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En af mine elders sagde: "Den første fjende er glemsomhed". 

Når vi mister forbindelsen til naturen, mister vi også forbindelsen til den 

vilde, magiske del af os selv. Den del som giver os adgang til forfædrenes 

og jordens visdom. Den indre stemme og kompasset, som guider os og 

forbinder os til de usynlige riger. Den del, som ved, hvem vi er, og hvorfor 

vi er kommet her, i dette liv, denne krop, denne tid.

I vores vestlige kultur har vi i mange år stræbet efter at trimme og tæmme 

naturen. Vi har glemt magien, glemt at vi er eet med alt i skabelsen – ild, 

vand, jord, luft, træer, planter, dyr, bjerge, floder, oceaner, og vi har glemt 

vores allierede i åndeverdenen, som lever side om side med os på den 

anden side af sløret – de små folk, de underjordiske, det skjulte folk, 

naturånderne, nymferne – listen er lang og mangfoldig. 

Med denne guide håber jeg at vække hukommelsen hos dig. Jeg deler tips 

og metoder til at forbinde dig dybere, og begynde at gøre naturen til din 

allierede. 

Du er værdig til al den dybeste magi, 
du overhovedet kan forestille dig
Alt hvad du tænker kan være muligt, kan du skabe
Når du ånder ind i din krop, mærker du jorden og træerne
Mærk dine knogler som bjergets sten og krystal
Føl dit blod flyde som alle de hellige floder
Mærk åndedrættet, forandringens vinde, blidt blæse 
gennem dit sind
Stil ind på ilden, som får dit hjerte til at slå og husk:
Du er eet med alt, du ser og verden er fuld af magi, som 
bare venter på, at du udforsker det

HUSK HVEM DU ER
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Shamaner bygger hele tiden deres kraft, sourcer kraft fra elemeterne og spirit. Et godt sted at 

begynde denne praksis, er at finde sit helt eget kraft sted. Det kan være et sted, du kender og 

allerede er forbundet til, eller det kan være et sted du finder. Det er et sted i den fysiske 

verden, hvor du føler dig godt tilpas – under et træ, ved vand, en klippe, en eng, en lysning i 

skoven…..vælg gerne et sted, hvor du har mulighed for at komme ofte.

Når du skal finde dit sted, så lad dig guide af dit hjerte, lad din intuition vise dig vejen. Går du 

i skoven for eksempel, så gå i stilhed, tag dig god tid, lad dit åndedræt blive dybt og langsomt, 

flyt din opmærksomhed til dit hjerte og dit hara center – sakral chakra, lige under navlen. 

Åben alle dine sanser og luk skoven ind.

Efter et stykke tid vil du have ændret din bevidstheds tilstand, og du kan nu begynde at kalde 

dit kraftsted ind. Vær opmærksom på hvad du bliver draget af. Måske er det noget andet, end 

du havde forestillet dig. Bare følg den indre stemme. Føler du et træ kalde på dig, så nærm dig 

langsomt. Stop når du er ved at træde ind i træets energi felt – du vil kunne mærke det!

Bed stille om lov til at komme nærmere og sæt dig. Igen vil du kunne mærke et nej eller ja i 

kroppen, eller måske ligefrem høre det. Er det er nej, må du gå videre. Er det er ja, så sæt dig 

og giv en lille offering. Traditionelt set gav man tobak. Det kan også være et hår strå. Giv tak 

til træet og til ånderne på stedet. Lad dem vide, hvorfor du er der, og at du kommer i respekt.

Sæt dig med ryggen op ad stammen. Mærk støtten og kraften bag dig. Sid stille i meditation 

eller bøn. Vær fuldt til stede. Lyt til skoven. Mærk træets rødder, stamme og krone. Når du 

sidder helt stille i minimum 30-40 minutter, begynder dyrene at vise sig for dig. 

Dit kraftsted bliver en del af dig, din energi, et helligt sted, hvor du bygger relationen med 

træet, jorden, ånderne på stedet. Det tager tid, så vær tålmodig. Besøg stedet så ofte du kan, 

det er en form for kontrakt, du laver med stedet – du giver din energi i form af bøn, 

meditation og offerings, og du får adgang til at fylde dig med stedets kraft. Nu kan du søge 

støtte og vejledning her.

Husk altid at give tak, tag intet for givet! Menneskene er ikke altid populære blandt 

naturånderne og de små folk, fordi vi historisk har invaderet og ødelagt deres territorier.

Vær altid respektfuld og tålmodig – er du bare ”turist”, som kommer for at blive underholdt 

eller tage uden at give, bliver døren hurtigt lukket.



Planter er hurtige, flygtige, det er bedst at arbejde med dem 

ved daggry, når de vågner og er mest aktive. Deres frekvens 

er meget let, de er lysvæsner, som lever i solen, i et rige af 

lys og kærlighed. 

Træer er modsat – de er langsomme, solide, og holder 

sammen på ”nettet”, du kan arbejde med dem på alle tider 

af døgnet. Træer ånder ind om morgenen, og ud om 

aftenen. Sten-folket er som biblioteker, de husker alt helt 

tilbage, til dengang de var flydende ild.

Planter har intet ego, ingen personlighed, som forvrænger 

kommunikationen. Deres essens er derfor meget ren, stærk 

og uskyldig. Når du sender energi til dem, modtager de 

direkte uden filter, og de vil respondere på samme måde – 

lige til dit hjerte.

