
 

Den Gyldne Portal 
Hjemmeside: dengyldneportal.dk 1

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

1985 - 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985 - 1995 
    

 



 

Den Gyldne Portal 
Hjemmeside: dengyldneportal.dk 2

 
 

Eksempler på indre opmærksomhedssignaler og vejledning 1985 - 1995 
    
  Side     
Forside --------------------------------------------------------------------------------- 1 
Indholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------ s.2-4 
Forord til opmærksomheds signaler fra åndelig side af ------------------------- s.5-6 
1. Billede af en telefon dukker op i din bevidsthed. -------------------------- s.07 
2. Hvis du ikke reagerer på billedet af telefon inden for en rum tid. s.07 
3. Billede af bord, dækket med gaver. s.07 
4. Billede af din åndelige vejleder, med en buket Roser til dig. s.07 
5. En duft af røgelse eller af blomster omkring dig. s.07 
6. Lyden af ringende klokker i dit indre. s.07 
7. Du er ved at træde ind i en forretning og en åndelig vejleder viser sig......  s.08 
8A.  Billede af togskinner.  s.08 
8B.  Først et billede af jernbane skinner og herefter et billede af, at den ene  s.08 
      skinne er løs eller afsporet.  
8C.  Et billede af jernbane skinner, hvoraf den ene skinne er løs eller afsporet. s.08 
9. Udbrændt cigaret der ligger på bordet. s.08 
9.1 Du får vist et lys, der er helt nedbrændt. s.09 
10.   Røde rutebiler, ledbus og almindelig.   
11. Du ser dig selv stå og tænke og der strømmer mørke/grå/sorte ................ s09 
 cirkler ud fra dig. s.09 
12. En tekst på et stykke musik bliver vist/skrevet foran dig. s.09 
13. På mentalt stillet spørgsmål om, hvilken energi det er der er tilstede,  s.09 
 får du vist al alle i gruppen har briller på. s.09 
14. Du bliver vist en pose med mel i. Der er noget sort/urent i melet. s.09 
15. Du får vist et fuld stop skilt. s.09 
16. Du får vist et billede af, at du befinder dig på et side spor. s.09 
17. Billede af at du går ud gennem bagdøren. s.09 
18. Du får vist et billede af, at du kommer ind af bagdøren. s.09 
19. I forbindelse med at du tænker over en handling du har udført .............. s.10 
 og som du egentligt ikke er særlig "stolt" af, hører du hører i dit s.10 
 indre glas der går i stykker/knækker. s.10 
20. Ser dig selv tage briller på. s.10 
21. Du er sammen med en person og ser dig selv gå ud af bagdør/kravle ud  s.10 
 af vindue i baglokalet/bagrum.  
22. Du har fornemmelsen af at en person der er tæt på dig lyver. Du får s.10 
 vist at vedkommende person står ved kasser med grammofonplader  
23. Du får vist en lastbil fyldt med kasser/fuld læsset. s.10 
24. Du ser dig selv komme gående med en fiskestang over skulderen, s.10  
 hvor på der hænger en hel del fisk og går til dit hus/hjem.  
25. Du ser dig selv gå uden om en stor kærnpe s.10 
26. Du ser en hånd holde fast i en stang. s.10  
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27. Du ser gå ind i gammel bydel evt. med brosten s.10 
28. Du går inde i den "Gamle By" I Århus. ................................................... s.11  
29. Du ser en Ørn lette og flyve opad. s.11  
30. En rød bil - cykel holder på din parkeringsplads.  s.11  
31. En trekant med spidsen opad. s.11  
32. Et øje foran dig, som iagttager dig. s.11  
33. En skærm bliver vist for dig og der står en tekst på. s.11 
34. Du har været i tvivl om noget du har sagt/set/udført og ser en  
  lukket hånd med tommelfingeren opad. 
35. Du har været i tvivl om en healing er korrekt udført og ser en  s.11 
  buket roser oven hovedet på vedkommende. 
36. Du ser opad og får vist, at der er en som trænger sig ind i dit indre s.11 
  rum, din indre bevidsthed, en såkaldt indtrængende  
37. Du ser dig gå med en hund og i følger en sti ......................................... s.12 
38. Ser dig selv stå under bruseren og der bliver lagt rent undertøj/tøj frem  s.12 
  til dig. s.12 
39. Du befinder dig i en flyvemaskine. s.12 
40. Du ser dig selv gå over "stregen". s.12 
41. Du får vist en lampe, der fra at være slukket, bliver tændt. s.12 
42. Du ser dig selv gå over et fodgængerfelt. s.12 
43. Du står foran et trafikreguleringslys og der er grønt. s.12 
44. Du står foran et trafikreguleringslys og der er gult. s.12 
45. Du står foran et trafikreguleringslys og der er rødt. s.12 
46. Ser dig stå på en græsplæne og der er gravet et 4 kantet hul i den, s.12
  så du kan se den mørke muld. 
47. Bil, hvis bund skraber mod jorden eller mod forhøjet kloakdæksel......... s.13 
48.  Du kører ind i Skolegade. s.13 
49. Du ser en pige der ligger på aletanen og holder øje med dig i en kikkert. s.13 
50. Du er på vej ind i en bagerbutik i Hirtshals. s.13 
51. Du ser dig selv gå over et fodgængerfelt. s.13 
43. Du står foran et trafikreguleringslys og der er grønt. s.13 
44. Du står foran et trafikreguleringslys og der er gult. s.13 
45. Du står foran et trafikreguleringslys og der er rødt. s.13 
46. Ser dig stå på en græsplæne og der er gravet et 4 kantet hul i den,  s.13 
  så du kan se den mørke muld. s.13 
47. Bil, hvis bund skraber mod jorden eller mod forhøjet kloakdæksel. s.13 
48.  Du kører ind i Skolegade. s.13 
49. Du ser en pige der ligger på aletanen og holder øje med dig i en kikkert. s.13 
50. Du er på vej ind i en bagerbutik i Hirtshals. s.13 
51. Du ser en hånd skære noget ud i pap. s.13 
52. Du ser displayet på en regnemaskine. s.13 
53. Du ser dig gående på sporet, imellem to skinner. s.13 
54. Du får vist din cykel med en seddel på håndtaget eller en anden ting  s.13 
55. Du står og ser ind igennem et forretningsvindue på nye "biler" s.13 
56. Du står på en flade af is og der er "hul" i isen ........................................ s.14 
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57. Du sidder på en grøn græsplæne og har overblik over området. s.14 
58. Der bliver vist dig store klokker over hovedet på dig.  s.14 
59. Du ser bagenden af en lastbil og bagklappen falder ud mod dig. s.14 
60. Du står i tivoli, foran et lykkehjul og ser at på det felt, hvor  s.14 
  pilen standser, står succes. 
61. Du ser din åndelige vejleder/dig selv gå væk fra din barndomsgade.  s.14                   
62. Du ser dig på vej ind i de små "frække" gader med gamle brosten  s.14-15 
  i midtbyen eks Århus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Den Gyldne Portal 
Hjemmeside: dengyldneportal.dk 5

