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Prolog

Denna text finns till för att ge svar på frågor vi har gällande vår existens. När vi börjar
ifrågasätta våra liv och dess begränsningar inser vi att det inte är någon annan än vi själva
som skapar dessa. Detta är vägen till självinsikt, självutveckling och vår väg tillbaka till vår

gudomlighet. 
Vi börjar inse att vi har många beteendemönster som inte gynnar vårt högsta bästa och
söker efter svar på varför. Ju fler svar vi finner desto fler frågor uppstår och det är så

min resa sett ut. Jag har haft oändligt mycket frågor. 
Det finns otaligt med information  tillgänglig om livet och vår existens på olika plan och
utifrån olika teorier och förklaringar. Problemet ligger i att veta vad som är sant eller ej.

Sanningen som jag upplevt det kan också förändras utifrån vilket perspektiv jag ser
saker och ting och ju mer svar jag får desto fler frågor har uppstått för mig. 

Jag har lagt ner oerhört mycket tid på att få ett samband i hur allt hänger ihop, för allt
hänger ihop, från minsta lilla atom till universums storhet, och vi är en del av allt detta.

Svaren vi söker efter är egentligen dom svar vi har djupt inom oss. 
När vi ställer frågor får vi alltid svar, oavsett om det är från våra högsta Jag eller våra

lägsta Jag. För att hitta sanningen behöver vi vara på det klara med utifrån vilket av våra
Jag vi ställer frågorna. 

Om frågorna ställs utifrån våra högsta Jag kommer också svaren komma därifrån. 
Om vi ställer frågorna utifrån vårt lägre Jag (vårt ego) kommer inte sanningen till oss men

det svar som gynnar vårt ego bäst. 
Frågan är vilken röst vi väljer att lyssna på och vilken röst som bäst gör sig hörd inom oss.
Vårt ego är där för att distrahera oss från våra högre jag och vill göra sig hörd och få oss
att tro på det budskap det ger oss vilket innebär att det kan vara oerhört svårt att höra
rösten från våra högre sanna Jag om vi inte är medvetna om dess existens och hur den
fungerar inom oss. Egots uppgift är egentligen att föra oss bort från våra högre Jag. 

När vi börjar utforska vår egen existens och vad som begränsar oss från att leva dom liv
vi egentligen vill leva, inser vi att ingen annan än vi själva sätter begränsningarna.

Begränsningarna härstammar från programmeringar, falska föreställningar, rädslor, avtal,
överenskommelser, kontrakt osv. vi gjort med andra och oss själva. 

När vi börjar utforska vår ”verklighet” inser vi att den ser olika ut för alla. 
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Verkligheten är en spegling av vår uppfattning av den. Vår uppfattning av verkligheten
ändras utifrån vilket perspektiv vi har. Perspektivet ändras utifrån vår medvetenhet. När

vi börjar skala av det som begränsar oss i livet ökar vi också vår medvetenhet. Ju mer
medvetna vi blir desto större sammanhang kan vi se mellan saker och ting. Istället för att

se saker och ting var för sig inser vi att allt hänger ihop med varandra. Ju mer medvetna vi
blir desto mer inser vi hur omedvetna vi varit och hur långt ifrån vår fulla potential vi levt.
Vi inser att vi inte är offer utan levande orakel som är kapabla till att skapa allt vi vill ha i

våra liv. 

It´s never to late to fall in Love with yourself

It´s never to late to forgive yourself

It´s never to late to nurture yourself

It´s never to late to start living the life you want to live

Jag önskar att denna bok leder till detta
All my Love to You!

Mia
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Medvetenhet

Vad är medvetenhet? Vi kan se på vår värld idag som väldigt omedveten och högst
omedveten om dess omedvetenhet. De som påstår sig vara mest medvetna är oftast de
som är minst medvetna. Vårt sätt att se på intelligens har varit utifrån att beräkna vårt

IQ. Men vad står ett IQ för? IQ står för logik och rationellt tänkande. Att kunna räkna
ut och beräkna saker. Allt detta har med vår vänstra hjärnhalva att göra. Vi har blivit
programmerade till att tro på att detta är det som är viktigt och vi har trott att om inte

verkligheten kan bevisas genom uträkningar och kalkyleringar så kan det inte stämma och
vara sant. Men sanningen i det hela är att intelligens är när vi kan utnyttja hela vår

hjärnkapacitet ihop med vår spiritualitet och på så sätt se helheten i allt. Att kunna se
sammanhangen mellan alla detaljer och på det sättet få en större bild av allt.

Medvetenhet handlar om något större än ”intelligens”. Det handlar om att kunna se
begränsningarna vårt mentala jag har och istället gå förbi detta. Vårt mentala jag kan inte

greppa storheten i vårt andliga jag och universums intelligens, för den universella
intelligensen ser inte en sak för sig. Den kopplar ihop saker på ett totalt obegripligt sätt
vårt mentala jag inte klarar av vidden att förstå och se sambanden av. Att allt och alla är
sammankopplade med varandra för att nå en utveckling till en högre nivå av medvetande.

Vårt mentala Jag  kan inte se hur en sak som händer har en betydelse för en annan
händelse längre fram. Det kan inte koppla ihop alla dessa trådar av nätverk som är

sammanhängande på myriaders vis genom tidsåldrar och liv vi har levt och lever. 
Allt har en betydelse för vår utveckling och vår evolution till att växa. Vårt mentala jag

kan inte förstå hur synkronicitet fungerar och där våra liv och vårt agerande är som ringar
på vatten som också påverkar andras. Det kan inte förstå att vi som individer har en

påverkan i det stora hela och att vi alla med vårt sätt att leva och agera på är dom som
skapar vår verklighet och värld ihop. 

Detta handlar om medvetenhet och ju mer medvetna vi blir på detta sätt desto mer
tillgång till energi kommer vi få och desto högre frekvens kommer vi att vibrera i och och
sprida runt oss.    Det blir en spiral som utvidgas och rör sig åt rätt håll, utåt istället för
inåt. Universum vill expandera, utvecklas och när vi väljer att följa med i detta naturliga

flöde av expansionen kan vi leva i lätthet istället för en kamp mot oss själva. 
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Vår världs problematik

Vi kan se hur världen står inför stora problem med ökad förorening, ökad ohälsa, våld,
krig och fattigdom m.m. Det vi alla behöver är ren, luft, rent vatten och ren näringsrik mat
men allt detta förgiftar och förorenar vi. Vår natur, vår underbara fantastiska jord med all

dess skönhet och rikedom vi alla behöver, förstörs så fort människan sätter sin fot på
den. Vi letar alla efter de vackra vyerna, den orörda naturen och de rena haven men vi får

leta mer och mer för att finna dessa. Vi vill se djuren springa fria men vi behandlar dom
totalt respektlöst, låser in dom och dödar dom.

Vi behöver ställa oss frågan varför. Varför skapar vi detta? Varför behöver vi det? Vill vi
ha det så? Om inte. Varför gör vi inte något åt det? 

Problemet är att vi lever och har levt under årtusenden i dualitet och separation där vi
inte haft tillgång till ett högre medvetande än så. Vi har levt i tron på vår litenhet och

betydelselöshet i det stora sammanhanget. Vi har levt i tron på att vi behöver en hierarki
av ledare som ska hjälpa oss, men i sanningens namn gör det motsatta. Vi har trott att för

att kunna åstadkomma fred har vi behövt krig. Vi har trott att vår jords tillgångar är
begränsade så att det endast räcker till för ett fåtal. Vi har trott att vi behöver betala för
att leva på denna jord. Vi har trott att pengar löser alla problem. Vi har trott att vår hälsa
ligger i andras händer osv. Vi har trott på den propaganda vi har blivit serverade. Vi har

bara följt med strömmen utan att ifrågasätta varför världs situationen ser ut som den gör.
Vi har levt i en slöja, en dimma och inte sett verkligheten för det den egentligen är. Vi har

levt sovandes, men är nu på väg att vakna upp igen.

Vår omvända flippade värld

Allting i vår värld har varit/är totalt omflippat. Allt det vi trott varit sant är osant. 
Allt logiskt ologiskt. Allt som vi sett som naturligt onaturligt osv. 

På grund av vår brist på den feminina sidan av oss själva och i sin tur vår separation från
vårt högre Jag som i sin tur påverkat vår medvetenhet har vi utifrån detta perspektiv levt i

en verklighet vi blivit serverade utan att ifrågasätta sanningshalten i den. 
Vi har inte insett att det funnits en agenda bakom vars intresse bestått av att lura oss till
att tro att vi har varit beroende av en hierarki och maktelit vars syfte endast handlat om
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att skapa makt och rikedom och inte alls utifrån ett hållbart system som ser till vår planets,
mänskligheten och allt livs bästa. Deras intresse har legat i att hålla kvar oss i lägsta

möjliga medvetenhet så att vi går att manipulera till deras fördel. Det har fått förödande
konsekvenser med ett enormt lidande via orättvist fördelade resurser på vår jord där

dessa fåtal individer har tagit sig rättigheter att roffa åt sig både land och naturtillgångar
och skapat konflikter mellan människor och länder. 

Tillvägagångssättet har varit slugt och totalt samvetslöst och vidden av det hela
betydligt större än många varken vill eller vågar inse. De som vi tror har varit våra

beskyddare har (och är fortfarande) istället våra fiender och inte tvärtom. Dom vi tror
ska ge oss vår trygghet är våra förtryckare. De som utger sig för att rädda oss från våra

fiender är våra riktiga fiender. 
Konflikter har skapats genom att utpeka och skapa syndare i länder där naturrikedomar
funnits som varit åtråvärda. Syftet bakom det hela har varit att ge sig rätten till att äga

dessa för att sin tur kunna tjäna pengar utifrån försäljning av dom. Inte nog med det, utan
att även använda oss människor till att utföra jobbet åt dom. 

Vi har inte insett att naturrikedomarna tillhör oss, folket och att ingen har rätten att äga
någonting på vår jord som tillhör alla. Jag ska inte gå mer in på detta eftersom det skulle
kunna bli en bok i sig om man fördjupade sig i det. Jag vill bara att vi tar vårt ansvar i att

ifrågasätta hur verkligheten egentligen ser ut. Den är inte som vi blir serverade. Och
serverade är precis det vi blir eftersom denna maktelit äger, styr och står bakom det

mesta på vår jord. Syftet är att bespruta oss så att säga med så mycket falsk
propaganda att vi tror på den. Via media, vårt skolsystem, vår sjukvård, våra politiker, vårt

rättssystem, våra religioner osv. 
Vi blir matade med falskheter och propaganda överallt och för att hålla oss i ett så lågt

medvetande som möjligt har det varit viktigt att hålla oss ifrån allt som har med vår
egentliga hälsa att göra. Allt som är livsnödvändigt för oss. 

Ren mat, rent vatten och ren luft. 
Vi måste förstå att det ligger en agenda bakom allt och i den agendan ligger inte något

intresse av att ta hand om vår jord och allt som lever på den. Tvärtom. Det ligger ett
penga intresse i allt med resultatet av att vi väljer att inte bara förgöra vår planet utan

också oss själva. Vi måste också förstå att vi alla är delaktiga i detta och att vi inte kan ge
någon skulden för det utan att vi själva har valt det i vårt eget oförstånd, vår brist på
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medvetenhet om vad som sker och varför det sker.
Maten vi ätit har varit full med gifter och kemiska tillsatser. E nummer efter E nummer

har varit en naturlig del av innehållsförteckningen på våra matvaror. Vi har blivit serverade
”light produkter” vi trott varit nyttiga för oss men som istället innehållit giftiga kemiska

medel. 
Salt har varit bannlyst vilket är en av de viktigaste beståndsdelarna i att hålla vårt

energisystem fungerande. Fetter likaså. I vårt dricksvatten har tillförts både klor och
fluor, vilket är nervgifter. Fluor är ett ämne som påverkar vår hjärna och vår tallkottskörtel

vilket är vår länk till det spirituella och vägen till universell kunskap. Detta serveras våra
barn tidigt i skolåldern i små slurkar övervakade av en s.k. fluortant, allt enligt planen att
hålla oss i ett så lågt medvetande som möjligt så tidigt som möjligt. Vattentillgångarna på
vår jord vill företagen ägda av denna elit också äga, så att vattnet istället kan buteljeras

och säljas till oss konsumenter.
I våra munnar har våra tänder blivit lagade med Amalgam. Kvicksilver! Vilka katastrofala
hälsoföljder detta gett oss tänker jag inte gå in på här, men det påverkar vår nervsystem

på många olika sätt. Läs gärna ”Fri från amalgam” av Magnus Nylander.
Luften vi andas är också full med föroreningar och inte nog med det även besprutad med
så kallade ”chemtrails” via flygplan. Dessa besprutningar som sägs göra i ett gott syfte
för vårt klimat består av barium och aluminium med många fler giftiga kemikalier som inte

bara förorenar vår luft utan även vår jord när det faller ner. 
Våra grödor som växer på vår jord blir inte endast påverkade av dessa gifter utan

företagen denna elit äger har lyckats få oss tro att vi behöver bespruta allt som växer
med gifter också. Dessa gifter påverkar inte endast det som växer och det vi i vår tur äter
utan går också ner i vårt grundvatten. För att mänskligheten ska kunna överleva behöver

vi grödor. 
För att kunna få grödor behöver vi fröer. Detta har varit och är en stor del av planen.

Att äga och patentera fröer. Det sluga i detta är att manipulera fröerna så att dom  så
att säga blir märkta med deras signum och inte kan förväxlas med andra.

Tillvägagångssättet är att ha fröer som är motståndskraftiga men kontentan av det hela
är att efter att ha använt dessa fröer går inte marken längre att bruka med ursprungliga
fröer igen. Eftersom fröerna ägs av dessa företag innebär detta också att om ett frö
sprider sig till en annan åker och slår rot där, blir den bonden ansvarig för detta och
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skadeståndsskyldig för att bruka dessa olagligt. Detta har fått katastrofala följder för
oerhört många bönder i världen och försatt dom i konkurs. Att som ensam bonde vinna

en rättslig process mot dessa gigant företag som också äger vårt rättssystem och
påverkar våra lagar till deras egen fördel är en  ekonomisk omöjlighet för en individ och

fattig bonde. Att vi som konsumenter ska äta grödor som är både förgiftade och
genmanipulerade påverkar inte bara vår hälsa utan även vår fortplantnings förmåga och

våra gener som inte endast drabbar oss själva utan även kommande generationer
eftersom vi för detta vidare via vårt DNA till fostret. Att göra oss sjuka är en viktig del i

planen eftersom de som ligger bakom dessa företag också äger läkemedelsföretagen.
Genom att vi har levt i tron av att våra kroppar är något vi blivit tilldelade slumpmässigt
och själva inte har någon förmåga till att hela har vi när dom inte fungerar som dom ska

trott att någon annan kan fixa dom åt oss. Vi har lagt vår hälsa i händerna på andra vilket
är en del av planen för läkemedelsföretagens vinstindrivande intressen. Att gå till läkaren

har varit ett sätt. Ett piller har varit lösningen på allt. 
Vi har inte ifrågasatt varför själva åkomman uppkommit och heller inte förstått att vi själva

orsakat den. 
Vi har inte förstått att våra kroppar består av energi vars funktion styrs av det

emotionella och mentala. 
Vi har heller inte förstått sambandet mellan vår hälsa och vad vi tillför nutritionsmässigt.

Vi har inte förstått helheten och endast tittat på symtomen men inte undrat efter
orsaken till dessa. 

Våra läkare som inte heller har denna kunskap (eftersom samma vinstdrivande intresse
även ligger bakom sjukvårdsutbildningarna och dom själva i sin tur varit utsatta för

propagandan) har i sin okunnighet skrivit ut recept efter recept. Att dessutom
tablettföretagen även erbjudit bonusar och extrapengar till våra läkare för att få dom att

skriva ut just deras piller är något som inte talats direkt högt om. 
Vi har levt i tron på att vi som organiska varelser ska bli friska av att tillföra kemiska totalt

främmande och onaturliga medel till våra kroppar. 
Detsamma gäller cancer industrin som är en av de största kassa kossorna för

läkemedelsindustrin, där vi på samma sätt lurats till att tro att vi genom gifter kan bli friska.
En traditionell cancerbehandling är livsfarlig. Den bryter ner hela systemet fullständigt

och det vi behöver mest av allt i det skedet är motståndskraft men utsätts för motsatt
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effekt med cell GIFTER och strålning. Bara orden talar för sig. AMEN. 
När vi också ser helheten i detta kan vi förstå att allt hänger ihop. De som står bakom
det vi trott ska hjälpa oss att bli friska är också de som orsakat vår ohälsa och sjukdom.

