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Dette pendelkartet er til for bruk ved planlegging, bruk det til å være på rett sted til rett tid.
Planlegg utflukter, ferier, møter, aktiviteter eller andre reiser. Skal du for eksempel kjøpe
en gave kan du bruke kartet for å sjekke om dett er rett butikk/rett tid for å kjøpe gaven.
Eller om du bør vente litt (fremtid) før du skal kjøpe den. Skal du ikke kjøpe den der, får du
kanskje til svar ”Der ute”, altså et annet sted du skal kjøpe den. Skal du planlegge en reise
kan du spørre om dette er den rette plassen, eller om dette er et bra reisemål for deg. Får
du ”Annet sted” som svar bør du kanskje vurdere et annet reisemål. Eller finne grunnen til
det ”negative” svaret ved å spørre pendelen din en gang til, da kanskje du får til svar at
reisen hører ”Fremtiden” til. Og da vet du jo hvor fremtidens ferie skal legges. Husk alltid å
være veldig konkret i dine spørsmål, og aldri mer enn ett spørsmål pr gang. Bør jeg ta med
frukt på turen? Bør jeg ta toget? Ved slike spørsmål bruker du pendelen som du pleier ved
ja/nei spørsmål. I venstre hånd ved ja/nei spørsmål og høyre ved energi/aura bruk.

Les mer om pendel på www.albanet.se
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