvivl i dit sind.

Du vil VIDE at du bliver 
talt til!



Du kan i begyndelsen måske ikke vide hvem afsenderen er. 
De giver dig måske ikke umiddelbart lov til at se hvem de er.

Dit telepatiske ping mebringer måske, måske ikke, en sans 
af retning og afstand, eller med dit navn.



Ikke alle telepatiske individer vil fremlægge deres identitet, eller 
lokation, indtil de stoler mere på dig. 



Vi blev lært i, og anbefaler, at lade din tilgang til telepatiske 
samtaler med folk fra telepatiske nationer være høflig og 
respektfuld.



Hvis der telepati er så klar og 
tydelig er sandsynligheden for 
at du har med en 
nation/civilisation, der er 
ældgammel og meget mere 
avanceret end din egen, 
MEGET høj.

Du gør bedst i at opføre dig 
retsindet(rightminded) 
overfor dem.



I det offentlige rum er telepatiske kulturer sædvanligvis høflige med 
samfundsmæssige regler, der overholdes ret strikst, når de arbejder i 
grupper eller er fokuseret på at udføre opgaver.



I det private, sænker gode venner deres parader og taler sammen på 
en mere fri og afslappet måde, som du måske gør når du hænger ud 
med dine egne venner.



Men, på samme måde som jordmenneske-kulturer er de telepatiske 
kulturer alle enestående og forskellige.

Vi anbefaler at spørge dem om deres regler og lære deres kulturelle 
normer.



Med andre ord er det godt at spørge, om det er i orden at diskutere 
særlige emner, og hvordan man taler om det. Gør en indsats for studere 
og lære deres sædvaner. 



Når du første gang nærmer dig et medlem af en nation der 
anvender telepati som deres primære kommunikationsform, opfør 
og tænk dig om som hvis du skal besøge din bedstemors hjem.



Når du besøger en respekteret ældre ved du, at du skal 
udvise dine bedste manerer, ære dem og respektere 
deres hjem og indbo.

Dette er en del af retsindet opførsel.
Dine handlinger vil blive telepatisk observeret og bedømt.



Husk på at være opmærksom, 
og kontrollere, dine tanker.

Når du befinder dig i deres 
rum...

DU VIL BLIVE TELEPATISK 
PINGET OG SONDERET,

REGN MED DET!



Telepatisk Protokol: 

At Påbegynde Din Egen Første Kontakt Med En Telapatisk Nation



Begynd al dialog ved først at introducere dig selv. Erklær hvad 
du ønsker at blive kaldt. Hold det simpelt.

De vil telepatisk samle sig et indtryk af hvem du og din baggrund 
er, hvis de virkelig ønsker at vide det.



Vær ekstremt respektfuld 
i dit valg af tanker, som 
om din bedstemor 
lyttede inde i dit hovede. 

Det er ikke så let som det 
lyder, og kræver øvelse.



Erklær din intention med respekt, simpelt, klart og ærligt i 
en enkelt sætning.

Hvis du forsøger at skippe dette trin, bliver din chancer for en en 
succesfuld kontant betydeligt reduceret. Hvorfor ER du her?



Husk på at telepatiske 
nationer ikke kun trænger 
ind i dit hovede for kun at 
høre dine tanker. 

Det er ikke så meget din 
hjerne de forbindes til så 
meget som det er din 
intention og dit hjerte-jeg.



Du skal kunne svare for dine handlinger, såvel som for 
dine tanker.

De ønsker at vide hvorfor du tænker som du gør og 
hvorfor du stiller dem spørgsmål.



Husk på så snart en telepatisk 
forbindelse er oprettet, KAN DU 
IKKE STOPPE DEN, for at foretage 
en ‘venstre hjernehalvdels’ logisk 
analyse af samtalen medens du er 
i ‘højre hjernehalvdels’ 
modtagelses-tilstand. 



Du taber måske forbindelsen og kan måske ikke genskabe den.



Forlad din logiske “Jeg er nødt til at finde ud af det nu” hovede, og 
begynd i stedet at lytte med din hovede-hjerte kombination.

Du vil få tid til at pille hele oplevelsen fra hinanden senere.



Så snart du er telepatisk forbundet så forbliv 
sådan, til samtalen er overstået.



Det er ikke kun høfligt 
men afgørende, hvis du 
ikke ønsker at afbryde 
den etablerede kontakt 
med din(e) sender(e), 
og ønsker at nå til 
afslutningen på 
samtalen.