Vi kan se detta också på hur vi blivit propagerade med solens farlighet. Solen är
livsviktig för oss och ger oss inte bara energi utan även koder och aktiveringar till våra

hjärnor och våra körtlar vi har där. Solen aktiverar vår medvetenhet. Solen värmer inte
bara våra kroppar utan också våra hjärtan och denna kombination ger oss en

direktuppkoppling till den universella intelligensen. Allt som lever behöver solljuset för
att kunna växa. Den ”sanning” vi blivit pådyvlade har inte sett likadan ut. ”Vi ska skydda

oss från solen”. ”Den är farlig att titta på”. ”Den ger oss cancer”. 
Vi har blivit erbjudna skydd mot denna farliga strålning som bestått av krämer vi ska

smörja in oss med. Det som inte framgått i propagandan är att krämerna i sig är
cancerframkallande. Det sluga i det hela är att hudcancern som har ökat så påstås bero
på solens farliga strålar men som jag ser det beror på vårt insmörjande av dessa krämer

bland mycket annat vi smörjer in oss i som också är det. Vi har också den ökande
bröstcancern där vi nu erbjuds och bokas in automatiskt till, s.k. mammografi där våra

bröst kläms helt onaturligt in mellan två plåtar och bestrålas. Att bröstcancern ökar är
för mig inte alls svårt att inse. Genom P-piller och hormonstörande preparat har vi

påverkat vår naturliga hormonproduktion som är livsviktig för oss och som jag ser det en
av orsakerna till den ökade bröstcancern bl.a. Att vi kan hålla oss friska överhuvudtaget

med alla gifter och bestrålningar vi utsätts för är ett under i sig. Vi har också våra
mikrovågs ugnar, våra datorer och mobiltelefoner som tillför lite extra av allt. 

Det naturliga/vår natur 
Vår natur är att vara naturliga

Vi är skapta för att vara naturliga. Att leva med naturen, nära naturen, av vad naturen ger
i alla former. Näringsmässigt genom vad vi äter, energimässigt genom dess jordande

egenskaper och genom dess helande krafter. Allt vi behöver finns i vår natur så länge
den är fri från gifter och kemikalier. All denna kunskap finns djupt inom oss, men på

grund av hur vi växer upp lär vi oss det totalt motsatta. Genom tider har denna kunskap
kallats många namn, men en av dom har varit häxkonster. Vi har istället tillfört totalt
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främmande och oorganiska ämnen in i våra kroppar. Både genom mat men också via
krämer, schampo, rengöringsmedel bland mycket annat. På samma sätt kan vi idag se hur
läkemedelsföretagen på alla sätt vill få oss att tro på att kemiska preparat är bättre för
oss än naturliga. Detta har skapat en distans till vår natur och det naturliga och vi har

programmerats in i en tro på att dessa företags jättar med pengainvesterande intressen
är något som verkligen har som intresse av att hålla oss friska och med mer tilltro till dessa

än det naturliga. Att vi är organiska varelser som endast är gjorda för det organiska är
något vi glömt i denna process. 

Naturligt/onaturligt 

Vi kan ta en titt på vad som betraktas som normalt eller ej och hur vi fostras in i denna tro.
Allt som egentligen är ”normalt”, eller naturligt enligt min mening betraktas som

onormalt/onaturligt. 
Att lita på sitt eget omdöme och sitt sunda förnuft är något vi lär oss ifrån. Vi lär oss

istället att lita på den information vi ges från andra. Våra föräldrar först och främst, men
sedan också vårt samhälle och vår skola. Också de lagar och regler som gäller. Att

ifrågasätta detta/dessa är något som inte eftertraktas av de som skapat denna struktur.
Det vi inte förstår när vi är barn är att våra föräldrar gör så gott dom kan, men utifrån

deras egen programmering till att följa och tro på det dom i sin tur blivit inprogrammerade
till, gör att vår fostran sker utifrån ett väldigt begränsat medvetande. Våra föräldrar

agerar utifrån separation/dualitet och rädsla och genom detta lär dom oss till att fungera
och tänka på samma sätt. Vi lär oss ett beteende mönster som inte är för vårt eget

högsta bästa, men i tron på våra föräldrars klokhet och i den beroendeställning vi är, gör
vi till slut det som förväntas av oss och detta sker via manipulation och skuldbeläggning. 

Vår barndom

Vi programmeras in i en falsk normalitet, en norm i vårt samhälle i hur vi förväntas agera,
tänka och göra saker för att platsa så att säga både i våra relationer med familj, vänner,

grupper och samhälle. Vi förväntas planera in våra liv in i minsta detalj och staka ut hur vår
framtid ska se ut. Det handlar om att skapa sig en utbildning och ett yrke så att vi kan få
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ett jobb. Vi förväntas skuldsätta oss genom att köpa oss bostad, bil och ägodelar så att
vi ska ha ett livslångt betalningsansvar för detta. Allt går ut på att arbeta och ha ett jobb.
Redan från barnsben får vi höra frågan av vuxna, ”vad ska du bli när du blir stor, vad ska
du jobba med”? Skolsystemet är uppbyggt enligt denna princip och vi blir inlärda att vi

”måste” ha en utbildning för att vi ska klara oss. Vi lär oss att kunskap är något vi får
genom skolsystem och utbildningar. Vad vi inte lär oss genom detta är att lyssna till vår

egen visdom och den kunskap som är viktig för oss. Det vi lär oss är att lära oss vad
andra tycker är viktigt att vi lär oss. Vi lär oss att inte ifrågasätta den information till

kunskap vi ges och dess sanningshalt. Är den sann och varför är det viktigt för mig att ta
till mig den är frågor vi borde ställa oss. Genom manipulering och skuldbeläggning och ett

belöningssystem via betyg, diplom och uppförande lyckas vårt skolsystem att inte bara
manipulera självt utan också föräldrar till detta. Vi har skolplikt och det är straffbart att
inte placera våra barn i denna institution. Detta sätter en enorm press på föräldrar och
bidrar i sin tur till manipulering, skuldbeläggning och belöningssystem från deras sida för

att få barnen att uppfylla de villkor som ställs på dom i detta system.  
Vi har dock barn som inte låter sig luras. Detta är de barn som är vår framtid. Dom är här

för att lära oss att detta system inte gynnar deras högsta bästa och inte heller allas
bästa. Dessa barn kallas för bråkstakar och vi ser dom som avvikande. Föräldrar till

dessa barn ses som oansvariga och i många fall får dom en diagnos som kan lätta bördan
från föräldrarnas ansvar och tyngden från deras axlar, men ur norm synpunkt får dom

stämpeln ”ej godkända”. Vi borde ifrågasätta systemet istället för våra barn. För barnen
är varken miljön hälsosam eller ”kunskapen” viktig för dom. Vi borde ändra vårt perspektiv

och se till våra barns bästa istället för vårt skolsystems. Vårt skolsystem bidrar med att
droga ner och medicinera våra barn för att föräldrar ska ”lyckas” med att få dom till att

komma till skolan, sitta still i sina bänkar och lyssna. Ingenting i vårt skolsystem är naturligt
för barn. Barn har spring i benen och behöver vara ute i naturen. Barn har detta

naturligt i sig. Vi lär dom det motsatta. När vi tagit detta ifrån dom så försöker vi sedan
på ett pedagogiskt sätt lära dom detta tillbaka på ett onaturligt sätt. Vi ska lära dom hur
dom ska springa, leka, dansa osv. Vi ska lära dom att dom ska vara ute i naturen. Det ska
var strukturerat och ordnat. Att vi vuxna ska ”lära” våra barn detta som har (eller i alla fall

har haft) detta naturligt i sig är skrämmande eftersom vi själva tappat bort det lekfulla,
intuitiva och självklara i oss. Vi lär  våra barn att dom behöver en ledare för att kunna göra

Från Offer till Orakel ~ Mia Engevik~



 

saker. Vi lär våra barn att andra alltid vet bättre än dom själva. Vi lär våra barn att inte lita
på sig själva, sin egen visdom, sitt eget förnuft, intuition, gudomlighet och unikhet. Vi lär

våra barn att rätta sig in i ledet och göra som de blir tillsagda utan att ifrågasätta. 
Skolsystemet bidrar med tävlan och separation. Det går ut på att bli bäst. Både via
studieresultat och idrottsprestationer. Detta för vi vidare som föräldrar till våra barn

genom att så tidigt som möjligt placera dom i aktiviteter. Vi lär våra barn att det inte bara
är viktigt att prestera och att ha som mål att bli bäst utan också vikten av att vara

upptagen med aktiviteter. Vi lär också våra barn att det är viktigt att vara med i en grupp.
Ensamhet är ett tecken på misslyckande. Allt detta bidrar till att göra våra barn osäkra

på sig själva och en känsla av att aldrig riktigt räcka till eller duga enligt normen. 
De barn som verkar vara dom minst ”normala” i denna programmerade så kallade

normalitet är de barn som är minst förstörda. Det är som barn som är mest vakna och
mest kritiska till att vilja delta i normen av att vara ”normal”. Det är dom barn som

värdesätter sig själva och sin unikhet mer än att förråda delar av sig själv för att passa in i
mallen som är skapad. Det är dom barn som genomskådat syftet med den. 

Det är barnen som ofta blir mobbade, utsatta och utstötta. Detta skadar deras
självkänsla men djupt inom dom har dom kvar något oerhört värdefullt, och det är

vetskapen om att dom är unika och har gåvor som dom är här för att dela med sig av och
att de aldrig är villiga att släppa det mot att bli en i mängden och anpassa sig efter

normen. Det visar sig ofta att dessa barn trots dåliga eller ofullständiga betyg och ej
fullgjort gymnasium oftast klarar sig betydligt bättre än ”norm” barnen. Och med klarar
sig menar jag försörja sig på sina gåvor istället för ett traditionellt yrke. Dom klarar sig
också från all den falska programmering de blivit utsatta för och kan leva mer i enlighet

med deras sanna jag, utan rädslan för att inte platsa, passa in osv. som de andra barnen
får tampas med ständigt i deras liv. De klarar också av att leva sina liv i mer glädje och
meningsfullhet än de andra barnen som lever mer utifrån andras behov än deras egna.

Den sociala normen

Att leva ett aktivt och socialt liv är något vi lär oss är viktigt. Reflektion, återhämtning
och begrundande är något vi sällan hinner med i det ekorrhjul av ständig aktivitet vi

formas in i. Vi blir matade med information från alla håll och kanter om hur vi ska leva för
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att vara framgångsrika i detta samhälle och det innefattar att ha ett fullbokat schema av
arbete, fritidsaktiviteter och umgänge. Våra egos behov av reflektion utifrån gör att det
blir viktigt att synas och bli bekräftade. Därför är det viktigt för oss och att visa andra

hur upptagna vi är i våra liv och vilka rika sociala liv vi lever och detta gör vi bl.a.via sociala
medier.  Vi är så fullt upptagna med att ta foton, checka in och uppdatera andra om allt vi
gör att det blir viktigare att leva våra liv för att visa andra än för vår egen skull. Det vi inte

inser är att vi är precis där våra makthavare vill ha oss med full insyn i våra liv och var vi
befinner oss. Systemet sociala medier livnär sig på våra egons behov av bekräftelse och

att visa upp oss.
 Att tillhöra en grupp av något slag är viktigt, oavsett vilken och vi lär oss också att vi ska

se ut på ett specifikt sätt för att platsa in en. Hur man umgås är en annan del av
”normaliteten” och att den på vuxnas sätt sker ihop med alkohol. Vi lär oss de tvetydiga

budskapen om att alkohol är farligt men ändå något vi behöver för att umgås med
varandra. Detta blir en så djuprotad norm i oss till slut att det ses som högst egendomligt

om man inte umgås på detta sätt. Att inte ”dricka” betraktas konstigt och man blir lätt
utesluten ur grupper om man väljer bort det. 

Informations samhället

Vi lär oss ett fullkomligt onaturligt sätt att leva på genom all elektronik vi ständigt omges
av. Dock lär vi oss också vikten av detta väldigt tidigt. Om vi har förståelsen av

konsekvenserna av detta inser vi att det är förödande för vår hälsa på många sätt. Vi är
ständigt upptagna med att titta i vår telefoner, sitta vid våra datorer eller se på tv. Vi kan
idag se hur vi lär våra barn att den artificiella världen också här är den som är mer viktig än

att spendera tid med varandra i den fysiska vekligheten. Små barn växer upp med
föräldrar som spenderar mer tid med att titta på deras skärmar än på deras barn.

Signalerna vi ger våra barn på detta sätt är att du är mindre viktig än min skärm. Att
barnen väljer att följa vårt exempel är inte svårt att förstå. Vi kan lätt stå där med
pekpinnar när barnen växer upp och vill ha sin egen elektronik och förespråka det

motsatta, utan att inse att det är vi som lärt dom det. Innebörden av detta har som sagt
flera konsekvenser. Som vi nämnt tidigare matas vi av ett oavbrutet flöde av information
vilket leder till att vi aldrig hinner reflektera över saker. Vi blir helt enkelt dumma. Vi tar in
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information utan att ifrågasätta den. Vi hinner heller inte reflektera över våra liv och om vi
lever dom i enlighet med vårt högsta bästa och allas högsta bästa. På samma gång bidrar

detta till att vi aldrig är riktigt närvarande. All elektronik leder också till ett överflöd av
elektricitet och positiva joner som är skadligt för vår hälsa. Vi stänger också in oss i

onaturliga miljöer som håller oss från naturen och dess jordande egenskaper. 

Fysisk aktivitet 

I och med att vi väljer våra skärmar istället för naturen, blir vi också ett stillasittande
släkte. Vi har tappat bort vår naturliga fallenhet för rörelse, där kroppen själv vet att den

vill röra sig och på vilket sätt. Som barn har vi detta naturligt i oss och ser inte rörelse
och fysisk aktivitet som något påtvingat och jobbigt, utan vi rör på oss av glädje. Att
hoppa, klättra, springa o.s.v. är kul och en naturlig del av oss. Vår normalisering av vår

onatur av stillasittande gör att vi kallar fysiskt aktivitet för att ”träna”. ”Träning” har för
många av oss en negativ klang vilken ses som ett nödvändigt ont och inte något

glädjefullt. Sättet vi tränar på är också på ett statiskt/maskulint sätt och också där ser vi
det som naturligt att utföra det inomhus i sterila miljöer av betong och lysrör. Vi tenderar
att ”träna” via upprepande mönster. Lyfta vikter upp och ner eller springa en viss bana.
Vår föreställning är också att vi behöver en ledare för att utföra vår ”träning”. Vi följer

andras instruktioner och steg och tappar fullkomligt bort vår egen kropps intelligens och
unika behov av rörelse. Den feminina sidan av rörelse är inte statisk utan intuitiv och

oregelbunden. Den är lekfull och fri från upprepning. Att dansa (utan koreografi) är ett
sätt. Även där har vi en tendens till att behöva en ledare som talar om för oss hur vi ska

röra oss, vilka steg vi ska ta, vilket ytterligare spär på vårt mentala jag av behovet att
tänka istället för att känna efter hur vi själva vill röra oss. Att lita på våra egna kroppars

intelligens och att våga röra oss enligt detta är  något som betraktas onormalt. Vår
sociala struktur tillåter inte denna rörelse frihet. Vi förväntas sitta still på ställen. Som
barn innan vi blivit inprogrammerade motsatsen följer vi istället glädjen i att röra på oss.

Vi rör på oss hela tiden oavsett var vi är och det skulle ses som högst onormalt om vi som
vuxna gjorde detsamma. Vi kan se detta oavsett vilken situation vi befinner oss ihop med
barn. Barn är aldrig stilla. Inte förrän vi sätter dom framför en tv eller en dator. Detta lär
vi också våra barn när vi sätter dom i skolmiljön, där dom på ett helt onaturligt sätt får lära
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sig att sitta still.

Våra värderingar

Att gruppera oss är som sagt en del av programmeringen och på detta sätt kommer en
del av separationen/dualiteten in i vårt medvetande som en norm. Vi lär oss att det är vi
eller ni. Antingen står andra med på vår sida/grupp eller inte. Detta kan vi se på många
olika sätt och dess effekt är förödande för vårt samhälle och värld vi lever i. Det är ett
bättre/sämre medvetande. Står man innanför cirkeln och tillhör gruppen eller står man

utanför. Vi lär oss detta tidigt i vår barndom där vi delar upp oss i lag och tävlar med
varandra, där vinna är något som är viktigt. Grupperingar sker på många olika sätt och

socialt bildar vi gäng med olika hierarkier. Att bli invald i en grupp av hög hierarki ses som
ett vinnande koncept och att bli utesluten eller ej invald som det motsatta. Att välja

sunda värderingar och att stå för sin sanning och vara den man är något vi hellre väljer
bort mot att bli uteslutna eller ej invalda. Att komma över gränsen och inte behöva stå

utanför det som betraktas som norm är viktigt oavsett och det sker på bekostnad av vår
identitet som individ. På detta sätt börjar vi tappa bort oss själva och vilka vi egentligen

är. Vi kan se detta på liknande sätt med hur vi begränsar, sätter gränser mellan olika
länder. Det är vi innanför gränsen och dom utanför. Att var innanför gränsen innebär en
trygghet där vi kan känna oss säkra. Vi tillhör något. Vi är inte ensamma. Att stå innanför
gruppen innebär att inte dela med sig av något innanför till det som är utanför. Det är en

slag kodex vi skapar. Vi ser de utanför gruppen som våra fiender och skapar ett behov
att bevaka denna gräns mellan oss och dom. Att komma över gränsen och in i den grupp
vi tillhör innebär noga granskning och bedömande för att bli godkänd eller ej godkänd till

medlemskap.