 
 

 
Forord til opmærksomheds-signaler fra indre planer af. 

 
Vid at Lyset og de kræfter der arbejder i Lysets verden, alle vil dig det bedste. Jo, oftere 
du  af egen fri vilje åbne op for egen højere pontentiale, åbner op for din egen sjæl og 
åndskræfter - sol, åbner op for åndelig vejledning, jo mere lys - kærlighed - visdom vil der 
strømme ned over dig og ind i din bevidsthed.  
 
Vid at din sjæl og ånds - sol altid har tid - svar og healing til dig. 
 
De åndelige vejledere der er tilknyttet dig, har altid og dette uden undtagelse, altid energi 
forbindelsen koblet på dig. Spørgsmålet er om du er så meget i ro på det fysiske plan, at du 
kan modtage en eventuel information.  
 
Hvis der er kommet en information til dig fra åndelig side af, ligger der som givet en 
følelse af noget trygt omkring dig. Nu er det så op til dig at " pakke " op. Det er blandt 
andet derfor, at det at meditere skulle være lige så naturlig en ting at udføre som det at 
børste tænder og vaske hænder. 
 
Generelt kan du som før nævnt virkelig gøre dig selv en tjeneste ved at lytte til disse indre 
vejledninger, som bliver givet dig fra den åndelige lyse verden, som bliver givet dig, for at 
hjælpe dig udover unødvendige besværligheder i dit liv. Det er sådan, at de ting som du 
skal lære, ifølge dit karmiske mønster og som du så ifølge denne lov, skal igennem, dem 
kommer du igennem. Stol trygt på det.  
 
