
Röster om Livet enligt djuren

”Nu har jag läst klart  boken och jag är nästan mållös. Den var svår att lägga ifrån sig. Så mycket 
tankar, insikter och frågor. Jag har även gått och tänkt på den under dagen när jag inte läst, den har 
liksom varit med. Tusen tack för den här boken!”

* Anne-Mai *

---

”Jag älskar din underbara bok! Där finns mycket att lära sig och ta in och förstå. Också en hel del 
jag redan visste, men inte att djuren var så enormt kunniga i detta. Energi är ju svaret på det mesta, 
men också svårt att förstå för oss stackars jordliga människor. Tack och lov för själar som du och 
andra som kan hjälpa oss att förstå energier. Modiga är ni minsann! Har just läst om Trolle och 
älskar honom så mycket. Tusen tack för din bok. En riktig skatt!” 

* Fia *

---

”Jag lär mig massor samtidigt som jag tappar hakan. Jag känner också igen mig i din uppväxt. Det 
där att vara så empatisk och känna med djuren att det kunde bli jobbigt. Tack för allt ditt jobb med 
Livet enligt djuren. Så viktig och så lärorik och bekräftande för mig. Nu går jag in i en ännu 
tydligare kosmologi, om det går att kalla den det. För mig vrids världen rätt.”

* Åsa-Lo *

---

”Har nu läst boken och har en skön känsla att fler och fler kommer ta till sig denna världsbild som 
djuren och Kosmos målar upp för oss. Älskar också slutet där du bjuder in oss att hitta vår egen 
kontakt, så givande att ta del av. Låter kanske fånigt, men jag är stolt över vad du levererat till 
världen med denna bok.”

* Stefan *

---

”Jag pratar med alla djur nu efter din bok. Med flugan här hemma som satte sig på mitt hjärta när 
jag gjorde en övning för hjärtchakrat, till exempel. Det är också enklare nu att inte se husdjuren så 
beroende av oss utan att de verkligen har sig egen önskan och idé också. Det plockar bort skuld och 
stress från mig. Jag fokuserar nu än mer på att bli i kontakt med källan. Det tar också bort stress. Jag
vill vara som djuren. Jag känner mig redan mer i kontakt med dem.”

* Marie *

---

”Det är helt fantastisk att läsa den, känns som det blir en kontakt med djuren som intervjuas.”

* Albert *



---

”Har just läst klart din underbara bok. Tycker den är helt fantastisk. Den är nyskapande på många 
sätt. Jag har varit en sökare hela mitt liv och därmed läst mängder av andlig litteratur. Men inget 
som detta, din bok fyller ett slags tomrum. Nog för att jag visste att djuren är mycket intelligentare 
och betydligt mer förnuftiga än vad vi oftast tror, men på det här sättet! Det är ju revolutionerande 
att tänka i dessa banor. Samtidigt så enkelt, de är uppkopplade till världssjälen/alltet/Gud, vi är inte 
det, vi har glömt. Resonemang om att vi har glömt känns bekant, men att vi har så många varelser 
så nära inpå oss som är ständigt uppkopplade, i denna totala omfattning, det känns nytt. Och att 
djuren är här nästan enbart för vår skull, för att väcka medkänsla/empati, det är ju en sanslöst 
fantastisk tanke. Om det är något som saknas på jorden så är det väl mänsklig empati.

Fint också med den totala jämlikhetstanke som detta innebär.

Tycker också att boken genomsyras av kärleksbudskapet på ett fint sätt, det är ju kärlek, i ordets 
allra vidaste bemärkelse, som allt går ut på....

Det är genom hela boken mycket lätt att identifiera sig med din egna frågor, tankar, kommentarer 
och reflektioner, som du beskriver på ett fint sätt. Kändes ofta som att jag skulle ha funderat 
likadant.

Hästen Trolle, katten Rizzan och hunden Peggy är ju fantastiska. Men skrattade mest gjorde jag när 
jag läste kapitlet om korna. Det blev så dråpligt väl beskrivet hur knasiga vi människor är och med 
vilken fantastisk acceptans och medkänsla som korna tog till sig svaren för varför det måste förbli 
så knäppt. Skrattade åt det naturliga ifrågasättandet och även förhandlandet.

Kosmos och djuren serverar också en hel kosmologi. Mycket spännande!”

* Johan *

---