  Våra kroppar och vår hälsa 

Vi lär oss att leva i en föreställning där vi ser våra kroppar som något vi blivit tilldelade
helt slumpmässigt i ett lotteri där vissa haft turen att få ”bra” hälsosamma sådana och

andra inte. 
Vissa har haft turen att få mjuka, smidiga kroppar fulla med energi och liv. Vissa har haft
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turen att få vara smala och andra att vara överviktiga, stela och fulla med krämpor.  Vi ser
på sjukdomar som något vi ”drabbas” av helt slumpmässigt. Vi vill inte se att vi själva har

något att göra med hur våra kroppar ser ut och fungerar alls. Vi är offer för
omständigheterna och har lagt vår hälsa i händerna på andra. Vi äger inte våra kroppar
och har själva inget ansvar för hur vi mår. Vi vill inte ta något ansvar själva för detta. Inte
varken för våra kroppar våra känslor/reaktioner eller våra tankar. Vi lägger detta ansvar

utanför oss. Det yttre. 
Det ses därför som helt naturligt att istället lägga över ansvaret för vår hälsa på andra,
och ett sätt för oss att själva slippa göra detta. Att ta ett piller när vi inte mår bra ses
som normalt och att inte ifrågasätta varför vi gör det. Vi lär oss att ta bort symptomen

men inte fråga oss vad själv orsaken till dessa kan vara, vilket är förödande för vår hälsa
eftersom alla symptom vi får på ohälsa är ett tecken på att vi lever på ett sätt som inte är
förenligt med vårt högsta bästa och vår kropps sätt att visa oss det. Genom att ignorera

detta och leva vidare precis som vi gjort tidigare genom att hitta ett sätt som tar bort
dessa symptom finns själva kärnan i problemet kvar i oss. Vi kan själva inse att detta inte

är ett optimalt sätt att leva på för våra kroppar eftersom dom fungerar som ett
sammanhängande energisystem vars drift styrs av hur sanna vi är gentemot oss själva.
När vi går emot detta bromsar naturligtvis hela vår energitillförsel och flödet av energi

genom vårt system. Att vi åldras beror helt enkelt på att vi inte får tillgång till vår
livsenergi. Vi åldras p.g.a. att vi inte lyssnar till våra kroppars signaler. Våra kroppar talar
hela tiden om för oss när vi inte lever i förenlighet med vårt högsta bästa. När vi går emot

vår sanning och vår glädje i livet. När vi inte högaktar oss själva. Det är en falsk
föreställning att vi måste åldras och ett uttryck vi gärna slänger oss med i brist på att vi
lyssnar och tar ansvar för våra kroppar. Att säga att våra krämpor beror på åldern är

högst ignorant och högst respektlöst mot oss själva. När vi förstår hur våra fysiska
kroppar fungerar energimässigt ihop med vårt mentala, emotionella och själsliga Jag inser

vi att vi själva bär ansvaret över hur fort vi åldras. 
Det vi borde fråga oss är, vem våra kroppar tillhör och vem som har ansvaret över dom om
det inte är vi själva?  Ofta har vi denna föreställning ihop med en ateistisk tro. Vi tror inte

på någon gud eller någon själ. Ur denna synvinkel blir det helt ologiskt att ha en sådan
föreställning om vårt eget oansvar gentemot våra kroppar för på samma gång ger vi bort

vår egen makt till någon/något annat som i så fall har det över oss, står över oss, och
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vem/vad skulle det i så fall vara? Undermedvetet har vi en föreställning om vår dömande
gud som ger vissa och andra inte. Som straffar vissa och inte andra. 

Föreställningen om att vi slumpmässigt blivit tilldelade våra kroppar är så långt ifrån
sanningen vi kan komma. Det är inte heller någon Gud som har bestämt vilka som ska ha

vilka kroppar. Det är vi själva. Det som håller oss från hälsosamma, välfungerande
kroppar är vi själva. Vi kan inte se sanningen så länge vi ser på allt utifrån ett väldigt litet

perspektiv. Vi behöver se helheten. Förstå att vi inte bara har levt och lever just detta liv.
Våra själar är rena. Det är våra begränsande tankemönster och emotioner som

begränsar oss ifrån att leva fullt ut. Allas våra mål är att kunna integrera våra själar in i
våra kroppar. Vårt gudsmedvetande, där det inte längre är någon skillnad mellan det

fysiska, mänskliga och våra själar och gudsmedvetande. Våra krämpor finnd där för att
lära oss något om detta. De krämpor och sjukdomar vi får i våra liv har alltid något att

berätta för oss om detta. På detta sätt kan vi också bära med oss krämpor och sjukdomar
från en inkarnation till en annan om vi inte i den/dom tidigare har lärt oss läxan. Vi kan

också välja att ta på oss en sjukdom för att lära andra något. Karmiskt sett kan vi också
själva ha valt att ta på oss en sjukdom. T.ex. om vi levt tidigare liv där vi sett ner på och
utnyttjat andra ur en förövare/maktposition, så kan vi välja att själva hamna i den sits vi
tidigare fördömt. Ingenting av detta är ett straff och ingenting är beständigt om vi inser

lärdomen i det. Ur själssynpunkt vill vi detta för att utvecklas och lära oss. När vi nu lever
som vi gör mister vi hela poängen i det hela. Vi lägger ansvaret och skulden på andra och
detta innebär att vi bara får göra om det igen tills vi kommit till insikt om detta. Att komma

ihåg är därför så oerhört viktigt, men så svårt i och med att vi programmeras in i en helt
annan tro och i ett system som grundas på att vi inte ska göra detta. 

Kurer och lösningar ~ Quick fix

När vi inte mår bra letar efter någon/något som kan ”fixa” detta år oss. Vi bombarderas
med den ena kuren efter en andra. Den ena lösningen efter den andra. Snabba enkla

lösningar vill vi ha. Vi letar och letar efter den/det som kan hjälpa oss med detta. Vi hittar
femstegs metoder, trestegs metoder, tio stegs metoder osv. Kurer, självhjälpsprogram,

terapiformer m.m. Vi hittar den ena gurun efter den andra som har kommit på lösningen till
alla våra problem och som kan befria oss från alla våra krämpor, emotionella bördor och
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inte minst få oss att se vackra ut. Krämer, knivar, saxar, hårfärger, smink, sprutor, kläder
och andra materiella saker erbjuds oss för att fixa vårt yttre. När vi inser att det yttre inte

kan fixa  det inre börjar vi leta efter någon som kan fixa detta åt oss och tror att någon
sitter med lösningen som ska få oss att kunna må bra. Oavsett tillvägagångssätt så letar

vi ändå efter svar utanför oss själva. Vi lyssnar och litar inte på att vi själva har svaren.
Att ingen annan har dom åt oss. Ingen annan än vi själva. I vår värld vill vi gärna organisera
saker, hitta strukturer och lösningar som är enkla. Problemet är att vi alla är olika och bär
på olika livshistorier och erfarenheter som ingen annan har. Det första vi behöver inse är
att vi har blivit programmerade in i en föreställning där allt är totalt det motsatta från vad
som är sant och att vi behöver vakna upp från denna falska inprogrammering så att vi kan
se saker från ett helt annat perspektiv. Vi behöver helt enkelt minnas vilka vi egentligen är

och vetskapen om att vi har alla svar inom oss. När vi inser vidden av falska
programmeringar vi blivit utsatta för kan vi också inse vidden av vad vi behöver

avprogrammera oss ifrån och programmera in ny sunda sådana istället. Vi behöver gå till
själva kärnan av problematiken, börja i rätt ände så att säga. Ingenting går att förändra
genom det yttre, det utanför oss. Vi måste göra det jobbet inifrån. När vi förändrar vår
insida, våra tankemönster, våra känslor, vårt perspektiv på saker och ting så förändras

också vår omvärld. Vi kan inte fixa oss genom vår spegelbild, den yttre reflektionen av vår
inre värld. 

Dieter

Viktproblem är ett av vår industrialiserade världs största gissel. Dieter kallade det ena
efter det andra som ska få oss att uppnå vår idealvikt. Men ingen av alla dessa kurer går
in på själva kärnan av problemet. Visst är det bra att äta sunt. Men vissa säger att en sak

är sund och någon annan något annat och detta ändras allteftersom till något nytt
genombrott och någon ny ”kur”, så vilka ska vi lita på? Och problemet kvarstår även om vi

vet vad som är nyttigt att äta eftersom vi fortfarande tycker att det är godare att äta
skräpmat än nyttig mat. Vi lever enligt ett belöningssystem där vi tycker att vi är värda lite

onyttigheter när vi varit nyttiga ett tag. Däri ligger problemet. Varför vill vi det? 
Om vi insåg att vi är programmerade så, så kan vi också inse att det går att

omprogrammera oss till något annat. Om vi istället programmerar oss till att endast vilja
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ha det som är bra och hälsosamt för oss och att vi väljer att lyssna på våra kroppars egen
intelligens att äta när dom är hungriga och att sluta när dom inte är det så börjar vi i rätt

ände så att säga. Att se oss själva som så värdefulla att vi bara tillåter det mest
nutritionsmässigt värdefulla för dom. Att endast tillåta det som är kärleksfullt för våra
kroppar. Och att inse att om vi lyssnar på våra kroppar på detta sätt så kommer vi inte

längre sakna det som var så viktigt för oss tidigare. Vi kommer att få en helt annan syn på
mat och vad som är gott. Vi behöver inte ens veta något om nutrition för det vi kommer

själva bli sugna på det våra kroppar behöver. 

Att vara arbetsför/ men i behov av läkemedel 

 Vi programmerats in i en tro på att arbete är viktigare än vår hälsa. Detta är vad
samhället förväntar sig av oss och kraven på oss att prestera är höga. Detta speglar av

sig i vår ”sjuk”- vård där vi erbjuds preparat och piller för att vi snabbast möjligt ska kunna
återgå till arbete igen. Vår sjukvård har inget intresse av hur vi egentligen mår och vad

själva orsaken till sjukdoms symptomen egentligen är, utan deras intresse ligger istället i
att vi ska vara arbetsföra så fort som möjligt. De i sin tur har vår försäkringskassa i

ryggen som ställer dessa krav på dom och på samma gång påtryckningar från
läkemedelsbolagen om vilka tabletter som fortast möjligt kan hjälpa till att uppnå detta

resultat. Att läkemedel är en handelsvara som säljs utifrån bonusar och extra inkomster
för våra läkare är inget som det talas högt om inför vårdtagaren. Kontentan av detta är

att ur samhällssynpunkt ses vi som arbetskraft och inte som individer och att vi endast ska
var såpass ”friska” att vi klarar av ett arbete, men såpass dåliga att vi är beroende av

läkemedel i någon form. Vi får aldrig tid till att verkligen komma till botten med vår ohälsa
för allting måste ske så fort. En djupt underliggande stress finns i oss om att vi måste bli

friska/arbetsföra så fort som möjligt. Denna stress grundar sig på den skuld vi blivit
inprogrammerade i som vi tidigare varit inne på. Vi känner en skuld inför samhället, inför

våra arbetsgivare om vi inte kan arbeta, vara arbetsföra, köra på i vårt vanliga tempo.
Kvinnor överlag hamnar i en kluvenhet mellan att vara behövda både av sin arbetsgivares

krav och på sin familj och sina barn och hamnar i en situation där värderingarna om sitt
egenvärde hamnar längst ner på skalan. På detta sätt tappar vi bort oss själva och på

samma sätt hamnar vi i offer rollen, dualitetens förmer/förmindre där vi ser på oss själva i
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greppet på dom som står över oss och har makten. Vi har hamnat i ekorrhjulet av ett
beroende av våra ”förövare”. Vi är beroende av en viss inkomst för att kunna överleva

eftersom det kostar att bo, att äta, att ha vatten, ström o.s.v. 

Dagis/äldreomsorg

Systemet vi lever i gör att eftersom vi behöver arbeta såpass mycket som vi gör för att
kunna leva så hinner vi inte själva att ta hand om varandra. Vi får lämna bort både våra
barn och våra gamla till andra som får göra detta. (Även våra djur i vissa fall). Detta

innebär också en ökad kostnad för oss eftersom vi måste betala för dessa tjänster, vilket
innebär att vi får arbeta ytterligare mer. Vi separerar gamla för, barn för sig och djur för

sig. Vi delar upp allt i tydliga grupper där en kombination av allt hade varit optimalt enligt
min mening istället. Barnen hade haft stor tillgång av de gamla och vice versa. Om också

djuren hade kunnat få vara med så hade detta ökat livskvalitén för alla. 

Diagnoser 

I vår sjukvård har det också skapats diagnoser för allt. Vi blir diagnostiserade,
kategoriserade och grupperade. Vi har trott att det faktiskt varit så att vid ett visst

mönster av sammanhang och likartade symptom så har vi ingått i en specifik grupp som
kallats något. Vi har fått en diagnos. En förklaring till vårt beteende/symptom som gjort

att vi inte passat in i det som kallas normalt. Vi har blivit onormala men det legitimt
eftersom vi fått en diagnos på det. Vi behöver inte längre bära ansvaret för det själva.

Det vi inte insett är att det inte är oss det är något fel på. Det är i själva verket systemet
och samhället vi lever i istället. Att bli sjuk är istället ett friskhetstecken eftersom det

talar om för oss att vi inte lever efter vad som är hälsosamt och kärleksfullt mot oss själva. 
En diagnos är inget mer än ett sätt att få oss att tro att det är något fel på oss, att vi är
onormala, och genom diagnosen kunna medicinera oss för detta onormala till att bli s.k.

”normala” igen. I och med att vi lever i en värld som är så onaturlig för oss så är det nästan
omöjligt att kunna hålla sig frisk och välmående och om vi inte förändrar detta kommer vi
alla stå med en diagnos till slut. Många av de nyare diagnoserna handlar om att vi lever
helt ogrundade, utan någon kontakt till vår natur utan istället med elektronik och giftig
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mat utan någon näring i. Detta gör oss hyperaktiva och stressade, ofokuserade osv. Vi
kan se hur denna beskrivning passar in på många diagnoser såsom exempelvis ADHD. 

En sjukdom är som ordet i sig uttrycker. En dom på att du är sjuk. Sjukvården är
ytterligare ett namn som säger en del av vad det är. En sjuk vård.

Vår distans till saker och ting

Genom vårt sätt att leva har vi skapat ett helt onaturligt förhållningssätt till allt liv, både
till djur och växter. Vi går till affären och köper vår mat utan att tänka på hur den har

kommit dit. Vi köper vår sallad och våra morötter i små plastpåsar och ser inte på mat som
något som behöver omsorg och kärlek för att komma till våra tallrikar. Vi har tappat

vördnaden inför vår mat. Vi tänker inte på att för att få en morot behövs ett frö, jord att
sätta fröet i, någon som sätter i fröet i jorden, att fröet behöver ljus, vatten och näring för
att växa. Att, när det börjar växa behöver ansas, vårdas för att därefter skördas, sedan
paketeras och fraktas till en affär så att vi slutligen kan få ta del av det. Vi tappar inte

bara kunskapen om gröda men också värdet i det och på samma gång uppskattningen av
det och njutningen av smakerna det ger oss. 

På samma sätt kan vi se hur vi betraktar kött. Kött ses som en förpackning. Korv som en
korv och en köttbulle som en köttbulle. Vi skapar en väldigt stor distans till vad en

köttbulle egentligen är och hur den framställts. Om vi alla insåg att för att få en köttbulle
så behöver man döda ett djur. Vi tänker inte på när vi jagar extrapriser att det är på

bekostnad av vår djurhållning som är allt annat än humanitär. Vi värderar liv olika. Att ta
liv anser vi inte ha någon rätt till så länge det inte handlar om djur som vi vill ha på vår

tallrik. Vissa djur anser vi vara totalt oacceptabla att ta livet av, medans andras liv inte
värderas lika högt. Vi tänker inte på att genom att pressa priserna utsätter vi också våra

djur för lidande där endast stora jordbruk har ekonomi att överleva. Småskalighet,
närodlat och små jordbruk kan inte överleva. Detta innebär att bönder mister det

viktigaste av allt. Omsorgen, kärleken och vördnaden inför liv. Bönder tänker inte längre
på deras djur som liv utan som inkomst. Djuren blir en handelsvara som ska inbringa

inkomst åt dom så att dom kan överleva. Kossor får inte leva i det fria utan får stå i bås
för att bli betäckta så att dom får så många kalvar som möjligt för att vi ska få mjölk.

Kalvarna tas ifrån deras mammor väldigt tidigt och vi tar mjölken dom skulle ha. Djur får
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inte uppleva frihet och årstider. Dom ses inte som liv som förtjänar respekt och kärlek.
Djur ses som kött. Vi fraktar dom till slakt och inser inte vilken stress och skräck detta

innebär för dom. Vi ser inte på djur som kännande varelser. Vi anser att vi har dessa
rättigheter, men vad leder det till? 