Men vi lever jo på en planet, hvor der endnu er plads til alle, år 1998. Dette indebærer i sig 
selv, at der så også er en del negative elementer og samvittighedsløse rødder, som syntes 
at det er en sport og helt i orden at snyde og bedrage, hvor de kan komme til det. 
 
Men hvorfor skal det lige være dig, der læser dette, når nu lysets og universets dygtigste 
åndelige vejledere, advarer dig og giver dig en viden, så du har mulighed for at stoppe op, 
tænke dig om og evt. vælge om,  før du træder ind i ringe af mørke. 
 
Som før sagt, at overhøre disse advarsler og vejledninger fra den positive lyse åndelige 
verden af, som kommer til dig når du er på afveje eller i dårligt selskab, i selskab med 
svindlere eller med mennesker med en minimal grad af  samvittighed, måske helt uden, 
kan blive meget dyrt for dig og konsekvenserne heraf kan i dit liv og i din hverdag i nogle 
tilfælde tage mange år at få rodet bod på og i værste fald tage resten af livet.     

 
Så tag nu og lyt til din indre intuition stemme - fornemmelse - og åndelige vejledning og 
Gudsforbindelse. Informationerne vil som fundament altid blive givet ud fra dit  indre 
verdens billede og materialet herfra.  
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Dine åndelige vejledere vil så, alt efter din bevidstheds beskaffenhed og udvikling forøge 
dit billedemateriale med nye kombinationer, give dig nye indre visioner, der er mere 
sande, har et højere indhold af  viden og universel sandhed. Så du kan vokse og modnes til 
at blive det du er og altid har været. 
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Indre opmærksomhedssignaler 

1. 
Billede af en telefon dukker op i din bevidsthed. 
Der er en information til dig fra os af. ( os = åndelige hjælpere )   
Eller en information fra egen indre subjektive verden/liv og bevidsthed.     
 
2. 
Hvis du ikke reagerer på billedet af telefon inden for en rum tid. 
Bliver der evt. sendt et billede til dig af en gammeldags telefoncentral, hånd med 
omstillings stik i, er lige uden for hul i omstillingstavlen.  
(Få nu det stik sat i = etablerer nu den forbindelse, så du kan modtage den besked der er til 
dig/vi har til dig ) 
 
3. 
Billede af bord, dækket med gaver. 
Der er blevet sendt mange gaver til dig fra åndelig side af, de er til åbning når du er rede.  
 
Sidder du i en gruppe og udfører Lys-tjenste eller Jord-healings tjeneste, når du modtager 
dette billede, er der gaver til alle deltagere. Du bør da lige nævne det for de øvrige 
deltagere, hvad du har set.  
 
4. 
Billede af din åndelige vejleder, med en buket Roser til dig. 
Dette sender han / hun til dig, når du har gjort et fundamentalt skridt i den "rigtige" 
retning.  
 
5. 
En duft af røgelse eller af blomster omkring dig. 
Bliver eksempelvis og bland andet ofte brugt, når du har gået og funderet over nogle af 
livets svære spørgsmål og er kommet til en erkendelse om, hvad der i dit liv og i din 
verden må være rigtigt for dig at vælge - gøre - udføre, og det fra den åndelig side af bliver 
påskønnet.  
 
Dette er en " Rose " til dig, sendt fra åndelige bevidstheder af der elsker dig, holder af du 
som du er og gerne vil vise dig, at de står bag dig. 
 
6. 
Lyden af ringende klokker i dit indre. 
Hvis følelsen er af advarende karakter, er det en advarsel omkring den situation du 
befinder dig i. Det er så klogt lige at standse op og spørge dig selv om, hvad det egentligt 
er du er i gang med ? 
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7. 
Du er ved at træde ind i en forretning og en åndelig vejleder viser sig ovenover dig og 
siger; lad være med det. 
Er du for eksempel ved at købe/sælge hus og har fundet en ejendomsmægler eller handler 
og du så hører dette; lad være med dette, er det meget - meget klogt at standse op og 
spørge om hvorfor det, lyt og føl dig evt. ind til sagens kærne, førend du foretager dig 
yderligere handlinger. Her kan det være en meget - meget godt forretning på alle planer, at 
vente med at udføre den handling, man ellers havde tænkt sig at udføre og gå igen. 
 
At overhøre disse advarsler som alle uden undtagelse modtager fra deres individuelle 
åndelige vejledere, når du er på afveje eller i dårligt selskab, med svindlere eller 
mennesker uden samvittighed, kan blive meget dyrt for dig og konsekvenserne heraf kan i 
nogle tilfælde tage mange år at rette op på, både fysisk og psykisk.   
 