Selv hvis introducerer dig selv 
og er høflig, respektfuld, er 
der ingen garanti for at nogen 
af de telepatiske spørgsmål 
du fremsatte, vil blive 
besvaret af det individ du 
forventede.



De kan og behandler dig 
sommetider, som om et emne 
er “iknogetderragerdig” (ikke 
noget der vedkommer dig).

Vær opmærksom på hvad de 
svarer på, såvel som på hvad 
ikke svarer på.



Når jeres kommunikation er overstået, vær så venlig at takke 
indvidet der talte/delte med dig, og byd dem et behageligt 
farvel.



Hvis du ønsker fremtidige forbindelser og snak med dem, fortæl dem det. 

Vi tales ved...



Telepatiske Trin 

Kort Sammenfatning:

Introduktion

Intentioner

Respekt

Dialog

Tak



Her er et generelt eksempel på protokoller anvendt ved en første telepatiske samtale:

Hallo! Mit navn er ___ og jeg rejste hertil kun for at tale med dig telepatisk.           Introducer dig selv

jeg er her fordi heg ønsker at lære dig, og dit folk, bedre at kende.          Tydelig ærlig intention

Telepati er nyt for mig, men jeg vil gerne lære det ordentligt.           Ønske om at lære

Tilgiv mig hvis jeg laver en fejl.           Ydmyghed

Kan jeg fortælle dig lidt om mig selv og spørge dig nogle få spørgsmål?            Høflig spørgen. 

Tak for at dele med mig.           Høfligt farvel



Efter du har arbejdet med et individ adskillelige gange, bliver disse
protokoller mere afslappet, og mindre formelle, for nogle af de 
telepatiske nationer.(Så som Store Bror Sasquatch og P’nti’erne.)



Vi er nødt til at sige 
lidt omkring 
telepatisk 
overvældelse...

Forvent det bare!



Omkring 98% af jord-
mennesker vil blive 
emotionelt og fysisk 
overvældet, efter deres 
første STORE telepatiske 
møde.



Efter du har haft et stort 
telepatisk møde og/eller 
du har fastholdt 
forbindelsen længere end 
vanligt, så VIL følelsen af 
være overvældet, ramme 
dig som et ton mursten på 
et tidspunkt .



Når du personligt begynder at indse den enorme storhed 
af den telepatiske og multidimensionelle verden omkring 
dig og hvad du har misset som du ikke engang vidste 
eksisterede, og hvad det er du kobler dig til nu og hvor 
stort det i virkeligheden er....så VIL DU BLIVE overvældet.



Fat æsken af Kleenex, ring til din telepatiske ven og snak! 



Ja, det er en MASSE 
ting at skulle 
forbinde sig med, og 
forstå fysisk, 
emotionelt og 
spirituelt..

Vi ved det!



Du har overlevet indtil nu ikke sandt? 



Men, selv om du et år fra 
nu vil have udviklet meget 
stærkere færdigheder i 
telepati end du har nu, vil 
der stadig komme dage 
som vil være telepatiske 
udmattende.



Du er ikke tvunget til telepatisk, at påtage dig alting på en og samme tid.



Dette er en rejsen af tusinde og flere skridt. For i dag, stop, 
træk vejret, få ro på dig selv og tag blot dette ene skridt.



Universet vil virkeligt ikke give dig mere end du kan håndtere!



VI ØNSKER DU LADER DINE FØLELSER 
KOMME TIL OVERFLADEN!

Stop dem ikke i sækken. Du er nødt til at 
øve emotionel ærlighed, og her er din 
mulighed.

Slip det ud, få det ud, bearbejd det og voks.



Husk på at telepati bevæger sig på en følelsesmæssig bærebølge.

Du kan ikke forvente at kunne forstå et andet individ, hvis du ikke 
først kan forstå dig selv.



Selv mens 
overvældelsen rammer 
dig, giv venligst ikke slip 
på dine kræfter udi 
detaljeobservation og 
dømmekraft. 



Bare fordi det er en masse, betyder det ikke du skal ignorere din 
medfødte evne til at vide, hvad der er sandt, og hvad der er falsk.

Hold fast på din sunde fornuft!



Observér alt du kan i 
øjeblikket.



Hvis du har brug for hjælp til at ryste eftereffekterne fra den 
følelsesmæssige overvældethed af dig, skal du gå fysisk, lave noget 
produktivt, normalt og kedeligt som vasketøjet.



Helt ærligt, vi spøger ikke! At lave kedeligt dagligdags, ‘hoved under 
armen’, fysiske opgaver vil hjælpe dig til at skabe din jordforbindelse.