Vi tror att genom att hålla en distans till det behöver vi inte ta vårt ansvar i det. Vi har
ingen del i det. Men vi är alla delaktiga oavsett var i kedjan vi befinner oss. 

Vi konsumenter är verkligen dom som bär ansvaret eftersom det är vi som köper det. Det
är vi som pressar priserna. Det är vi som styr marknaden och hur den ser ut. 

Vi förstå inte att all den stress och olycka vi utsätter djuren för, förs vidare in i oss. 
Vi förstår inte att genom att inte värdesätta varken grödor eller liv för vi inte heller in liv i

oss.
 

Från en verklighet till en annan. Skifte i medvetande och dimensioner

Allting består av cykler. Cykler inom cykler. Från små till större. Vissa cykler är så korta
som vårt in och ut andetag, men vissa spänner över långt längre än en mänsklig livstid så vi
får bara uppleva en liten del av den. Dessa cykler lägger vi inte märke till så lätt men det

betyder inte att vi inte påverkas av dom. Vi lever i cykeln trots vår omedvetenhet om denna.
Vi kan tro att så som vi lever nu i detta liv är så som vi alltid har levt och alltid kommer göra,

fast så är inte fallet. Vi har levt i ett betydligt högre medvetande tidigare här på jorden. En
cykel är kan man säga vägen mellan två polariteter. Andetaget är ett där vi går från

aktivitet/inandning till vila/utandning. Sömnen och vakenhet en annan. Dag och natt osv.
Man kan säga att allt har ett in och ut andetag egentligen. Allt behöver aktivitet och vila.

Efter aktivitet behövs vila för att bearbetning och återhämtning. Det är så Universum
fungerar. Det behövs för att det ska bli balans. När vi förstår att allt behöver balans kan vi
också förstå vikten av balans mellan polariteterna feminint och maskulint och jämföra dessa
med just andetaget. Det maskulina är aktivt och det feminina vila. Vi har även vår mån cykel
som fungerar på samma sätt. När vi går emot fullmåne är vi mer aktiva och fyller på, jobbar

mot/för saker och när vi går mot nymåne saktar vi ner, bearbetar, släpper saker vi inte
längre behöver eller vill ha i våra liv. Detsamma gäller våra årstider. På våren vaknar vi och
naturen upp efter en viloperiod och återhämtning och går mot en mer och mer aktiv och

blommande period, och när hösten kommer saktar vi ner igen mot en ny viloperiod. 
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Men vi är också inne i en betydligt större cykel som spänner över 1000 tals år där vi nu är
inne i ett uppvaknande skede .  Mänsklighetens medvetande växer och förminskas under

denna cykel och detta under en period av 24000 år. Under 12 000 år ökar vårt medvetande för
att därefter förminskas under 12 000 år. Inom Hinduismen kallar man detta en cykel av Yugas
som är uppdelat i fyra olika delar precis som vårt år har årstider. Inom denna period genomgår

mänskligheten perioder av dess lägsta medvetande till dess högsta sådant. 

Vi är nu inne i en ny sådan cykel där vi börjar vakna upp igen och kopplar upp oss till ett
högre medvetande igen. Vi är inne i våren kan man säga. Vi kan se detta på vårt DNA där
vi har ett så kallat skräp DNA och där vi inte utnyttjat våra hjärnors fulla kapacitet. Det
DNA vi har haft har vart så kallat två strängat DNA, men vårt slumrande DNA består

av ytterligare tio . Detta håller nu på att vakna till liv igen. 

De flesta av oss har hört talas om tidigare civilisationer som Atlantis och Lemuria. Vi vet
också om att det levt högteknologiska kulturer på många ställen på vår jord såsom

Egypten och Peru med många fler. Vi kan se byggnadsverk, stenformationer på många
ställen på vår jord från forna tider som vi idag inte kan begripa uppkomsten eller

betydelsen av. Pyramider finns inte endast i Egypten utan hittas och upptäcks runtom på
vår jord. Vi kan också se geometriska mönster funna överallt runtom vår jord men som vi inte

kan förstå den fulla betydelsen eller vikten av. 

Mänskligheten har levt i ett betydligt högre medvetande än vad vi gör idag. Utifrån den
medvetande nivå vi levt under de senaste 2 400 åren har vi endast nått upp till en 3

dimensionell sådan och endast haft tillgång till ett chakra system bestående av 7 chakra.
Vår medvetande nivå handlar om hur många chakra vi har aktiverade och det finns tillgång

till ända upp till så många som 72. Varje chakra är som en portal upp till ett högre
medvetande och dimension. Ju högre chakra vi kan aktivera desto högre

vibration/frekvens får vi. För att kunna nå och aktivera högre chakran behöver vi rena de vi
redan har. Städa upp och rensa ur kan man säga och för att kunna integrera dom i våra

fysiska kroppar behöver dom jordas. Det handlar om att plocka ner vår själ och högre Jag
i vår kropp. Så ju mer jordade vi är, ju mer djupare vi kan nå, desto högre upp kan vi komma.

Detta är ett ämne i sig som jag kommer återkomma till senare och förklara mer ingående.
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 Under tiden då Atlantis blomstrade levde vi med ett väldigt högt sådant. Detta
påverkade vår vibration och frekvens som var betydligt högre och som i sin tur påverkade

vår verklighet och detta på samma gång i vilken dimension vi levde i. Vi levde då i total
balans mellan det feminina och det maskulina vilket är en förutsättning för ett högre

medvetande. Våra båda hjärnhalvor var båda lika aktiva och detta i sin tur aktiverade våra
tallkotts och hypotalamuskörtel, hypofyser, nervceller och synapser i våra hjärnor och

bakhuvuden, vilka gav oss vår länk till det spirituella och vidare genom vårt kronchakra gav
oss upplysning och ett gudsmedvetande. Vårt hjärta var i fullkomlig balans och aktiverat.
Vi levde i total harmoni med varandra och allt liv och vi skapade endast kärleksfulla saker

som gynnade allt och alla. Det fanns inget dömande i våra tankar eller gentemot våra
känslor. Dessvärre bestod inte detta utan det kom en tid då vi blev influerade och

påverkade av andra civilisationer och började experimentera med skapandet och saker och
ting började spåra ur och vi började skapa saker som var smärtsamma. När vi insåg detta

gjorde det så ont så vi valde att stänga ner våra hjärtan så att vi inte skulle känna lika
mycket. Vår feminina sida. Vilket var förödande eftersom vi då inte längre hade balansen
kvar mellan det feminina/maskulina och därmed förlorade vår själs kontakt och kontakten

upp till vårt Gudsmedvetande. Vårt medvetande sjönk och har sedan dess varit i det
tillståndet. Vi blev separerade från våra själar och började en lång cykel av separation och

rädsla. 

I och med att vi har varit avskurna från kontakten med vår själ, högre Jag och Gud så har vi
endast haft förståelsen för det fysiska. Vi har trott att vi endast varit våra fysiska kroppar.

Och genom att vi inte har haft vår feminina sida och vårt hjärta aktiverat så har det
maskulina styrt oss. Och det maskulina utan dess feminina polaritet har skapat ett

patriarkalisk samhälle där makt och girighet styrt, vilket i sin tur skapat stor förödelse på
vår jord. Det feminina har fördömts totalt och endast det maskulina har erkänts.

Historiska och religiösa skrifter har skrivits om, där allt som har med det feminina raderats
eller förfulats och en falsk historia berättats för oss. Ur religiöst perspektiv har Gud

förklarats som man, vår fader och därmed gjort oss moderlösa. Gud har varit något som
stått utanför oss själva och i och med vårt ego (som handlar om just denna separation) där

dualitet och dömande styrt oss har vi sett Gud på samma sätt. Som en dömande Gud. 
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Vi har objektifierat saker och ting och sett endast till det yttre och inte det inre. Det
feminina har varit något som ska döljas och setts som en egendom. Så utifrån denna

föreställning har vi skapat enorm rädsla och religioner har kunnat använda Gud som ett
medel för att styra mänskligheten via skuld och skam och tron på vår litenhet och vår rädsla

för att bli bestraffade om vi inte följer dess lagar. Vi har blivit lurade till att vi är födda ur
synd och att våra kroppar och kön är någonting skamfullt som ska skäras sönder. 

Även om vi inte är religiösa så sitter denna föreställning och rädsla djupt inom oss i våra
cellminnen och i vårt undermedvetna. Vårt ego är kan man säga vår falska Gud som talar till

oss och bedömer oss som goda eller ej. Om vi är värda att bli belönade eller bestraffade
osv. I och med tron på endast det fysiska har vi känt oss förvirrade, med en känsla av

tomhet och övergivenhet, men vi börjar nu vakna upp igen ur denna slummer och inse att det
faktiskt finns ett annat sätt att leva på här tillsammans på vår jord. 

Denna cykel vi är inne i nu är ännu en cykel i en ännu större cykel och så vidare. Vår galax
är bara en av otaliga fler. Vår sol endast en sol av fler solar i andra galaxer. Vi ska inte tro

att vi är ensamma på vår planet. Vi är en del av något mycket mycket större och vi har
bröder och systrar i andra stjärnsystem som är väldigt måna om oss och vår utveckling här

på jorden och som är väldigt måna om att hjälpa oss för vi och vår planet är en del av
helheten. Allt hör ihop och påverkas av varandra. Ingen och ingenting är betydelselöst. 

Födseln in i skuld och skam

Skuld och skam är de beståndsdelar som håller oss kvar i greppet av självdestruktiva och
självbegränsande mönster. Detta sitter djupt inprogrammerat i oss. Vi föds in i denna
falska föreställning om att vi har skyldigheter och är syndfulla varelser. När vi föds in i

denna fysiska värld är en av de första saker vi får ett nummer som kopplas till ett
födelseattest. Detta födelseattest gör att vi kopplas in i ett system bestående av civila

lagar som vi tvingas följa. Dessa lagar är inga lagar vi själva har haft något inflytande i. Vi
förväntas i och med påskriften gjord av våra föräldrar (i god tro), att vi är skyldiga till

detta. Det innebär två olika sorts lagar. En är civila lagar som gäller oss som
privatpersoner och som är olika beroende på land vi lever i. Den andra är något som

kallas UCC (uniform commersial code), och är en enhetlig handelslag vilken är
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densamma för alla på vår jord. Denna lag är baserad direkt utefter den Vatikanska s.k.
”Canon Law”. Så när vi föds ses vi som ett objekt, en resurs och föremål för handel.
Vårt födelseattest ses inte som något mer än ett papper på hur mycket pengar vi kan

inbringa till företag vilket betyder att vi som individer är en del av aktiemarknaden. Det är
ett bankpapper. Ett nummer på vårt födelseattest talar om hur mycket vårt värde står i

på aktiemarknaden.
Vi föds också in i skam. Våra kroppar, vår nakenhet, våra kön och vår sexualitet ses som

något skamfullt och syndigt. Att visa sig naken är något vi alla lär oss ganska tidigt inte är
acceptabelt. När vi funderar lite på varför kommer svaren på det. Vi lär oss att skämmas
över hur vi ser ut och vilka vi är. Vår nakenhet är något som ska gömmas/skylas över och

absolut våra kön. Dessa är absolut inte acceptabla att visas. Om vi ser detta ur ett
annat perspektiv, ett perspektiv utan skam och skuld, var ligger det syndfulla i detta? Hur
kan våra kroppar/vår nakenhet vara skamfullt? Det är vi? Som vi alla ser ut och är födda

till. 
Vi kan förstå att detta påverkar oss djupt på många olika plan av vår existens och detta
ur en negativ aspekt. Att skämmas över oss själva och att känna oss skyldiga är bästa

sättet för oss att nå bort från vår egen gudomlighet och oskuldsfullhet. Detta sätter sig
djupt i våra cellminnen och i vårt undermedvetna som en programmering vilken begränsar

oss från att leva utifrån vår fulla potential och naturligtvis finns det en bakomliggande
anledning till att få oss att känna och tro på detta. Vår sexualitet är en annan del av

denna programmering för att hålla oss i förställningen om den som skamfull och syndig.
När vi inser att den är själva drivkraften för uppkomsten till allt liv och vår existens och en

gudomlig gåva vi har, kan vi också här förstå att det ligger en agenda bakom. 

Kolonialisering – ägande

Vi behöver komma till insikt om att denna jord har kolonialiserats och ockuperats av
varelser som har tagit vår jord och dess naturrikedomar ifrån oss. Detta lever kvar än

idag via blodsband, kungligheter, grevskap, adel, religioner och kyrka där dessa tagit sig
rättigheter till  land och naturrikedomar på vår jord. Detta har levt kvar genom

årtusenden och gör så fortfarande. De har tagit på sig en auktoritet som Gudar vilka har
mer rättigheter än alla andra och som rättigheten att diktera vad som gäller här på vår
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jord och vad vi har att rätta oss till utefter deras direktiv. Blodsband är deras sätt att
hålla kvar sina rättigheter och det dom roffat åt sig genom släktband av samma art så att
säga. Vi kan se hur det sätt ut i vår historia med hur land och naturrikedomar har tagits

från den urbefolkning som levt där. Vi kan se vilka rikedomar katolska kyrkan innehar och
vilken makt dom har ekonomiskt i världen. Vi kan se hur nazisterna tog sig rättigheter att

ockupera hus och sortera ut folkslag som en rättighet. Vi kan se hur Engelska
kungahuset har tagit land och rike och kolonialiserat länder som sina. Ja, det lever kvar
än idag och det kommer att göra så ända tills vi inser att ingen har denna rättighet. Det

kommer att leva kvar så länge vi tror att andra har mer rättigheter än oss själva. Att andra
så att säga föds in i att ha dessa rättigheter, såsom adel och kungligheter.  Så länge vi

”dyrkar” dessa auktoriteter och ser oss som förmindre värda kan detta fortgå. Vi ger dom
deras rättigheter (orättigheter) så länge vi tror på deras rättigheter till dessa. För att få

till en förändring behöver vi inse är att vi är dom som har rättigheterna och att ingen
annan än Guds lag gäller och att när vi kommer till insikt om detta kan stå i vår egen

auktoritet och kräva tillbaka det som är vårt. Vi som är här för att ta vara och hand om vår
jord och allt som lever här är de som har rättigheterna till denna jord, inte tvärtom. Vi

behöver  gå in i vår auktoritet och därifrån inse att denna Jord vi lever på inte kan ägas av
någon. Den är allas rättighet. Alla som värnar om den och dess liv. När vi kommer till
insikt om detta är slaget förlorat om deras grepp om oss. Det är det enda vi behöver

göra. Veta detta. Ingen annan än Gud är vår ledare och vi är en del av Gud. Ur detta
perspektiv tappar dessa sin makt över oss för makten ligger i vår tro på att deras

rättigheter står över det som gynnar alla, vår jord och allt liv. Ingen hierarki råder där, men
en oerhörd kraftfullhet i oss alla om vår vetskap om vilka vi är och vad vi har rätt till. Vi kan

lätt tro att vi behöver göra så mycket praktiskt, men den största makten ligger i vetskap
och insikt. Därifrån förändras vår energi och utifrån det vår kraftfullhet. Vi måste börja

inifrån oss själva, sen förändras vår verklighet. 

Att ha förståelse för den djupare innebörden av detta

 Vi kan lätt gå in i detta och reagera med ilska och frustration. Vi kan behöva göra det,
men om vi ser på det ur ett större perspektiv så kan vi se att dessa också endast är

aktörer i en cykel in i glömska av vilka vi egentligen är och vilka rättigheter vi har. De
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spelar sina roller i denna föreställning om oss själva som offer och förmindre värda. På
detta sätt tar vi oss ur vår rädsla och deras makt över oss som auktoriteter. Så länge vi

tror på vår egen litenhet som offer för omständigheter så kan vi inte förändra något. När
vi går in i vår egen auktoritet så inser vi att vi inte längre behöver dessa andra auktoriteter

för att lära oss våra rättigheter. Det är ungefär som ett barn som testar sina föräldrar i
var gränsen för vad som är tillåtet eller ej går. När vi inte själva vet var den gränsen går så

kommer andra inte att tala om det för oss. Hur skulle dom kunna det? Hur kan vi låta
någon annan få den makten över oss? Vårt självvärde är det vi själva som väljer. Vad är vi
värda? Andra har makt över oss så länge vi tillåter det och kommer inte bara ta vår jord

och våra naturtillgångar ifrån oss utan också vår energi. 