8a. 
Billede af togskinner. 
Det du er i gang med kører på skinner.  (er godt) 
 
8b. 
Først et billede af jernbane skinner og herefter et billede af, at den ene skinne er løs 
eller afsporet.  
Du er ude af trit med det oprindelige. Du har tabt tråden. Du er kørt af sporet. 
 
8c. 
Et billede af jernbane skinner, hvoraf den ene skinne er løs eller afsporet. 
Lad os nu gå ud fra, at du opfanger signalet ∏ b fra den indre åndelige bevidsthed af, føler 
- fornemmer dig ind til, hvor du har trådt ved siden af, retter op på det, så vil der komme 
en scene, der viser skinnen føres på plads igen, evt. scene hvor skinnen er på rette plads 
igen. Dette betyder, nu kører det eller den handling du var i gang med på skinner igen. Du 
har fået rettet op på den handling, som du var kørt af sporet med. 
 
9. 
Udbrændt cigaret der ligger på bordet.  
Du er helt udbrændt. 
  
9.1 
Du får vist et lys, der er helt nedbrændt. 
Du er helt nedbrændt, så tag en hvil -mediter-gå en tur i skoven.  
Når du er ladet op igen, vises der en lysestage, med et nyt lys i. 
 
10. 
Røde rutebiler, ledbus og almindelig.  
Du kommer til at være trækkraft for mange mennesker på det fysiske plan.  
Du bliver trænet i at styre/trække en større fysisk energi (rød).  
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11. 
Du ser dig tænke og der strømmer mørke/grå/sorte cirkler ud fra dig. 
Du sender negative tanker ud i atmosfæren/udsender og omgiver dig med mørke, negative 
og depressive tanker .  
 
12. 
En tekst på et stykke musik bliver vist/skrevet foran dig. 
Det bliver anbefalet fra åndelig side af, at du med fordel kan anvende foreslået musik. 
 
13.  
På mentalt stillet spørgsmål om, hvilken energi det er der er tilstede, får du vist at 
alle i gruppen har briller på. 
Det er en klarsyns-energi, der er tilstede. ( briller ). 
  
14. 
Du bliver vist en pose med mel i. Der er noget sort/urent i melet. 
Vedkommende person du taler med har ikke rent mel i posen. 
Der er en i den pågældende situation der ikke har rent mel i posen.  
Du har ikke rent mel i posen. 
 
15. 
Du får vist et fuld stop skilt. 
Stop øjeblikkeligt med det du er i gang med. 
Der bliver anbefalet dig at stoppe øjeblikkeligt. 
Bliver ofte brugt i meditationer, når tiden er inde til at stoppe meditation. 
 
16. 
Du får vist et billede af, at du befinder dig på et side spor. 
Du er for øjeblikket inde på et sidespor. 
Forkert vej, du har valgt at træde ind på/ændrer retning. 
 
17. 
Billede af at du går ud gennem bagdøren. 
Se at komme ud så hurtigt som muligt 
Fyret og bliver smidt ud på en “pæn” måde. 
 
18. 
Du får vist et billede af, at du kommer ind af bagdøren. 
Du får nye muligheder for udvikling - job - o.s.v. ind af bagdøren, ved hjælp af nogen der 
kender dig. 
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19. 
I forbindelse med at du tænker over en handling, du har udført og som du egentligt 
ikke er særlig "stolt" af, hører du hører i dit indre glas der går i stykker. 
Du har mistet dit klare syn. 
Lyder ofte, når du lader dig manipulere til at gøre noget, du inderst inde er imod. Som 
regel vil dette give dig en psykisk nedtur efterfølgende, uanset om det var i trods du stod 
på eller det var svaghed/sansebedrag.  
 
20. 
Ser dig selv tage briller på. 
Din indre verden anbefaler dig at bruge dit klarsyn.  
 
21. 
Du er sammen med en person og ser dig selv gå ud af bagdør/kravle ud af vindue i 
baglokalet. 
Se at komme væk/ud af den situation i en fart, den er ufordelagtig for dig. 
 
22. 
Du har fornemmelsen af at en person der er tæt på dig lyver. Du får vist at 
vedkommende person står ved kasser, der er fyldt med grammofonplader og 
vedkommende tager en op efter behov. 
Vedkommende har flere hundrede "plader" til rådighed og stikker plader ud  
( lyver ) efter behov - er måske lystløgner uden samvittighed. 
 
