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PANS RIKE – om de fyra elementens väsen 
 
Pans rike är en lovsång till naturen och den mångfald av varelser som 
sköter om den. Så här säger Pan, naturens konung: 
 
Se, mina vänner, det är min vädjan till er. Se vad arbete som ligger i all 
denna utsökta skönhet. Om ni såge det skulle ni inte gå fram som 
ångvältar och roffa åt er ”råvaror”. Ni skulle njuta, ni skulle tacka, ni 
skulle fröjdas åt paradiset och med glädje ta emot våra gåvor ... 
 
Äntligen kan du få ditt lystmäte av berättelser om och bilder på 
naturväsen, för de finns verkligen, även om de flesta av oss ännu inte 
kan se dem.  
 
Samtidigt ger boken en unik överblick över och kunskap om de fyra 
elementen, jord, vatten, luft, eld, och deras olika väsen: vad de gör, hur 
de samarbetar och vad de önskar av oss. Något som kan leda till ett helt 
nytt och kärleksfullt förhållningssätt till naturen; att vi månar om den, i 
stället för att manipulera och förstöra den.  
 
Vill du ha ett smakprov ur boken, gå in på hemsidan och klicka på 
boktiteln under Personlig och andlig utveckling. 
 

 

 
Om författaren: 
 
Rebecka Vik har en bakgrund som biolog/geovetare och konstnär. Hon ser och 
kommunicerar med många grupper av väsen, gör inventeringar av energier och 
varelser, arbetar med jordläkning, håller kurser och föredrag. Hennes första bok 
Mäster Grå – Möte med naturens väsen kom ut på Solrosens Förlag 2007. 
(Se även www.trevarldar.se). 
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