Vi anbefaler også varme brusebade eller nedsækning i et varmt bad.



Slap af fysisk, emotionelt 
eller spirituelt uanset 
hvilken som helst måde 
der virker bedst for dig. 



Husk på du tager 
dine første 
babyskridt i 
fuldstændigt nyt 
landskab, hvor alt og 
alle er forbundet til 
allesteder og 
alletider.



Det kommer til at tage tid til 
at forstå denne nye normal.



Træk vejret, slap af og tag det i dit eget tempo.



TILT!

Du er ikke ved at blive skadet.
Du er ved at lære denne nye 
store ting, og nogen gange har 
din hjerne bare brug for en dag 
eller to på tilt. Så begynder den 
at fungere mere normalt igen.



En af de analogier vi 
bruger for at beskrive 
hele denne her 
proces er omtrent 
som følger:



Fortsæt med at absorbere og lære så længe du kan, indtil din hjerne 
føles lidt som en slags halvstiv gelé. Så skal du gå i seng og vid, at 
under søvnen vil det alt sammen begynde at sætte sig.



På det tidspunkt du vågner op vil du føle dig mere eller mindre 
normal igen, men med noget mere.

Men hvad nu hvis jeg ikke 

var normal fra starten af?



Vid også at du ikke vil være i stand til at tale om dette emne angående 
telepatisk træning med alle. Mange vil ikke forstå det.



Vores erfaringer er at skabe et personligt støttenetværk er 
kritisk til hastigheden af din læring.



Som et absolut minimum skal du opsøge en telepatisk makker, du kan 
tale med om dine sære oplevelser og ærlige følelser.

Tal jævnligt med hinanden og udvikl en tillid.



Prøv ikke at bearbejde denne telepatiske 
rejse helt alene, det vil sinke dig.

Gå ud og find din stamme!



Din beslutning om at forbedre dit universe kan hurtigt 
blive til en større ting i dit liv, end du nogensinde kunne 
vide det kunne.



At have en person du kan 
ringe til og sige: 
“Jeg havde denne her 
underlige oplevelse, kan 
du tale i et par 
minutter?” vil hjælpe til 
at fastholde dig i en 
større balance. 



Stol på os, du har endnu 
ingen idé om hvor dette 
vil føre dig hen, og vi 
foreslår stærkt at du går 
ud og finder dit folk. 



Uden at vi vil forsøge at få 
dette til at lyde overdrevet 
dramatisk, så vil din beslutning 
om at arbejde med din telepati 
hver dag, forandre dig mere 
end noget andet du har valgt at 
lære - nogensinde.



Øv dig i at gå sagte 
med en fod i hver 
verden.



...og telepatisk i at bære din dag som en løst kjortel.
- Reverend White Otter



Du vil stadig have hverdagsting du har brug for at ordne.

Du har stadig dit dagligdags praktiske liv.

Du vil stadig have regninger at betale, vasketøj at tage, mad at spise.

Dét er en verden. 



Du er så forankret i den fysiske verden du kender.

Put din ene fod i den usynlige verden, hvor alting og 
alle er telepatisk indbyrdes forbundet. 



Nu skal du med en fod i den fysiske verden, og en i den usynlige verden.

Det vil kræve øvelse at gøre dette i længere og længere tid, før du med 
komfort kan holde alting i balance



Den usynlige verden er et nyt og anderledes landskab for dig, og det vil 
tage tid, forsøg og fejl med feedback før du kan begynde at starte på et 
nøjagtigt oplevelsesmæssigt kort over den.



Vi vil sige til dig at FINDER du 
tiden til det, vil du på et 
tidspunkt ændre den måde 
hvorpå du tænker om, og 
forstår, ALT hvad du ved.



Påbegynd din dagbog i dag.

Lav mindst en dagbogspost 
hver dag.

Efter afslutningen på 100 og 
på 1.000 dage, skal du vende 
tilbage til dine personlige 
dagbogsposter for at se på 
hvad der virkede og hvad der 
ikke fungerede. 



Okay, vi har nu forsynet dig med det grundlæggende fundament til at begynde 
din telepatiske træning med. Lad os gennemgå tingene en sidste gang.



1. Gør det at forbedre din telepatiske evner til din første prioritet. 
Byg videre på det der har fungeret for dig før i tiden med hensyn 
til dine multisensoriske perceptioner. Begynd umiddelbart at 
føre dagbog/journal over telepatiske oplevelser, drømme og 
usædvanlige hændelser.
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Før dagbog hver dag – tjek!