Blomster (og røgelse) er det tætteste vi kan komme på at 

opleve, hvordan det er i de højeste riger i åndeverden. De 

åbner porten til åndeverden. Som jeg har lært og set det, er 

planter/urter/blomster direkte forbundet til stjernerne – de 

er faktisk formet af stjerner. Det esoteriske aspekt af 

planteånder er stjerne-bevidsthed. Forbind dig til kernen, 

ånden i planten, og du vil opdage forbindelsen til 

stjernerne.

Planter er ikke forpligtede til at arbejde med mennesker, 

men de er særlig glade for visse former for energi, som de 

vil respondere på – glæde, lys, kærlighed, flirtende/seksuel 

energi. Det er sådan, du forbinder dig med dem, og du kan 

invitere dem til at arbejde med dig gennem disse energier.

 Omgiv dem med din energi felt, din aura, og send dem lys, 

glæde og kærlighed fra dit hjerte til plantens ånd.

Hvis du gerne vil bede om deres hjælp, handler det om at 

bygge en relation – arbejd med dem løbende, gør 

forbindelsen virkelig – jo mere du forbinder dig, sidder med 

dem, kalder dem i drømme, jo mere virkelig bliver 

relationen, og de bliver dine allierede.

Det kan være mirakuløst at arbejde med planter. Lad dem 

informere dig, sæt dig og se dem, som var det første gang, 

du så en rose eller en mælkebøtte eller…Vi lærer direkte fra 

naturen – træer, planter, dyr.

PLANTE ALLIEREDE



Når du skal i gang med at forbinde dig til og høste dine healingplanter/urter/blomster, begynder du dagen før. 

Hvis du har god erfaring med at foretage shamanistisk rejse for dig selv, kan du rejse til Mellem Verden og 

bede om at få vist den plante, du har brug for (Mellem Verden er den usynlige side af vores verden, hvor de 

levende dyre-, menneske- og planteånder bor. Denne verden kræver dog noget erfaring at rejse i, da ikke alt er, 

som det ser ud).

Du kan også bede om dette i en nattedrøm eller meditation, hvad der virker bedst for dig.

Start med at identificere et område, du gerne vil heale eller ændre nu – noget du føler dig klar til at gøre nu. 

Når du så rejser/drømmer/mediterer, bed da fra hjertet om at få vist, hvor denne plante gror – det skal være et 

fysisk sted, hvor du har mulighed for at tage hen. Din have, en skov, eng, strand i nærheden, som du allerede 

kender lidt. Planten må ikke være giftig! Du skal finde en plante, som vil virke for det, der skaber din 

udfordring. Det er en plante, som kan røre din sjæl, ikke nødvendigvis traditionel herbalisme, men en plante 

som kalder på dig på et dybere plan, og som healer den ubalance, som er skyld i dit problem/udfordring. 

Næste dag er du klar til at høste. Det er bedst at gøre tidligt om morgenen, og allerbedst i solskin. Når du har 

fundet planten, bed den om tilladelse til at sætte dig ned. Hvis du føler et ’ja’ – lyt her til din intuition og 

mavefornemmelse – så sæt dig og begynd at omslutte planten med lys, glæde og kærlighed. Flyt din bevidsthed 

til dit hjerte og gå ind i en let meditativ tilstand. Bed planten om at hjælpe dig med din udfordring. Sid i lang 

tid, indtil det føles rigtigt og virkeligt for dig. Når du føler tidspunktet er rigtigt, og du har fået god kontakt 

med essensen og ånden i planten, spørg den da, om du må høste den. Lyt igen med din intuition, og hvis du får 

et ja, høst så forsigtigt planten.

I nogle traditioner rører man ikke ved planten, men bruger handsker eller pincet, i andre traditioner er det ok 

at røre direkte med hænderne. Bruger du direkte kontakt, så gør det med stor bevidsthed og omhu. 

Du kan indtage planten i form af tinktur eller tørre den til te, eller du kan have den under din pude om natten 

og bede den om hjælp i dine drømme. Der findes et hav af tinktur opskrifter online. God fornøjelse!

HØST & FORBIND



De gamle folk kaldte stederne, hvor magi opstår, og hvor sløret er

tyndt for ”betwixt & between”. Hvor skoven møder engen, havet 

møder stranden, natten møder dagen, når årshjulet drejer, mellem 

verdener, mellem vågen tilstand og søvn. Her er en sprække, hvor 

spirit kan komme igennem, her er tid og sted ophævet.

Det rationelle sind med alle dets begrænsninger, overbevisninger, 

programmer sidder på bagsædet, og vi kan gå ind i ændret 

bevidsthedstilstand, zero point, udenfor tid og sted, og få ny indsigt, 

ekstraordinære oplevelser, visioner og mærke magien helt ind i 

knoglerne. 

Som fuglene der synger når dagen gryr og mørket falder på, kan vi 

synge med det kor, der synger Jordens sang, opleve at vi er en del af 

det store mysterium og the Web of Life, og komme hjem til vores 

sande væsen, den dybe viden i hjertet at vores eksistens er ren 

magi og komplet mirakuløs – og hver dag er en mulighed for 

endnu et penselstrøg i vores eget unikke kunstværk.

DU ER MAGISK