23. 
Du får vist en lastbil fyldt med kasser/fuld læsset. 
Du har dit bagland fyldt helt op, kom nu igang. 
 
24. 
Du ser dig selv komme gående med en fiskestang over skulderen, hvor på der hænger 
en hel del fisk og går til dit hus/hjem.  
Du får hentet meget viden - visdom og klogskab hjem.   
 
25. 
Du ser dig selv gå uden om en stor kærne eller bare en kærne. 
Du går uden om essensen - kærnen i sagen.  

 
26. 
Du ser en hånd holde fast i en stang. 
Hold fast ved den form - det du er i gang med.  
 
27. 
Du ser gå ind i gammel bydel evt. med brosten. 
Du bevæger dig ind i "gamle" områder. 
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28. 
Du går inde i den "Gamle By" I Århus. 
Du befinder dig i "gamle" områder. 
 
29. 
Du ser en Ørn lette og flyve opad. 
Du bevæger dig mod åndens rige.   
 
30. 
En rød bil - cykel holder på din parkeringsplads.  
Du får fysisk energi til rådighed.  
 
31. 
En trekant med spidsen opad. 
Du skal have hævet din bevidstheds energier. 
 
32. 
Et øje foran dig, som iagttager dig. 
Sjælens/åndens øje, som betragter sit menneske i inkarnation, dig. 
 
33. 
En skærm bliver vist for dig og der står en tekst på. 
Der er en information til dig fra åndelig side af. 
 
34. 
Du har været i tvivl om noget du har sagt/set/udført og ser en lukket hånd med 
tommelfingeren opad. 
Det er i orden - ok. 
 
35. 
Du har været i tvivl om en healing er korrekt udført og ser en buket roser oven 
hovedet på vedkommende. 
Det er roser fra vedkommendes indre eller åndelige vejleder, altså healingen ok. 
 
36. 
Du ser opad og får vist, at der er en som trænger sig ind i dit indre rum, din indre 
bevidsthed, en såkaldt indtrængende. 
Du kan nu mentalt spørge om: 
1. hvad vedkommende vil og mentalt svare høfligt igen. 
2. venligt bede vedkommende om at forsvinde ud af dit bevidstheds rum og        venligt 

lukke døren, eventuelt stænge den til med en tværstolpe af massiv       eg. 
3. hvis vedkommende er uhøflig - grov - uforskammet, tage vedkommende i       røv og 

nakke og smide vedkommende ud. 
4. hvis det er en du kender fra fysisk plan af, så bed mentalt vedkommende om at   

meddele sig fysisk over telefonen eller i komme til din dør og sige hvad han hun vil. 
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37. 
Du ser dig gå med en hund og i følger en sti. 
Du er på sporet/det går i den rigtige retning. 
 
38. 
Ser dig selv stå under bruseren og der bliver lagt rent undertøj/tøj frem til dig. 
Du trænger til indre eller ydre renselse. 
 
39. 
Du befinder dig i en flyvemaskine. 
1. du befinder dig bevidsthedsmæssigt på hjertechakra-niveau. 
2. i en samtale situation; du er for højtflyvende/ravende. 
 
40. 
Du ser dig selv gå over en streg på en vej/gade, du er gået over stregen. 
Du har eventuelt trådt over en persons "private" tærskel, træk dig tilbage igen. 
 
41. 
Du får vist en lampe, der fra at være slukket, bliver tændt. 
Se at få lys i hovedet ( lampen). 
 
42. 
Du ser dig selv gå over et fodgængerfelt. 
Du befinder dig på lovligt - sikkert område. 
 
43.   
Du står foran et trafikreguleringslys og der er grønt.  
Det er okay at forsætte. ( med det du havde i tankerne og som du var i tvivl om ). 
  
44. 
Du står foran et trafikreguleringslys og der er gult. 
Vær opmærksom, det kan være farligt.  
  
45. 
Du står foran et trafikreguleringslys og der er rødt. 
A: Stop op og tænk dig om.  
B: Du bevæger dig ind på forbudt område, stop øjeblikkeligt. 
 
46. 
Ser dig stå på en græsplæne og der er gravet et 4 kantet hul i den, så du kan se den 
mørke muld. 
Du mangler jordforbindelse. 
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47. 
Bil, hvis bund skraber mod jorden eller mod forhøjet kloakdæksel. 
Bil=personlig. Du "skraber" bunden nu. 
 