Skiftet

Vi går igenom ett skifte här på vår jord. Ett skifte i dimensioner. Vi lämnar en verklighet där
vi levt i dualitet och separation och detta påverkar oss alla mer eller mindre. Med dualitet

och separation menas att vi har levt separerade från våra själar och Högre Jag och också
från varandra, men går emot att omfamna och integrera dessa tillbaka in i oss, våra kroppar
och det fysiska igen så att vi kan leva i ett högre medvetande i kärlek tillsammans istället för

rädsla. 
Att leva i dualitet och våra egos mentala jag innebär att vår verklighet består av polariteter,
antingen/eller, där vi bedömer/dömer och sätter etiketter på allt. Att leva i enhet/helhet

och gemenskap betyder att vi lever utifrån våra hjärtan istället. När vi lever från våra
hjärtan har vi tillgång till vår livsenergi. För att kunna leva från våra hjärtan och ha tillgång
till vår livsenergi behöver vi vara i balans för balans är vår sanna natur. Balans mellan den

feminina och maskulina sidan inom oss. Vi och vår jord har lidit stor brist på balans
eftersom det feminina inte varit accepterat i vårt samhälle och värld under många tusentals

år utan istället levt våra liv mestadels utifrån vår maskulina sida och vänstra hjärnhalva.
Resultatet av detta är att vi har levt frånkopplade från vår egen gudomlighet och livskraft

och tillgång till  livsenergi, vilket i sin tur lett till ett spel vi spelat med varandra i att stjäla
eller ge bort energi mellan varandra istället för att ha tillgång till den universella energin.

För att komma ifrån detta behöver både män och kvinnor omfamna sin feminina sida inuti
för att kunna känna sig och bli hela igen. 
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Offer/förövare medvetande

Sättet vi spelat detta spel på är genom att manipulera varandra till att känna skuld.
Eftersom vi levt med känslan av separation inom oss har vi manipulerat andra till att fylla
denna tomhet inom oss. Det är ett medvetande bestående av ett behov och en tro att vi
behöver andra för att vi ska kunna må bra inom oss själva och känna oss hela, och för att

uppnå detta få den som vi tror kan ge oss detta att känna skuld utifrån att inte göra detta
åt oss. Våra egon har styrt våra liv på detta sätt eftersom det aldrig är neutralt eller utan

villkor. Vi känner oss antingen underlägsna eller överlägsna varandra och om vi inte fått det
vi önskar istället gått in i en offer roll och sett den andre som en förövare. Genom att inte
inse vår egen kapacitet och storhet som skapare av vår verklighet både i det lilla och det

stora så har vi levt i föreställningen att vi “drabbas” orättvist på otaliga sätt rent
slumpmässigt och oturligt när det i själva verket är vi själva som attraherat till oss det genom

att inte respektera oss själva, dra gränser och gå ur situationer/relationer som inte är
kärleksfulla mot oss. Vi har inte insett att vår omgivning endast speglar hur vi ser på oss

själva och att desto mer vi respekterar och ärar oss själva desto mer kommer andra göra det
och desto mer kommer vi göra detsamma gentemot andra. Vi kan se hur detta påverkar oss
inte bara i våra egna relationer utan också i våra relationer med vårt samhälle och vår värld.
Genom egots beroende av separation, dualitet och polariteter har vi haft ett behov av att
vara bättre eller sämre än andra. Ur detta behov har vi skapat en hierarki i vår värld där vi

värderat varandra olika högt och därmed satt oss i olika positioner. Vi har trott att vi
behövt auktoriteter och en elit. Vi har trott att vissa har ett större/lägre värde än oss

själva. Vi har trott att andra har mer rättigheter än oss/eller tvärtom. 

Det maskulina/feminina

Vi har värderat saker ur ett maskulint perspektiv där allt gått ut på logik och förnuft, vilket
inte alls varit så förnuftigt. Det finns inget förnuft alls i detta. Eftersom ur det maskulina
perspektivet, vilket handlar om att vara målinriktat, prestationsinriktat och tävlingsinriktat

och inte har förmågan att se helheten utan endast var sak för sig, så har vi varit en
självförstörande och självförgörande planet där det handlat om att roffa åt sig och hålla
fast vid det vi har utan att dela med oss av det. Eftersom det feminina inte har värderats

har vi inte heller satt något värde på den jord vi lever på och det liv som lever här utan
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istället förgjort den och dödat livet. Vi har objektifierat saker och ting och sett allt utifrån
det yttre och inte det inre. Ur det feminina perspektivet kan vi se saker och ting ur ett

högre perspektiv. Se helheten och förstå att allt hänger samman och påverkas av
varandra. Så när vår feminina sida vaknar upp (som den nu gör hos alla oavsett

medvetenhet om det), så medför det inte endast att vi får tillgång till balans och vår
livsenergi inom oss själva utan också ett högre medvetande vilket gör att vi nu börjar

ifrågasätta det sätt vi levt på tidigare och inse att vi behöver leva på ett annat sätt här på
vår jord som är mer hållbart och kärleksfullt. 

Bli betraktare

Vi har all förmåga att påverka vår verklighet i det stora också genom att inte se oss som
offer och hjälplösa utan istället se att vi tillsammans kollektivt är dom som har skapat den.

Vi skapar denna världen tillsammans så om vi vill ha en förändring behöver vi börja med oss
själva. Om vi väljer att döma världen och dess orättvisor så sitter vi fortfarande kvar i

dualiteten och dess offer position som drabbade, hjälplösa och orättvist behandlade. Vi
kan inte förändra något ur den positionen. Vi behöver se att vi själva skapat och gett vårt

godtyckande till detta tillsammans och att vi inte längre har detta behovet. Det mest
revolutionerande vi kan göra är att inse vår egen gudomlighet, storhet och kapacitet och

allas vår sådan. 

När vi går in i våra hjärtan kan vi istället betrakta världen inifrån och ut. Bli betraktare utan
att döma det vi ser. Vi kan se på saker objektivt istället och behöver inte då längre bli

triggade och reagera som tidigare på det som sker runt oss. Vi får en förståelse om att det
inte handlar om oss när andra blir upprörda över att vi inte fyller deras behov eller uppfyller
deras förväntningar av oss utan om deras egen tomhet och brist på balans. Genom att bli
betraktare så kan vi också gå in i oss själva och bli centrerade där och därmed behålla vår

energi inom oss utan att ge bort den som vi tidigare gjort i och med att vi varit i våra mentala
jag där vi varit utanför oss själva. Där våra tentakler varit utåt för att känna av vår

omgivning och vad som förväntas av oss. På det sättet gav vi inte bara bort vår energi utan
vi plockade också in andras i vår egen och därmed kan man säga att vi burit runt på massa

parasiter som levt på vår livsenergi och sugit ut den från oss. Vi går nu in i en tid där vi inser
att vi inte längre behöver varken ge eller ta energi från varandra längre utan att vi alla har
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har möjlighet att få den från självaste källan istället. Vi kan sluta spela detta spel med
varandra. 

Drama medvetande

Vårt ego berättar också en historia om oss själva och vilka vi är och om det vi tänker,
känner eller gör är rätt eller fel. Vi har också en tendens att lita på andra bättre än oss

själva när det gäller vilka vi är. Det som händer då är att vi analyserar allt från detta
perspektiv. Är vi bra eller dåliga? Är vi värda eller inte? Är vi bäst, är vi sämst? Är våra liv
underbara eller kämpiga? Vi dramatiserar lätt våra liv in i stora polariteter, förstorar upp
saker och ser oss själva som offer för verkligheten och inte skaparna, vilket vi är, för även
om vi lever kämpiga liv så har vi även skapat dessa. Vi kan bara se på vilka talesätt vi har.

”Livet är en kamp”. ”Detta är för bra för att vara sant” osv. Vi tror oss inte vara värda leva
våra liv i enkelhet utan att behöva kämpa oss igenom dom. Vi kan till och med tycka om att

leva våra liv i motgång eftersom det i sig kan skapa en identitet och ett sätt att uppnå
uppmärksamhet på. Vi kan i alla fall vara bäst på att må sämst så att säga. 

Genom egot kan vi ha en föreställning om att vi inte är värda att leva våra liv utan att lida
och skapat ett behov eller till och med beroende av att leva så. Detta kommer från känslan
av att vi är skyldiga. Vi bär på en skuld. Skulden bidrar med skam och detta är djupt rotat

inom oss också. Så egot handlar om polariteter/dömande och separation. Vägen ur detta
är att leva utifrån våra hjärtan istället. Detta är vårt nya sätt att leva på. Att inte döma
någonting eller någon och först och främst oss själva. Att släppa allt som inte ärar oss,

högaktar oss och är för vårt högsta bästa och att tillåta oss ta emot det som gör det och
att ifrågasätta vårt motstånd till detta om vi märker att vi har det. 

Avprogrammering/Omprogrammering

Vi behöver helt omprogrammera oss från ett sätt att leva till ett nytt sätt att leva på och
det är inte gjort på en dag. Det är än process som fortgår. Vi blir aldrig riktigt klara med

den eftersom vi alltid utvecklas och kan nå högre medvetande. Det är ingen enkel process
för allt som vi hållit gömt inom oss och som inte varit kärleksfullt behöver komma upp till ytan

för att ses, omfamnas och älskas för att vi ska kunna släppa det för gott. All smärta, sorg
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och lidande. Allt vi inte velat se/hunnit eller orkat. Vi behöver omfamna allt, även det vi inte
tycker om inom oss. Det mest viktiga är att vi är villiga att utvecklas och växa. Vi är här för

att leva våra liv i glädje och i enkelhet, så varför då kämpa mot detta? Vi är här för att skapa
en ny jord tillsammans. En jord som vi tar hand om och som ärar allt liv. 

För att kunna ta reda på vilka vi är måste vi ta reda på allt vi inte är

Ju mer vi kommer till insikt om allt som vi inte är desto mer kommer vi att minnas vilka vi
faktiskt är. Vår starka önskan om att ta reda på vilka vi är leder oss i en utveckling framåt,

utåt i en spiral av ökad medvetenhet om detta. Har vi inte driften och viljan i detta
kommer vi heller inte uppnå en högre medvetenhet. När vi har driften, viljan och en

innerlig önskan om att veta mer om vår existens kommer vi detta leda oss igenom
situationer och upplevelser i våra liv där vi ställs inför val. Valet mellan vårt lägre Jag eller
vårt högre sådant. Valet mellan separation eller enhet inom oss. Valet är vårt. Vår själ har
en innerlig önskan om att få bli integrerad i oss så att vi kan slippa lida mer. Så att vi kan

uppnå balans och helhet. Vårt ego har ett behov av det motsatta. 

Nivåer av medvetande

Det största hotet mot att nå ett högre medvetande är att i vår ignorans tro att vi redan
vet allt. Att tro att den nivå av medvetande vi nu har är allt som är. 

För att kunna nå ett högre medvetande måste vi lägga bort vårt mentala Jag som tror sig
veta allt och öppna upp för det okända. 

Vi behöver lägga ifrån oss vår bild av vilka vi är (som vi skapat utifrån andras projektioner)
och få en förståelse för hur vårt ego fungerar. Vi behöver förstå att den nivå av

medvetande vi levt under på vår jord under tusentals år är av lägsta möjliga nivå av
medvetande. 

Vi behöver förstå att ju högre medvetande vi når desto högre frekvens och energi alstrar
vi och vi behöver ha viljan i att utvecklas eftersom ingen annan kommer att göra jobbet åt

oss än vi själva. Det är ett medvetet val vi gör eftersom vi alla har fått gåvan av fri vilja. 
Vi behöver förstå att för att kunna nå högre medvetande behöver allt som står i vägen för

det belysas och frigöras som finns lagrat inom oss. Vi måste vara villiga i att göra detta
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jobbet. Ingen kan göra det åt oss. Vi behöver förstå att vi är dom vi har väntat på och
sluta leta utanför oss efter det vi söker. 

För att kunna nå högre medvetande nivåer behöver vi gå igenom olika sorters initieringar,
lärdomar. Genom vår förlust och koppling till våra själar och balansen mellan våra

maskulina/feminina Jag har vi lärt oss våra läxor genom karma. (Det vi gör mot andra gör
vi också mot oss själva. Det vi gör mot andra reflekteras tillbaka till oss). För många av

oss har detta betytt oerhört många livsinkarnationer där vi verkligen ställt till det för oss
och hamnat i en härva av karmiska öden, relationer och situationer vi behöver reda upp
innan vi kan bli fria från dessa. Vi behöver förstå våra läxor så att säga. När vi är klara

med ett karma kan vi gå vidare till ett nytt högre sätt att leva på och det är på detta sätt vi
utvecklas som individer. Vi kan se det som en skola där vi går från en årskurs till en annan.

Det ligger ingen bedömning/värdering i detta ur gudomlig synpunkt i betydelse att
någon av dessa är mindre eller mer värdefull utan detta är något vi själva alla har valt. Vi
vill ha denna erfarenheten som själar. Däremot gör det så utifrån egots bedömning och
på detta sättet kan det ytterligare försvåra vår utveckling eftersom vi då gärna stannar

kvar i en lägre årskurs/klass för att inte göra det obekvämt och ensamt för dom som
fortfarande går kvar där. Vi vill inte vara ”bättre” ”förmer”. Detta märker vi ofta av i våra

liv när vi börjar höja vår medvetande nivå/frekvens. Vi spelar ofta dummare än vad vi
egentligen är för att inte göra det obekvämt för andra. 

Vi kan göra en jämförelse med vår nioåriga grundskola och nio olika initieringar vi kan gå
igenom på jordiskt plan där varje initiering innebär en högre dimension av medvetande. Ju

mer av vårt karma vi släpper desto mer av vårt Dharma (vår gudomliga plan) kan vi leva
utifrån. Utifrån teosofiska termer blir man en ”Mästare”, ”Shaman” vid den femte

initieringen och befinner sig då också i den femte dimensionen. När man når den sjätte
initieringen kan man kalla sig ”Uppstigen mästare” (Ascended master) o.s.v.  Detta

ämne skulle kunna bli en bok i sig så jag tänker inte gå djupare in i detta ämne men det kan
vara bra att ha en liten insikt i det eftersom vi inte kan nå ett högre medvetande om vi

väljer att lyssna på vårt ego som inte har något intresse av förändring och som lägger in
värderingar i det. När vi når en viss vibration/frekvens/medvetande/dimension, behöver
vi inte längre vara i fysisk form eller inkarneras mer. Vi är klara med vårt karma och på en

viss nivå är det också omöjligt att hålla en fysisk form. Det vi nu går igenom på vår jord är
en del av detta och våra kroppar går igenom en enorm transformation för att kunna hålla
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mer ljus/högre frekvenser. 

Vad är sant/inte sant?

Vad som är sant/inte sant för oss varierar beroende på vår medvetande nivå. Vi lever i
skikt av medvetande som på samma gång skapar vår verklighet. I varje skikt vi lever i

skapas en kollektiv verklighet där de som lever i denna verklighet har samma
förståelse/tankar om vad som är sant på just den nivån. Man kan säga att vi lever i ett

bibliotek av information/kunskap som finns tillgänglig för oss alla på dessa olika plan av
medvetande med olika utbud beroende på nivå vi befinner oss. Man kan säga att

biblioteket består av olika våningar där den lägsta våningen har ett visst utbud med
information och att allteftersom vi når högre plan finns mer kunskap tillgänglig. På detta

sätt har vi en kollektiv ”sanning” beroende på vilket plan vi befinner oss. Det som var sant
för oss tidigare får en annan innebörd när vi når högre plan. Ju högre vi når desto högre

når vi vårt Gudsmedvetande. Vi kan få budskap till oss från de högre planen, från de som
befinner sig där och det känns sant och riktigt men vi kan inte ta till oss det, integrera det
i våra liv/verklighet förrän vi verkligen befinner oss där själva. Vår själ vet redan allt, och

det är därför vi känner igen det, men inte kan ta det till oss eftersom vår själ inte är
integrerad med vår kropp. Det är det jobbet vi är här för att göra. Att integrera våra

själar i fysisk form. Att minnas igen, vilka vi egentligen är här på vår jord som människor. 

Ögat som ser allt
Från att bli observerad till att bli den som observerar

Via egot observerar vi oss själva utifrån och in. Vi observerar oss utifrån andra. Vi
känner oss observerade/iakttagna och granskade och det är precis det vi är också. Det
är så själva systemet är uppbyggt. Så länge vi tror på att vi är det som andra säger vi är.
Påstår vi är. Ser oss som kommer vi leva i rädsla och skuld. Vi känner att vi alltid har ett
öga på oss. När vi går inåt i vårt tredje öga och vårt hjärta kan vi istället börja observera
världen/vår omgivning inifrån och ut. VI ser. VI observerar istället. VI genomskådar det
som inte är sant/kärleksfullt och som har en falsk agenda. Vårt tredje öga öppnar upp

möjligheten i att se sanningen. Se alla bakomliggande agendor och allt som är falskt och
inte resonerar med den gudomliga lagen om enhet. När vi öppnar upp vårt tredje öga blir
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vi de som observerar och granskar utifrån denna lag, istället för det motsatta. Vi förstår
hur världen styrs och låter oss inte luras mer. Vi vet våra rättigheter och vi vet att vi inte

har någon skyldighet att följa dessa destruktiva krafter som styr
 Genom att hela tiden ha fokus utifrån och in mot oss själva tappar vi kontakten med
denna plats. För makteliten i vår värld är det väldigt viktigt att hålla oss ifrån denna
kontakt eftersom vi då skulle förstå att vi inte behöver dom. Denna tallkottskörtels
funktion släcks  ner genom gifter såsom fluor, vilket är ett nervgift som påverkar just

denna körtel i våra hjärnor och är något som tidigt vi blir serverade i skolålder i
tandkrämer och även i vårt vatten där det tillförs. Vi kan se detta på hur många av oss
som barn haft/upplevt/sett saker som vi inte längre gör. Kontakten med den andliga

världen och universums intelligens. Vår kanal har stängts av.  