2. At arbejde med dine naturlige alfa-rytmer vil forsyne 
dig med flere daglige muligheder til at øve proaktivt 
modtagelse. Øv din telepati i mindst 30 minutter hver 
dag. Arbejd dig op på at være bevidsthedsmæssigt 
forbundet 24/7/365. 
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Øv alfa i mindst 30 minutter hver dag – tjek!



3. Lyt til dine “vilkårlige baggrundstanker” og behandl dem ligeså vigtigt som at 
arbejde med dine forgrundstanker. 
Sænk farten og observer mere ofte og i større detaljer.
Stol på din pludselige opstået viden, og vær ikke bange for at handle på den.
Øv tålmodighed.  

Baggrundstanker, pludeselig opstået 

viden og tålmodighed – tjek! 
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4. Kom væk fra ALTING elektronisk i mindst 30-60 minutter 
hver dag. Opsøg Moder Naturs naturlige frekvens. Lær at 
indstille på den hurtigt, og forbind dybt.

Elektroniske frekvenser hjælper ikke, men 

naturens gør – tjek!
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5. Kør ikke på adrenalin, det reducerer modtagelsesevnen. Få 
din dybe ‘Indstiller på den kollektive bevidstheds’ søvn.

Adrenalin dårligt, søvn godt – tjek!
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6. Gennem-ilt din hjerne! Langsomme, dybe fulde åndedrag med 
hele lungen hjælper med at forsyne din hjerne med ilt og forbedre 
din modtagelse. 
Hav større opmærksomhed på dit periferisyn. At bruge dette hjælper 
til at opbygge et stærkere neurale netværk! For at opbygge disse nye 
neurale netværk får du brug for at spise en balanceret kost af 
proteiner, tag dit jern og B-vitaminer hver dag. 
Stimulér din hjernes amygdala ved at tænke “tænd for forlygterne”.

Spis korrekt og tænd for dine ‘forlygter’ – tjek!
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7. Taknemmelighed, glæde, lykke og legsommelighed vil allesammen 
ændre din hjernekemi nok til at forøge din indlæringshastigehed med 
10X. Beløn dine successer og irettesæt dig ikke hvis du ikke lige er i stand 
til udføre noget. 
Gå ud og leg, hav det sjovt, lær og gentag!

Hav det sjovt, det kan jeg huske!
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8. For begyndere kan telepatiske stemmer gå fra at lyde som din egen 
indre stemme til helt og aldeles unikke stemmer. Tålmodighed! Giv 
det en måned med daglig øvelse. Stop ikke undervejs i en telepatisk 
oplevelse for at undersøge den. Vent til den er færdig. Lær at lytte til, 
og stole på, din krops fysiske reaktioner.

Så, afslut ikke en samtale før den er slut og øv – tjek!
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9. At nærme sig telepatiske retsindede nationer forbedrer dine 
muligheder for positive interaktioner. Tiltal specifikke grupper eller 
individer, hvis du kun ønsker at indgå i samtale med dem alene.

Pas dine egne sager og vær specifik – tjek!
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• Vær høflig
• Introducer dig selv
• Vær ærlig omkring dine intentioner og dine ord
• Glem ikke at takke og en høflig afsked
Vid og forstå at du vil blive telepatisk skannet så snart 
din tilstedeværelse er blevet erkendt.

Vær høflig og vid at du vil blive skannet – tjek!
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10. Telepatisk Protokol:



11. Forvent telepatisk overvældelse, du vil sikkert 
ikke kunne undgå det. Find dine telepatiske folk, 
sikr dig jordforbindelse og øv emotionel 
ærlighed.

Overvældelse VIL komme, så det er bedst at 

jeg finder min stamme – tjek!
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At lære at stole på din telepati og bevæge dig gående 
rundt forbundet 24/7/365 VIL ændre dit liv.



For at lære mere om dine lærere fra P’ntl så gå til @SandiaWisdom på 
Twitter, eller besøg deres hjemmeside: www.officialfirstcontact.com og 
www.officialfirstcontact.org

Hvis du har lyst, kan finde mere viden om Su Walker her:
www.psychicmedicalintuitive.com

Vi udstrækker vores dybeste taknemmelighed til T’ni for at diktere dette 
kursus til os.

https://twitter.com/SandiaWisdom
http://www.officialfirstcontact.com/
https://www.officialfirstcontact.org/
https://www.psychicmedicalintuitive.com/


Vi håber at I har nydt denne 
præsentation, og kan anvende den i 
jeres læring.

Vi forlader jer nu med vores frase til 
at sige farvel med:

“Bær jeres dag med nemhed.” – T’ni