48. 
Du kører ind i Skolegade. 
Bil=personlig. Led din energi ind i Skolegade. 
  
49. 
Du ser en pige der ligger på aletanen og holder øje med dig i en kikkert. 
Pigen på billedet prøver at se dig i "kortene". 
 
50. 
Du er på vej ind i en bagerbutik i Hirtshals. 
Du er på vej til en pige du har bagt på i længere tid. 
 
51. 
Du ser en hånd skære noget ud i pap.  
Skal du have det skåret ud i pap/du får det nu skåret ud i pap. 
 
52. 
Du ser displayet på en regnemaskine. 
Se tallene efter/lav regnskab/tæl efter. 
 
53. 
Du ser dig gående på sporet, imellem to skinner. 
Du er på sporet. 
 
54. 
Du får vist din cykel med en seddel på håndtaget eller en anden ting med seddel på.  
Du kan godt afskrive den cykel eller ting der er mærket med en seddel.   
 
55. 
Du står og ser ind igennem et forretningsvindue på nye "biler". 
Er bilen du ser på den, der fortæller om den nye energi/model, der er ved at nærme sig, 
eller ny muligheder står foran dig. Farven på bilen fortæller om hvilklet bevidsthedsniveau 
eller plan det handler om.  
 
 
En rød bil: 
en fysisk ny energi står foran dig. Det kan så være en ny kæreste på det fysiske plan, da 
rød fortæller om det fysiske plan. Er bilen åben og moderne, et moderne åbent forhold. Er 
bilen lukket, et nyt, men mere traditionelt forhold eller energi nærmer sig. Måske en ny 
fysisk energi, du får tilkoblet på det fysiske plan.    
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56. 
Du står på en flade af is og der er "hul" i isen. 
Du har fået en mulighed for at komme videre, da der er slået hul i den før lukkede kolde 
overflade. Isen repræsenterer den golde tid som vi ofte oplever i overgangsfaser i vores 
fysiske og psykiske/åndelige liv.    
  
57. 
Du sidder på en grøn græsplæne og har overblik over området. 
Du har måske haft en følelsesmæssig konflikt, eksempelvis kærestesorg og har været i en 
vældig ubalance, kort og godt ude af balance og din underbevidsthed fortæller dig, at du 
nu har fået oveblik igen. Oplevelsen/følelsen kan også fortælle dig at det er vigtigt, at du 
bevarer dette overblik. Måske også, hvordan du bevarer dette fremover. 
 
58. 
Der bliver vist dig store klokker over hovedet på dig. 
1. Du sidder i et selskab, undevisningssituation, andet social samvær. Oplever at en af det 

modstatte køn er varm på dig og du måske skulle gøre noget ved det. Glemmer et 
øjeblik at du har en kæreste i forvejen eller har noget igang med en anden. 

2. Måske du er ved at lave en handel og handlen er ufordelagtig for dig eller du er ved at 
blive snydt eller en advarsel generelt. 

 
59. 
Du ser bagenden af en lastbil og bagklappen falder ud mod dig. 
1. Hvis du er igang med en handling: udfaldet af denne handling falder ud til din bagdel. 
2. Er du ved at tænke på at gå igang med et projekt, en handling, andet, så er dette billede 

en advarsel på udfaldet, hvis du foresætter af samme spor.  
 
60. 
Du står i tivoli, foran et lykkehjul og ser at på det felt, hvor pilen standser, står 
succes. 
Du er heldig og opnår succes med det du er igang med. 
 
61. 
Du ser din åndelige vejleder/dig selv gå væk fra din barndomsgade. 
1. Gå væk fra den barnlige opførsel. 
2. Du føler måske du er ved at blive svigtet af kæreste, er jaloux og som følge deraf har du 

lyst til at udføre en hævnakt eller lignende, selv om du godt ved det er forkert. Altså at 
bruge de skuffede følelser, til at retfærdigøre en "skændig" handling. 

 
62. 
Du ser dig på vej ind i de små "frække" gader med gamle brosten i midtbyen eks 
Århus. 
Du er ved at bevæge dig ind i de gamle områder ( brosten m.m. fra gamle dage ses ) 
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Dette kan være et tegn på at den aktuelle udvikling du er igang med for nuværende, er ved 
at bevæge sig i en uhensigtsmæssig retning for dig, fordi retningen er mod den/de "gamle" 
udlevede erfaringsområder, som du egentlig er færdig med. 
 
 
 