Vårt patriarkaliska samhälle 

Vi formas in i ett samhälle vi själva inte varit med och skapat som grundar sig på normer
om vad som är normal och inte normalt. Vad som är okey och inte okey. Vårt samhälle vilar
på patriarkaliska grunder där det maskulina är legitimt medans det feminina ej är så. Om
vi dyker ner djupare i detta förstår vi hur djupt rotat detta är i oss och i vilken grad det
påverkar oss. När vi förstår vad det maskulina/feminina representerar kan vi se vilken

omfattning detta har. Allt som representerar det feminina fördöms i vår värld. 

Det feminina/maskulina
För att få en större inblick i det hela kan vi lista upp det på följande sätt;

Maskulina
aktivitet-tankar

Att vilja ha saker som det alltid varit. 
Ovillig till förändringar, nya sätt. 

Upprepande, statiskt, linjärt - från en punkt till en annan. 
Kategoriserar, diagnostiserar, etiketterar, strukturerar, grupperar, analyserar,

rationaliserar
Målinriktat, tävlingsinriktat, prestationsinriktat
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Individualiserat, fokuserat
strategiskt, matematiskt

kontrollerande, planerande

Feminina
Vila-känslor

Ser saker ur ett högre perspektiv
Ser helheten

 Hittar ny sätt. Kreativt. Upptäckarlust, nyfikenhet till att exploatera nya platser,
upplevelser.  Äventyrligt.

Kreativt, slumpmässigt, kurvigt, slingrigt, oregelbundet, intuitivt, uttryckande, stillhet
passionerat, omvårdande, enhet

att känna

Vi kan lätt se hur vår värld är uppbyggt ur ett maskulint perspektiv på detta sätt. Allt är
strukturerat och organiserat fyrkantigt och inboxat. Ingenting i vår natur har raka linjer. I
naturen är det oordningen det som skapar balansen. Vårt behov av runda, oregelbundna
former är svårt att få tillfredsställt genom vår arkitektur i vår värld idag. Vi kan se det på
hur vi tränar. I gym t.ex. med statiska upprepande rörelser. Ett feminint sätt att röra sig

på är mer kurvigt och oregelbundet. Dans är ett utmärkt feminint uttryckssätt om det
används utifrån ett intuitivt och fritt sätt. Även där kan vi se hur vi på ett maskulint sätt
vill ha struktur i det via en ledare som talar om för oss vilka steg vi ska ta och hur vi ska
röra oss. Det feminina vill ha frihet, det maskulina struktur. Vi kan se det också på hur
vanemässiga vi är och vill ha saker och ting som det alltid varit i rätt tur och ordning. Vi

fastnar lätt i rutiner, schemaläggning och planering.
Allt vad det feminina representerar kan man sammanfatta i ett ord och det är närvaro.
Att vara i nuet. Inget i vårt samhälle strävar efter det. Det handlar istället om att ha en

plan för allt vi gör, ett syfte. Det handlar om att tävla, ha en strategi och en agenda
bakom allt. Ingenting av detta tillåter oss att bara vara, att ha tillfredsställelsen i att göra

något för lusten av att göra utan istället själva målet. 
Vi kan också se detta i våra värderingsprinciper lönemässigt när det gäller feminina yrken

Från Offer till Orakel ~ Mia Engevik~



 

såsom omvårdnad respektive arbeten som har med siffror att göra. 

Hur det maskulina/feminina värderas

Som det ser ut idag i vårt samhälle får kvinnor axla båda roller. Ur samhällssynpunkt
räknas inte det feminina för det är ej av materiell/fysisk karaktär. Det har inget

pengavärde. Hemmet, maten, kläderna kostar pengar. De har ett värde. Omvårdnaden
och kärleken är inget man betalar för, alltså - inget värde. Vad det maskulina bidrar med

kan ses, inte det feminina.  Det maskulina plockar fram och röjer till. Det feminina plockar
bort och städar undan. Det röjer bort det synliga. Det går inte att visa det som är borta.
Vi kan se hur detta präglat generation efter generation där kvinnor varit hemma och tagit

hand om barn, familj, tvätt, städ, matlagning osv. medans män arbetat för brödfödan.
Kvinnor står som förlorare i slutändan med betydligt lägre ATP poäng och lägre

pension. 
Män tenderar än idag att endast lägga värde på det materiella. I en separation räknas

inte all omvårdnad in. Att ha sett till att hemmet varit rent, att växter hållits vid liv, att barn
blivit tröstade osv. räknas inte. Det är det materiella man tittar på och värderar.

Vi kan också se hur detta speglar vårt yrkesliv där de omvårdande yrkena som inte
handlar om materiella saker utan liv värderas betydligt lägre än de yrken som handlar om

det materiella. Det handlar egentligen om att sälja en vara oavsett om det är i tid och
omtanke eller av fysisk art. Eftersom det feminina inte värderas lika högt som det

maskulina tenderar också vi kvinnor till att värdera oss själva och det vi bidrar med väldigt
lågt. Vi säljer våra tjänster väldigt billigt. Vår natur är att vårda, hjälpa och ge kärlek till

allt som lever oavsett om det gäller växter, djur eller människor. Det är något vi brinner för
och vi känner vårt ansvar i att hjälpa andra och inget vi ser som något man ska behöva

betala för. Vi kan t.o.m. känna ett så stort ansvar i detta att vi gärna gör det gratis eller
tom kan tänka oss att själva betala för det. Det är svårt att sätta ett pris på omvårdnad.
Det är ingen vara som kan sättas ett pris på som det materiella. För kvinnor är det något

självklart. Priset får sättas enligt hur vi värderar vår tid vi lägger i det och vår energi.
Eftersom samhället inte ser något värde i detta ser inte vi själva något värde i det vi gör.

Det som sker är att fler och fler kvinnor ”bränner” ut sig. Vi ger och ger av vår energi men
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får ingenting tillbaka. Det enda som kan stoppa oss är när våra kroppar helt enkelt ger
upp. Vi fortsätter tills vi stupar. 

Hur det feminina fördömts 

Den feminina moder energin har fördömts i vår värld. Värdet på det som det feminina ger
i form av att skapa liv, att ta hand om det och vårda det ses inte trots att vi alla är födda
ur en moder och vårdade av henne, (eller någon annan modersgestalt). På samma gång

ser vi inte heller vår moder i vår jord och sätter heller inte där något värde i det liv den ger
oss. Vi kan inte se att utan denna jord och all dess skönhet och alla dess gåvor den ger

så kan vi inte leva. Det feminina tas som en självklarhet men det är ett stort misstag vi gör
i detta. Vi spottar, förlöjligar, förfular, förstör, ödelägger, livnär oss på denna energi utan

att uppskatta den och sätta värde på något vi alla är födda ur och behöver. Genom
historien har detta skapat så mycket lidande där män utan denna respekt för det feminina

har skapat en total röra av krig och förödelse där kvinnor fått ta hand om det kaos dom
skapat. 

Kvinnor har fått gå igenom enormt lidande eftersom den feminina moder energin ligger så
djupt inom oss. Att vårda, att värna, att skydda, att sköta och ge kärlek till det liv vi fött.
Systemets tillvägagångssätt har varit att ta detta liv och skapa små soldater istället till

sin armé. Det har gått ut på att programmera dessa liv till att följa order, att inte
ifrågasätta och där målet varit att tro på den propaganda som göder sig på den men som
spottar på den som tack. Kvinnor har fått ge sina liv, sina barn till ett system som gör dom

till maskiner istället. Kvinnor har gett sina barn till ett skolsystem där denna
programmering startar, Kvinnor har gett sina barn till krig där dom agerat som

marionetter i ett spel där deras liv varit insatsen. Kvinnor har fått stå bakom och stötta
detta spel och se på hur deras barn blivit mördare/blivit mördade/skadade och sedan

fått ta hand om all förödelse alla krig skapat. Kvinnor har fått städa upp röran män ställt
till med igenom historiens gång. 

Maskulina – Feminina
Fem = Form, det som ger fröet liv

Mask = Fröet, stoffet
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Det feminina skapar vår fysiska verklighet. Gör ”matter into form”

För att kunna manifestera våra himmelska drömmar måste vi jorda/grunda dom i den
fysiska verkligheten. 

Om vi ser på allt liv och hur det växer behöver det jord och näring. Vi kan se på frö som
behöver komma ner i jorden för att växa. Jorden ger liv åt fröet, men för att det ska kunna
växa behöver det rötter. Rötterna som vill djupare ner skapar också en kraft uppåt. Det
pushar på uppåt för ju djupare fröet kommer desto mer vill det växa och utvecklas. Det

strävar mot ljuset, men förutsättningarna för att kunna nå uppåt ligger i att ha ett bra
rotsystem. Ett bra fäste. En bra grund att stå på. Utan bra rotsystem och fäste kan det
inte stå kvar upprätt när det kommer ovan jord. Det kommer brytas av av väder och vind. 
Om vi nu gör en jämförelse med hur mänskligt liv skapas kan vi se på mannens säd som ett
frö. Ett frö som kan skapa liv. Det behöver någonstans att växa. Få näring. Livmodern

står för detta. Livmodern heter inte livmoder utan anledning. Livmodern/det feminina ger
liv. Det ger näring åt detta lilla frö så att det kan utvecklas. Allt liv skapas på detta sätt.
Från ett frö/det maskulina som ges till det feminina/modern så att det kan få näring och

växa. Vi är alla födda ur en livmoder. Att inte värdesätta det feminina är katastrofalt.
Det feminina skapar liv. Allt som växer på vår jord gör det utifrån det feminina. Att inte

uppskatta det feminina är ett stort misstag vi alla gör. Varje dag ger det oss mat på
bordet. 

På samma sätt som ett frö behöver vi människor när vi har fötts ut från vår livmoder få
näring från det feminina. Vi behöver hålla oss jordade i den energin. Utan det feminina
kan vi inte hålla oss i en fysisk form. Precis som fröet behöver vi ha en bra grund att stå

på, ett bra rotsystem så att vi kan känna oss närvarande i våra kroppar, var integrerade i
dom. Utan detta känner vi oss rotlösa och kommer att känna oss ”flygiga” och bli

påverkade av vår omgivning utanför oss och följa oss dit vindarna bär så att säga. Ju
djupare ner i jord/i det feminina vi kommer desto mer kan¨/kommer också vi att växa

uppåt och sträcka på oss. Vi växer rent bokstavligt och fysiskt eftersom våra kroppar
sträcks ut och fylls med livsenergi. Våra höfter öppnas upp, våra kotor sträcks ut. 

På samma gång sträcker vi oss längre och längre uppåt spirituellt och vi når ett högre och
högre medvetande. Vi når chakran utanför/ovanför våra kroppar. Ju högre vi når desto
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mer av våra högre Jag öppnar vi upp för. På detta sätt når vi in i högre och högre
dimensioner av medvetande. Ju högre vi når desto mer av dessa högre energier av oss
själva för vi ner igen genom oss och ner i jord så att dom kan rotas och integreras inom
oss. Vi når djupare och djupare desto högre vi når och vi når högre och högre desto

djupare vi når. 

Moder Jord

Vi är de enda varelser på denna jord som behöver kläder, skor, värme och tak över
huvudet för att vistas här. Vi har tappat bort kontakten med Vår Moder och följer inte
hennes energi eller anpassar oss efter hennes temperatur och väder förändringar. Som

barn har vi denna naturliga kontakt. Vi är nakna, barfota och rullar i gräset, klättrar i
träden och badar oavsett väder eller vind. Vi är ett med henne. När vi har denna

kontakten med henne känner vi oss inte längre kalla, frusna, ensamma och övergivna.
Hennes varma famn håller om oss. Vi är jordade och trygga i hennes energi. 

Jordenergi/jordning

För att kunna förstå vikten av jordning behöver vi förstå hur vi som människokroppar är
uppbyggda och fungerar ihop med universum och vår planet. Vi behöver förstå att vi

består av energi och hur energi fungerar. Vi behöver förstå att våra kroppar regleras av
ett energisystem. Våra kroppars funktion regleras utefter hur väl detta energisystem

fungerar. Vi behöver också förstå att vårt energisystem hör ihop med vårt medvetande,
och att ju bättre vårt energisystem funderar desto högre medvetande nivå kan vi uppnå. 
Vi kan lätt tro (och det på grund av vad vi fått lära oss), att vårt medvetande hänger ihop
enbart med våra hjärnor, fast detta är inte alls sant. Eftersom medvetande nivån på våra

forskare har varit såpass låg under tusentals år så har inte heller dessa haft tillgång till
mer kunskap än så, vilket också är viktigt att förstå. Det är också viktigt att förstå

sammanhanget  mellan bristen på medvetenhet och bristen på funktionen från båda våra
hjärnhalvor. Forskningen har grundats på att endast använda sig av den ena hjärnhalvan
vilken representerar den maskulina logiska sådan. Resultatet av detta har blivit att vi har

trott att detta är det enda viktiga för att uppnå kunskap och förståelse för hur allt
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fungerar i vår värld och universum, fast vi har i själva verket tappat bort vår högra feminina
hjärnhalvas förmåga att se helheten i allt. Vi har sett på allt utifrån ett väldigt litet

perspektiv där vi separerat saker från varandra och utan att se det ur ett större sådant. 

Vi har länge trott att det är våra hjärnor som styr våra tankar, men vi börjar nu få en
förståelse för att det inte alls behöver vara så. Våra hjärtan bär på ett medvetande i sig

och  skickar signaler upp till våra hjärnor och på detta sätt kan vi agera utifrån kärlek,
förståelse, förlåtelse, glädje och gemenskap. När våra hjärnor och mentala jag får dessa
signaler kan vi tolka vår verklighet utifrån ett helt annat perspektiv där vi istället upplever

världen mycket enklare och kan se lösningar istället för problem. När vi utgår från våra
hjärnor/vilka mestadels styrts av vår vänstra hjärnhalva) och vårt mentala jag så styrs vi
istället av våra egon som är misstänksamma, dömande och kritiska. När vi aktiverar vår
högra hjärnhalva och får balans mellan hjärnhalvorna kan också signaler skickas ner till

våra hjärtan och vi får en kontakt mellan hjärna och hjärta. På samma sätt som om vi
aktiverar våra hjärtan så hjälper detta till att balansera våra hjärnor. Ett samarbete där
kan inledas som leder till att vi kan leva utifrån ett betydligt mer kärleksfullt sätt, vilket

bidrar till ett högre medvetande.
 För att förstå varför vi inte utnyttjat vår fulla kapacitet av medvetande behöver vi ha

kunskap om hur universum fungerar och att allt i universum fungerar enligt cykler, stora
som små och att vi nu är inne i en cykel av uppvaknande mot ett högre medvetande igen.
Under denna tid vi levt utifrån en väldigt låg medvetande nivå har som sagt vårt DNA

legat slumrat kan man säga, men nu på väg att vakna upp igen.
Under alla dessa tusentals år som vi har levt enligt dessa förutsättningar har vi skapat

stora obalanser inte bara på vår jord men också i oss själva.

 
Vikten av balans och hur den uppnås.

Balans får vi när två motpoler balanseras. Hela vårt universum är uppbyggt på detta
sett. 

Man kan kalla dessa Yin och Yang eller feminina, maskulina motpoler. Negativa eller
positiva. Båda med en viss laddning. Precis som ett batteri med en plus och en minus pol. 
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Varje liten atom är uppbyggd enligt denna princip. Atomens inre består av positivt
laddade sk protoner och neutrala sk neutroner. Runt atomen finns ett negativt laddat

elektron hölje som håller ihop atomen. 
På samma sätt fungerar vi som fysiska människor. Vi har två hjärnhalvor som består av två
motpoler. Man kan säga en positivt laddad och en negativt, eller som jag fortsättningsvis
kommer uttrycka det, en feminin och en maskulin. Den maskulina vänstra hjärnhalvan är

positivt laddad (elektrisk) och den feminina negativt laddad (magnetisk). Från våra
hjärnor sker en omkoppling ner i våra kroppar där istället vår vänstra sida av kroppen är

av feminin karaktär och den vänstra av maskulin. Det betyder att dessa två motpoler
behöver vara i balans för att våra kroppar och hjärnor ska  kunna fungera optimalt. 

På samma gång som vi rent fysiskt fungerar så här så har vi också ett medvetande, en själ.
Själen är av icke fysisk karaktär. Den är eterisk. Så för att vi ska kunna hålla ihop oss i

våra  kroppar behöver vi ha en jordande energi (en fysisk, av materia), och den får vi
genom jorden. Och vad består jordenergin av. Jo elektroner. Precis som i atomen som
hålls ihop av ett elektron hölje behöver vi som fysiska varelser hållas ihop av detta. Vår
själ behöver så att säga ha ett hem att bo i. Vi kan nu förstå vikten av jordning. Utan

elektroner kan vi inte hålla ihop våra eteriska kroppar.

