
                             DE 10 ALTERNATIVE BUD: «VI GJØR HVERANDRE BEDRE!» 
 

1. Ikke ha andre Guder/Gudinner enn dine medmennesker. Møt alle som den personen du selv ønsker 
å møte. Lytt til din indre stemme. Du skal også ha like stor respekt for deg selv - dine egne verdier, 
tanker, følelser og livssyn. Vis din integritet i praksis!  

2. Du skal ikke stjele en annens stand/plassering bare for at du ikke finner din egen straks, eller en 
stand som du mener å ha avtalt! Spør! Du skal heller ikke stjele en annens kunde/klient ved å 
stoppe de eller når noen f. eks. spør etter en medutstiller. Da skal du fortelle hvor den er - og ikke 
fortelle om hva du kan gjøre for vedkommende i stedet. De fleste ønsker ikke å stjele - men noen 
gjør det likevel. Pass på alt ditt, så du ikke hjelper de. 

3. Du skal ikke misunne eller begjære noen annens stand/plassering, medarbeider eller suksess.  
Øv deg på å gledes over det, om den evnen er litt lunken.  

4. Hold fokus - bli ikke forvirret. Vær klar over at på en messe er det mange som ytrer seg på samme 
tid - og mange «energier» i sving. Ta pauser og hvil deg når du har fått nok. Husk - om du tror det 
finnes «sendere» - bevisste eller ubevisste, trenger ikke du være en «mottaker» 

5. Opplys tydelig hva du tar betalt - og for hvor lang tid! Du skal også svare på spørsmål, gi saklig 
informasjon om hva du kan/hvem du er, slik at vedkommende kan vurdere deg best mulig før kjøp 
av tjenesten din Ikke ta noe eller noen annen personlig. Ingenting andre sier eller gjør er på grunn 
av deg - det er bare vedkommende sin egen projisering. Vis aldri din eventuelle misnøye i 
messehallen.  

6. Stopp i tide, det er ingen skam eller nederlag å avbryte en sesjon/reading etc..om du føler at du 
ikke kan hjelpe eller nå inntil vedkommende. Ta da ikke betalt! Det er like viktig for deg å vite hva 
du IKKE kan, som hva du kan. Ha dette klart for deg! Når du vet at du ikke er den beste i det du blir 
oppsøkt for eller spurt om, fortell hvem du tror som kan hjelpe bedre! Og fortell hvor 
vedkommende er. Slik høyner vi vår felles ansikt utad - og vår personlige integritet og kvalitet!  

7. Du skal ikke slå i hjel andres drømmer og ønsker. Når du gir dine råd, vær klar over at du har med 
deg hele din barndom, familie og tidens filosofi, trossystem og ser verden gjennom disse brillene 
slik andre også ser verden gjennom sine. La andre få beholde sine trossystemer - til de selv ønsker å 
forandre dem.  

8. Du skal ikke lyve eller gjette! Ingen kan alltid ha rett eller ha svar for alle, eller heale alle. Det du vet 
eller tror, kan aldri være sant for alle. Fortell din klient dette: «Jeg gjør mitt beste for deg, men om 
jeg sier noe som du ikke forstår eller kan anerkjenne som sant i deg, så hør kun på din egen sannhet 
- det er den stemmen som vil gjelde - og i dette støtter jeg deg!»  

9.  La det du ikke liker på en messe fra kolleger, ledelse, ansatte, passere - og gå videre. Bruk kun en 
messehjelper som budbringer hvis det er noe som haster. IKKE under noen omstendighet belast 
eller la din frustrasjon/ plage/ irritasjon gå ut over en frivillig. De er ikke hyret inn som annet.  

10.  Om du ikke elsker din neste - kan du begynne med å elske deg selv.  
 Så vil dette kanskje etter hvert komme din neste til del? 


 
Det 11. «Anita budet» - og lovnaden, er at den som ikke gjør sitt beste for å overholde disse 10 
budene - og «synder» inntil 3 ganger (gir en advarsel eller 3, må vite ) og fremdeles ikke har lært 
de - den vil sannsynligvis ikke lengre ha mulighet til å komme inn i hjertevarmen på en Laguz-
messe! Mulig det kan bli vondere enn da Moses fikk steintavla med budene på tåa! 

 

Budene er "påbygget og utvidet" fritt etter Inge Ås sitt "grunnskriv" ang. samme formål, fra mange, mange år tilbake.  

De dukke plutselig opp igjen - og jeg har tilføyd og tilpasset de til de messene jeg nå har. 

Takk gode Inge for inspirasjonen! 

 