Vår jord och solsystem

På samma sätt fungerar vårt solsystem där planeterna cirkulerar kring solen. Solen kan
ses som atomkärnan och planeterna som elektronerna som cirkulerar omkring den. När en

elektron har flera laddningar som liknar varandra cirkulerar elektronerna i en viss
bana/band kring kärnan och hamnar på så vis på olika avstånd i dess bana kring kärnan. 

Ju högre energi en elektron har desto längre från kärnan befinner den sig. Man kan
jämföra detta på samma sätt som planeternas olika avstånd de cirkulerar kring solen. Den

elektron som cirkulerar längst ut från kärnan kallas valens elektron. En valens elektron
kan tillfälligt få en högre energi nivå (exitera) om den t.ex krockar med en annan atom.

När den återgår till sin normalitet avges elektromagnetisk strålning, sk foton som vi kan
uppfatta och se som färg. 

Vi kan se på vår jord som en enorm atom där dess inre har en elektrisk laddning (jämför
med protoner) och dess yttre en magnetisk, (elektroner).
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Joner

Om en atom inte har balansen mellan lika många elektroner som protoner kallas en jon.
Atomen kan attrahera/dra till sig fler elektroner än protoner och blir då negativt laddad,

s.k. anjon. Den kan också göra det motsatta och attrahera/dra till sig fler protoner än
elektroner och får då en positiv laddning, en sk katjon.

Joners påverkan på vår hälsa

Positiva joner har en starkt försurande effekt. Ph värdet har en skala på mellan 0-14 och
ett neutralt ph värde ligger i mitten på skalan, vid 7 och de med ett värde under 7 kallas
sura och de över basiska. För vår hälsas skull bör vi inte ha ett surt ph värde eftersom

detta påverkar oss negativt på många sätt. Detta medför att vår matsmältning försämras,
vi får sämre tarmfunktion, förstoppning, vår lever belastas, gallsten kan uppstå, vi blir

trötta, irriterade. Vårt blodtryck höjs, vi blir stela och parasiter kan få fäste såsom
exempelvis candida. Andra negativa aspekter på vad som kan ses som en orsak av
försurning är stroke, dålig syn, skelett skörhet, övervikt bl.a. och vidare hjärt/kärl

sjukdomar och diabetes. Våra kroppar jobbar på högvarv för att återställa balansen
vilket i sin tur leder till att våra celler bryts ner och vi åldras. 

Det som påverkar vår försurning är hur vi lever, i vilken omgivning vi vistas i och vilken mat
vi äter. Alltså vilken laddning jonerna har. All elektronik består av positiva joner som i  sin
tur har en försurande effekt. Vi kan förstå i vilken utsträckning vi påverkas av detta i och

med att vi omges av denna överallt. Datorer, mobiltelefoner, trådlösa nätverk,
microvågsugnar och lågenergilampor är alla exempel på detta. Syntet material och

plaster är andra, såsom avgaser och föroreningar.

Vi har tappat bort kontakten

Tyvärr är det så att på det sättet vi lever idag har vi inte den kontakt med jordenergin vi
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skulle behöva. Orsaken till detta är många. Genom historien kan vi se att vi levt på ett
helt annat sätt än vi gör idag, med en helt annan relation till vår jord där vi hade en mer

nära kontakt med den. 
Som fysiska varelser levande på denna jord, består vi av samma material och byggstenar
som den. Vi är beroende av alla elementen för att kunna överleva. Vatten, jord, luft och
eld. Vatten, vilket är en stor beståndsdel i våra kroppar och mineraler (jord). Vatten kan

på samma sätt ses som av feminin karaktär precis som jorden. Vatten representerar
känslor vilket har en feminin karaktär.

De element som är av maskulin karaktär är istället luft som vi behöver för andning och
syresättning och eld/solen som representerar vår själ och ger oss energi.

Vi kan återigen se hur det fysiska representerar de feminina elementen. Vi är beroende
inte bara av energin jorden ger, utan också utav allt den ger till oss i form av både föda

och vatten. 

Urbefolkningar såsom Indianerna bl.a. hade och har fortfarande denna insikt och
kunskap och såg jorden som dess moder vilket skapade en djup respekt och vördnad
inför den. Dom såg den som en levande varelse, vilket den är även om den inte har ett

huvud och en kropp, så har den ett medvetande i högsta grad. Den får liv att växa. Vi har
genom vår ignorans trott att vi har varit överlägsna dessa kulturer och fördömt detta sätt

att leva på som outvecklat och mindre intelligent än vårt eget där vi sett oss själva som
härskare med rätten att ta död på allt liv istället för att vörda och ta hand om det. Vi kan

nu se vad fel vi hade. Dessa kulturer visste hur viktigt det var med balansen mellan det
feminina och maskulina och hade/har långt mer intelligens och högre medvetande än vår

kultur haft. 
I och med fördömandet av det feminina vi har levt med under lång tid har det speglat inte
bara hur vi behandlat vår feminina jord utan också det feminina inom oss, och insikten om
att vi alla bär den delen inom oss och är lika beroende av den oavsett kön. Vi har nästan

gått under i egen idioti kan man säga genom detta förhållningssätt. 
Våra vatten och vår luft har förorenats och vår jord behandlats som en soptipp som

sugits ur på sitt innehåll totalt respektlöst. När vi kan se på vår jord som vår moder och
representant för det feminina kan vi också se likheten i detta och hur kvinnor (som

representerar det feminina), behandlats på precis samma sätt. När vi har förståelsen för
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vad det feminina/maskulina representerar för kvalitéer kan vi lättare se hur vår värld är
uppbyggd   utifrån maskulina värderingsgrunder och principer. 

De fyra elementen/våra fyra kroppar

Det vi behöver förstå är att vi inte är bara våra kroppar. Vi är spirituella varelser som
lever i våra kroppar under en viss tid här på jorden. Våra kroppar ihop med vårt spirituella

jag styrs av våra tankar och känslor, så man kan säga att vi har fyra kroppar. En fysisk,
en spirituell, en emotionell, och en mental sådan. För att vi ska kunna leva vårt jordeliv i

vår fulla potential behöver alla dessa kroppar vara i balans med varandra. 
Våra mentala jag är våra tankar, det vi tänker och vårt emotionella jag det vi känner, våra

känslor. Ur energisynpunkt har dessa en negativ magnetisk och en positiv elektrisk
laddning. Detsamma gäller solen och jorden. Solen har en elektrisk laddning och jorden

en magnetisk. För att vi ska kunna vara i balans behöver dessa motpoler vara
balanserade i oss eftersom vi är elektro magnetiska varelser. Vårt spirituella jag har en

elektrisk laddning men för att kunna vara i en fysisk kropp behöver vi en magnetisk
laddning och den får via jord energin. På samma sätt som vi består av en elektrisk och en

magnetisk laddning består vi av två motpoler till som kan refereras som maskulin och
feminin där den feminina laddningen är av magnetisk karaktär och den maskulina av

elektrisk. Eftersom våra hjärnhalvor har olika laddning har de också olika funktioner.
Den maskulina står för logik och detaljer och den feminina för kreativitet och helhet. 

Vårt emotionella feminina jag är som sagt kopplat till vatten och vårt mentala maskulina
jag till luften. Vi är en del av allt detta och vi blir inte bara påverkade av det utan vi

påverkar i vår tur också det. Våra känslor vi har påverkar inte bara oss själva. När vi har
väldigt starka emotioner vibrerar dessa ut från oss och påverkar vår omgivning och vårt

vatten både inom oss och utanför oss. Detsamma gäller våra tankar. Våra tankar
påverkar vår andning, det eteriska både inom oss och utanför oss. Vi kan ha en

föreställning om att vi inte alls har någon påverkan rent emotionellt och mentalt när det
gäller vatten och vind på vår jord men det är inte sant. Vi är medskapare till både stormar

och oväder. 
För att uppnå balans behöver vi vara i våra hjärtan. Våra hjärtan är samlingspunkten som

förenar våra fyra kroppar. Hjärtat kan man säga attraherar till sig dom in i oss och gör
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oss centrerade. Hjärtat kan man säga är vårt inre barn. Vår oskuldsfullhet. Det barn som
skapats utifrån dessa gudomliga föräldrar. Vårt emotionella feminina Jag, vårt maskulina
mentala Jag, vår själ och vår fysiska kropp behöver vara i balans. Vår vänstra sida, med
vår högra, vårt högre eteriska Jag med vår fysiska jordiska kropp. Alla riktningar, nord-
syd-öst-väst sammankopplas ihop med vårt hjärta. I vårt hjärta kan vi känna oss trygga

och omhändertagna av våra kosmiska och jordiska föräldrar. 
Så sammanfattningsvis kan vi se att för att vi ska kunna leva här på jorden som fysiska

varelser behöver vi tillgång till alla dessa fyra element.
Vi behöver luft och syre för att kunna andas. Vi behöver jorden för att kunna äta, vi
behöver vatten för att dricka och vi behöver solen för att kunna växa och få energi.

Trots dessa grundläggande nödvändigheter och rättigheter för att liv ska kunna leva så
är det dessa som förorenas och tas ifrån oss.

I och med vår separation från vår feminina sida och vårt hjärta så har detta inte fungerat
så bra. Vi har levt mestadels utifrån vår maskulina logiska hjärnhalva och därmed vårt
mentala jag vilket skapat en obalans till motpolen, vårt emotionella jag. När vi är i vårt

mentala jag är vi inte centrerade i våra fysiska kroppar vilket gjort att vi tappat kontakten
med jordenergin och därmed känt oss väldigt ”flygiga” elektriska vilket vi också varit.

Jordenergin lugnar ner oss och för ner oss i våra kroppar

I total avskärmning från jordenergin

Som vi lever idag i vårt samhälle har vi nästan totalt avskärmat oss från jordenergin och
dess helande effekt på oss. Vi har stängt in oss i cementhus och skor som håller oss ifrån

och isolerar oss från jordenergin. Arkitekturen i skolor och sjukhus går helt emot det
feminina och dess avskärmning från denna är förödande för vår hälsa, där det borde var
tvärtom. Ingenting i en sjukhus miljö är helande. Genom att tidigt placera våra barn i den
skolmiljö vi har bidrar detta till att vi tidigt tappar vår naturliga kontakt med jorden. Inte

endast genom arkitekturen utan också genom pedagogiken och inlärningen som sker helt
enligt den maskulina principen.

Vad blir konsekvenserna utan jordning?
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Uttrycket ”gå upp i atomer” är inte helt fel (även om atomer omges av elektroner), så är
det så det kan kännas när vi inte är jordade. Vi är inte ihopsamlade i våra kroppar.

Atomerna flyger omkring utan någon sammanhängande bas. Vi känner oss
 splittrade och ofokuserade och känner oss stressade och upp i varv, vilket vi också är
eftersom vår puls ökar. Vi går på ständigt högvarv. Vårt system är överbelastat. Vi är

elektriska. Vi behöver jordas.
Vi kan förstå konsekvenserna av att ständigt vara på högvarv. Våra kroppar blir

utmattade och utslitna. Vi får krämpor. Vi åldras. 

Fotonbältet – transformation till högre frekvens/medvetande

För att förstå detta ska jag göra en jämförelse med atomer och valenselektroner som
cirkulerar i en viss bana kring kärnan och jämför detta med vårt solsystem och vår galax

där planeterna cirkulerar i en viss omloppsbana kring solen. När valenselektronen
krockar med en annan atom avger den en högre frekvens/energi vibration och därmed
bilda en sk foton. Detta är vad som händer med hela vårt solsystem nu. Som vi nu har

förstått så existerar allt i universum i cykler, stora och små sådana. En av dessa cykler är
att våra planeter som cirkulerar i en omloppsbana korsar ett bälte som kallas för

fotonbältet. Fotonbältet ligger vertikalt genom denna omloppsbana och vår planet
korsar på så vis genom detta bälte två gånger per omloppsbana som tar ca 26 000 år.

Tiden att passera genom fotonbältet tar ca 2000 år. 

Våra fyra kroppar 

 Vår ryggrad består av 33 kotor. Dessa kotor fungerar som en minnesbank som lagrar all
information från vårt mentala och emotionella jag. Precis som ett data chip hålls denna
information på plats och inte förrän denna information rensas från onödig sådan (som
inte gynnar vårt högsta bästa), kan det få full funktion och energin att flöda så att vi
fungera enligt vår ursprungliga gudomliga genuppsättning. Mellan dessa kotor finns

diskar som håller kotorna separerade från varandra och inte ger full information från en
kota till en annan förrän vi också aktiverat dessa till att vibrera som soldiskar av energi. 

Vi som mänskliga varelser består av energi som också strålar ut från våra kroppar som ett
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energifält runt oss. Denna energi regleras utifrån flera olika plan. Fysiskt, emotionellt,
mentalt och spirituellt. Vi kan säga att vi har fyra kroppar. Alla dessa behöver vara
balanserade och integrerade för att vi ska kunna nå ett högre medvetande och en

förståelse för hur dessa fungerar kan underlätta det hela. Vår mänskliga och fysiska form
är endast en bostad till vår nivå av medvetande. Vårt medvetande existerar vare sig fysisk
kropp eller ej. Nivån på vårt medvetande har egentligen inga begränsningar i den fysiska
kroppen om den inte begränsas av vårt egos behov av dualitet, men eftersom evolutionen
varit den motsatta har detta varit det som styrt oss, vilket lett till en enorm densitet i våra

kroppar. Att gå mot ett högre medvetande innebär att släppa densitet för att kunna
släppa in en högre vibration. Att kunna gå från ett väldigt lågt medvetande till ett högre
sådant behöver sin tid för att allt ska kunna transformeras, integreras och stabiliseras i

fysisk form. Att göra detta på en dag skulle vara en alltför stor påfrestning för våra
kroppar. De behöver ändra struktur ner på cellnivå från att ha varit kolbaserade till att bli

kristallbaserade. Denna förändring är nödvändig eftersom den kolbaserade strukturen
inte kan hålla dessa höga frekvenser. När vi börjar släppa densitet i våra kroppar

absorberar vi alltså mer och mer ljus/höga frekvenser och slutligen är detta det som ger
oss energi och vårt behov av föda i from av mat kommer att avta allteftersom. Denna

transformation sker inte enbart och utan anledning på individ nivå som vi kan förstå, utan
är en del av den evolution och cykel vi är inne i som påverkar jordens elektromagnetiska

fält, dess gravitation och allt som lever här och vi behöver följa med i den utvecklingen för
att klara av att leva här. För att kunna leva i fysiska kroppar på vår jord behöver vi samma

frekvens som jorden.
Vårt jobb börjar med att lista ut vad vi håller i våra mentala och emotionella kroppar som

hindrar denna process, och för att kunna göra detta behöver vi ha förståelsen för hur
dessa fungerar.

Vi som ett solsystem

Allt i vårt universum fungerar likadant, från mista atom/cell till våra kroppar – vårt
solsystem och galax. Precis som vi har ett energisystem som fungerar utefter en positiv

och negativ laddning har också vår Jord en likadan laddning med dess nord och sydpol.
Vår själva kärna består av vår inre sol, vårt hjärta som driver detta, precis som Jorden har
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sin inre sol och kärna. Vi kan likna våra meridianer med jordens leylinjer och våra
akupunktur punkter med jordens energipunkter/kraftplatser dessa linjer utstrålar ifrån.

Vi är sammankopplade med allt. Vår inre sol med jordens, vårt solsystems sol och utanför
den en ännu starkare sol, ”the central sun” och ”the great central sun”. 

En annan syn på den globala uppvärmningen

Jorden har alltid haft sina istider och sina varmare sådana. Jorden är levande och
årstiderna kan ses som jordens in och utandetag, från aktivitet till viloperiod. Istäcket

runt polerna växer vintertid och minskar sommartid. Fram och tillbaka, in och ut. Längs
ekvatorn sker inte detta. Där får jorden aldrig vila utan är i ständig aktivitet. Sommaren

kan jämföras med maskulin energi och på det sättet bildas också ett enormt tryck upp
längs dessa breddgrader. Balansen finns inte där. 

I cykeln av uppvaknande vi är inne i nu vilken innebär att vi går emot balans mellan det
feminina/maskulina går vi på samma gång in mer och mer i våra hjärtan. Vår inre sol. Våra

hjärtan värmer upp oss så att säga och detta sker på samma sätt med vår jord. Polerna
börjar smälta och vi går emot ett mer balanserat klimat runt jorden där inte längre kylan
eller värmen är kopplad till specifika områden utan istället kommer att fördelas mer jämt,

smälta samman och vi går emot ett mer jämt klimat runt vår jord. 
Dualismen vi levt i som handlar om antingen det ena eller andra, där polariteterna styrt

har också varit en del av hur stor skillnad vi haft i temperatur under ett år. När vi inte
längre har behovet av att vara så aktiva (det maskulina) så kommer vi inte heller behöva

lika mycket vila och återhämtning. Vi blir helt enkelt inte lika trötta längre eftersom vi
hittar balansen mellan vila aktivitet i våra dagliga liv. 

Vårt energisystem

Våra kroppar fungerar som ett energisystem uppbyggt av olika energicenter (chakra),
placerade med jämna mellanrum utefter våra kroppar. Energi tas upp via dessa och

fördelas ut till respektive kroppsdel dom representerar, via meridianer och akupunktur
punkter som i sin tur för detta vidare till våra vävnader. Sk. axiationala linjer och punkter

går längs meridianerna. Dessa axiatonala linjer har legat oaktiverade i oss men med
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syftet  att förse våra kroppar med högre frekventiell universell energi. Vi kan se på oss
själva som ett operativ system utan internet, där vi fungerat endast utefter dom program
vi har haft lagrade i systemet. Våra axiatonala linjer är vårt internet. Vår koppling till att

ta in ny/högre information som hjälper oss att fungera på ett mer optimalt sätt. Vårt
axiatonala system hjälper oss att aktivera vårt DNA som legat slumrande i oss till att att
vakna upp igen så att vi kan få tillgång till de koder vi behöver för att kunna leva i vår fulla
kapacitet och potential. Detta hjälper oss också att förstå vad som begränsar oss från
detta. Vilka program så att säga vi styrs utifrån som håller oss i motsatt riktning och vilka

vi behöver avprogrammera oss ifrån.  
Alla chakra representerar en viss uppgift och styrs av vårt emotionella jag. Våra känslor.

Alla med olika känsloattribut vilket i sin tur förmedlar en viss vibration/frekvens. 
Vi har sju chakran placerade i våra fysiska kroppar, men vi har också chakra placerade

utanför våra fysiska kroppar. Ända upp till 330 stycken enligt vissa. Det vi är på väg mot
nu är en utveckling och evolution till att aktivera tolv av dessa. Chakrana är som

roterande energihjul vars center är i mitten av våra kroppar och som en kon fördelar sig
utåt både framåt och bakåt ut. En kanal mellan dessa chakra som går igenom vår ryggrad

upp genom vår huvuden ger oss tillgång till energi både uppifrån och nerifrån så att ett
flöde uppstår. En cirkulation. Vår så kallad prana energi, vår livsenergi. När dessa

chakra blir ”renade” det vill säga, när vi rensar ut all densitet vi håller kvar inom oss så kan
dessa chakra istället börja fungera som ovala istället för koniska och bilda en bro mellan

de omgivande chakrana och ett sammanhängande chakra system bildas, ett så kallat
regnbåge chakra. Det handlar egentligen om att vara sann mot sig själv. Att erkänna allt
inom sig, sina känslor, utan att döma det. Att våga känna och inte längre gömma undan
saker för oss själva. När vi gör detta kan vi integrera högre chakran in i våra kroppar.
Varje chakra kan man säga representerar en viss medvetande nivå och på så sätt en

portal in i en dimension. Ju högre chakran vi aktiverar desto högre frekvens uppnår vi i
våra kroppar. De chakra vi levt utifrån tidigare har varit våra tre lägsta chakra vilket

innebär att den dimension vi levt utifrån har varit en tredje sådan. Vi har inte haft våra
hjärtchakran aktiverade som balanserar polariteter, vilket resulterat i att vi levt utifrån
våra egon istället. För att kunna aktivera våra högre chakran behöver vi då naturligtvis

rena de lägre först men också rota oss neråt mer allteftersom vi stiger uppåt. Vi behöver
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integrera dessa högre frekvenser i våra fysiska kroppar. Det det handlar om är
egentligen att integrera våra högre Jag i våra fysiska kroppar. 

Våra sju fysiska chakra

 Rot-chakrat -  Placerat i slutet av vår svanskota i perineum. Detta chakra fördelar
ut sin energi till våra ben, höfter och ändtarm och reglerar hormonproduktionen i

våra binjurar, könskörtlar, äggstockar och testiklar. Detta chakra är också
förknippat med vårt luktsinne och dess vibration är den samma som färgen röd av
frekvensen 194.18 Hz och tonen C. De känslor detta chakra representerar är

trygghet. Att ha alla våra fysiska behov tillgodosedda för överlevnad. 

Sakral/navel-chakrat - Är placerat ca en tumsbredd nedanför vår navel och
fördelar ut energi till tarmar, ländrygg, bäcken, blindtarm, urinblåsa, och är också
kopplat till våra binjurar och könskörtlar. Chakrat är också förknippat med vårt

smaksinne och har en vibration som avger färgen orange av frekvensen 210.42 Hz
och tonen D. De känsloattribut detta chakra har att göra med handlar om

egenvärde. 

Solarplexus-chakrat -  Är placerat som det låter i solarplexus, precis nedanför
där revbenen möts. Detta chakra fördelar ut energi till mellangärdet,

matsmältningssystemet, gallblåsan, njurarna, levern, bukspottskörteln och mjälten.
Den känsla det har att göra med är självtillit. Att ha makten över sitt eget liv.

Respektera sig själv och kunna sätta gränser. Vårt synsinne är förknippat med
detta chakra och vibrationen det har avger färgen gul, frekvensen 126.22 Hz och

tonen E

Hjärt-chakrat –  Placeringen är mitt på bröstbenet och detta chakra fördelar ut
energi till hjärta, skuldror, armar, händer, revben, bröst och bröstkorg, mellangärde,

och andningsorgan. Känslan det förmedlar är villkorslös kärlek. Känsel är det
sinne som förknippas med detta chakra och dess vibration avger färgen grön,
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frekvensen 136.10 Hz och tonen F

Hals-chakrat –  Placerat i halsgropen fördelar ut energi till sköldkörteln, luftrören,
matstrupen, nacken, mun, hals, tänder, tandkött, käkar och öron. Det förmedlar

vår förmåga till att uttrycka oss och kommunicera vår sanning på alla plan. Via det
verbala men också kreativa, intuitiva och andliga. Också sexuellt, fysiskt,

känslomässigt och kärleksmässigt. Hörsel är det sinne det är förknippat med och
vibrationen avger färgen blå, frekvensen 141.27 Hz och tonen G.

Tredje ögat/pann-chakrat – Lokaliseras mitt emellan ögonbrynen och ger ut
energi till ögon, näsa, tallkottskörtel och hypofys. Det har med vår utveckling av

intelligens och inlärning att göra. Intuition och klarsynthet är detta chakra
förknippat med. Att kunna se det vi inte kan se med våra fysiska ögon. Det är
länken till universums intelligens. Vibrationen avger färgen indigo, frekvensen

221.23 Hz och tonen A.

Kron-chakrat – Beläget på toppen av hjässan ger energi till vårt nervsystem och
har med vår andliga aspekt att göra. För att kunna utveckla detta chakra behöver

våra lägre chakra vara renade och balanserade. Vibrationen avger färgen lila,
frekvensen   172.06 Hz och tonen H. 

Medvetande kopplat till chakran och meridianer

För att kunna nå högre medvetande behöver vi så att säga börja från botten och arbeta
oss uppåt. Varje chakra som vi nämnt tidigare representerar ett viss

medvetande/dimension i stigande ordning. För att kunna ta oss från en dimension vidare
till en annan behöver vi vara klara med den lägre underliggande sådan. Den ”verklighet” vi
levt utifrån har varit en tredimensionell sådan, alltså endast de tre lägre chakrana har varit
aktiverade. Detta betyder inte att dom varit rena och fullt fungerande i sin fulla vibration
eftersom vi lagrat enormt mycket negativa emotioner inom dom, vilket betyder att vi inte
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har levt utifrån vårt sanna Jag. 
Om vi börjar med rot-chakrat som representerar vår trygghet i den fysiska världen där

alla våra fysiska behov är tillgodosedda kan vi lätt se att vi inte levt utifrån dessa
förutsättningar. Våra liv har bestått av en kamp för att överleva mer, där varje dag går ut
på att försörja sig och oroa sig för att inte vara kapabel till detta. Som vi redan varit inne

på så föds vi in i detta system som skuldsatta och spenderar resten av våra liv till att
återgälda denna skuld. Genom systemets uppbyggnad som går ut på skuldsättning har

de flesta av oss också behövt att skuldsätta sig ytterligare genom lån för att kunna köpa
sig hus, bil osv. 

Inget av detta representerar det som baschakrat förmedlar, just trygghet. Vi lever i en
ständig otrygghet och rädsla för att inte kunna återgälda vår skuld och mista det vi äger
eller har belånat till oss. Detta chakra har en koppling till jorden och jordenergin och när

vi tappar kontakten med denna känner vi oss vilsna, ensamma, övergivna, rädda och
förvirrade och vi försöker hitta denna trygghet i materiella saker istället. Så vi kan lätt se
den onda cirkeln i detta. Ju mer ojordade desto mer saker vill vi ha, vilket i sin tur leder till
att vi köper och skuldsätter oss alltmer vilket ytterligare medför en alltmer otrygghet för

att detta ska tas ifrån oss. Att inte ha bas chakrat balanserat kan också få följden i att vi
försöker hitta tryggheten genom mat för att stilla vår ständiga oro, så det bästa sättet att
gå ner i vikt på är att rena detta chakra och få igång dess vibration och frekvens igen. Vi
lever i en ständig oro över vår framtid vilket gör att vi inte lever i nuet vilket ytterligare gör

oss ojordade och ocentrerade i våra kroppar.
Vi behöver titta på allt vi håller inom detta chakra känslomässigt. Vad det håller för

känslor inom oss. Det har med vår känsla för vår värdighet/ovärdighet att göra. Våra
föreställningar om att vi behöver leva i en kamp för överlevnad här på jorden. Vi behöver
ifrågasätta om detta verkligen är sant eller bara programmeringar vi blivit inlärda att tro
på och avprogrammera oss från allt som inte är sant och gå emot tilliten till att universum
är gott och alltid tillgodoser våra fysiska behov om vi bara kan tillåta oss att ha tron på

det. 

Buk/navel/sakral-chakrat som handlar om vår egenvärde, men också vår kreativitet och
våra sexuella relationer och hur vi behandlar oss själva och tillåter andra att behandla oss

tillåter mängder av blockeringar när vi inte respekterar oss själva och sätter tydliga
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gränser. Mycket av det feminina/maskulina spelet sätter sin prägel här.
Undantryckande av emotioner/förnekande av dessa ligger som en tjock sörja i chakrat

och stoppar upp dess rotation. När vi inte tillåter oss känna det vi känner utan lägger ett
lock på det kan vi se det rent fysiskt på våra kroppar genom att vi lagrar fett just över

detta område som ett ytterligare skydd. Vi tappar helt kontakten med vår kropp. Vi vill
inte känna. Genom det patriarkaliska samhällets objektifiering och sexualisering av

kvinnor som endast kroppar att inta och bestiga har vi kvinnor lätt hamnat i en
föreställning av att vi behöver ”ställa upp” på mäns behov av våra kroppar för att få

utlösning och på det sättet undantryckt vår egen sexualitet. Vi har haft en föreställning
om att vår sexualitet är något att skämmas över och att det yttre är viktigare än det inre.

Vi har trott att det är något fel på oss när vi inte känner någon sexuell lust i våra
förhållanden eller tvärtom att om vi känner sexuell lust så får vi en nedsättande stämpel
på oss. Vi kan också ur en negativ aspekt utifrån detta chakra använda sex för att få

kärlek. Vi kan ge/låna ut våra kroppar och kön i utbyte mot att få kärlek och vi kan känna
oss oerhört svikna och bedragna om vi inte får den kärlek vi förväntat oss i utbytet. Vi
kan också av rädsla för att bli ensamma och övergivna stanna kvar i en relation där vi

”ställer upp” på sex med ”vinsten” av att slippa rädslan över att bli lämnade om vi inte gör
detta. Den negativa aspekten ur detta chakra sett från ett sexuellt perspektiv är när vi

inte kopplar ihop detta med vårt hjärt chakra och kan ha en villkorslös relation där
sexualiteten grundar sig på djup respekt och kärlek både inför oss själva och för vår

partner. Att börja respektera oss själva och våra kroppar och sätta tydliga gränser när vi
inte behandlas utifrån vårt högsta bästa är sättet vi kan rena detta chakra på. Att börja

uppskatta oss själva precis som vi är utan att känna skuld över det och att välja bort
situationer/relationer som inte är i enlighet med detta. Vi behöver ifrågasätta varför vi
inte gjort/gör detta och se vilka falska föreställningar/programmeringar som kan ligga

bakom detta.

Vårt solar plexus-chakra har med makt att göra. Vad vi ger vår energi till. Eftersom vi inte
har/haft tillgång till den universella energin har vi istället tagit energi från varandra eller
gett bort vår energi. Den negativa aspekten av detta chakra är om vårt ego styr det. Vi
lever då utifrån polariteter som bättre/sämre och offer/förövare medvetande där vi har
en föreställning om att vi antingen är något av detta i förhållande till andra. Om vi har ett

Från Offer till Orakel ~ Mia Engevik~



 

lågt egenvärde kan vi lätt tro att andra är förmer än oss och har mer rättigheter på detta
sätt än vad vi har. Genom denna föreställning sätter vi oss i en underliggande position

där vi ser oss som sämre och ger andra makt över oss. Vi ser oss som offer. Detta bidrar
energimässigt till att vi undermedvetet ger ifrån oss vår energi till andra. Vi börjar

betrakta oss själva utifrån andras perspektiv och projiceringar av hur de uppfattar oss.
Detta leder till att vi börjar gå utanför oss själva för att känna av hur andra förväntar oss

att vara. I och med vår förställning om att vi har det ansvaret att fylla så låter vi andra
komma in i vårt energifält och parasitera på vårt. På samma sätt kan vi göra det motsatta
genom att vi tycker andra har ett ansvar i att leva upp till våra förställningar om hur vi vill

dom ska vara/agera och på så sätt ta energi eller få andra att tro dom behöver ge oss sin.
Detta energi spel spelar vi genom att manipulera varandra till att känna skuld och genom

skuld kan vi antingen gå in i en offermentalitet eller en förövare. Vi ger skuld till andra
eller vi tar emot och bär den själva. Detta bidrar till att känna rädsla och osäkerhet, vilket

vårt samhälle är uppbyggt enligt. Genom att rena detta chakra behöver vi bli medvetna
om i vilken utsträckning vi spelar med i detta spel och ifrågasätta varför vi väljer att göra

det. Vi behöver ”plocka in oss” i oss själva igen och inte se det som vårt ansvar i hur andra
uppfattar oss och vilka reaktioner detta ger. Vi behöver inse att vi inte har något ansvar i
detta, utan vårt ansvar är att stå i vår egen energi och vi har möjlighet till att finna energin

på ett annat sätt utan att behöva ta den från någon eller ge bort den och att vi alla har
denna möjlighet och då kan sluta upp med detta energi spel en gång för alla. Vi behöver

också förstå att vi behöver ta ansvar själva för hur vi upplever andra och över våra
reaktioner på detta. 

Vårt hjärt-chakras positiva aspekt är villkorslös kärlek. En kärlek till allt levande. Till vår
jord och till det som växer på den och lever på den. Kärleken i att se en vacker

solnedgång, en bäck som porlar eller ett liv som föds. När vårt hjärt chakra är aktiverat
ser vi det vackra i  allt. Världen ser mycket ljusare och klarare ut. Vi ser saker vi inte sett

förut med nya ögon, vi känner saker vi inte känt förut med stor medkänsla och ömhet.
Hjärt chakrat handlar mycket om tacksamhet. Tacksamheten över livet. När hjärt

chakrat är öppet ser vi inte längre problem som vi gjort tidigare. Saker och ting löser sig
på ett mirakulöst sett. Vi attraherar till oss människor och situationer som förgyller vårt

liv. Allt blir väldigt enkelt och underbart. Vi känner oss levande, vibrerande och vakna. Vi
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känner att vi lever i en helt annan verklighet, och det gör vi också. Denna verklighet är
inte längre tredimensionell. För de flesta av oss har vi råkat ut för många hjärtesorger i

våra liv där vi känt oss lurade, svikna och bedragna. Vi har råkat ut för förluster på många
sätt i våra liv där vi fått erfara sorg och förtvivlan. Detta leder till att vi stänger ner våra

hjärtan. Vi vill inte känna så igen. Vi sätter upp en tuff fasad och lurar oss själva med att
vi inte ska känna något mer om vi skulle råka ut för liknande situationer igen. Fast det

istället kan leda till att vi känner oss så oerhört rädda för att bli övergivna igen att vi inte
vågar gå in i en relation vilket leder till det vi är rädda för att bli. Ensamma. Vi vågar inte

visa vår skörhet och vårt sanna jag vilket leder till att ingen kan se oss för dom vi
egentligen är och vill vara och vi inser inte att ingen heller kommer att göra det så länge vi
inte vågar visa detta. Att öppna sitt hjärt chakra igen handlar om mod. Mod att våga visa
sin skörhet. När vi agerar utifrån vårt hjärt chakra utan att ha fyllt alla våra hål inom oss
själva, vill vi gärna tro att andra kan göra detta åt oss. Vi lägger en väldigt tung börda på

andra att axla och detta har ingen någon rättighet att göra. Vi har alla vårt ansvar i att
själva fylla alla våra hål, det vi inte kan älska och förlåta inom oss själva. Om inte vi kan
det, hur ska andra kunna det? Vi kan inte älska andra villkorslöst innan vi kan göra det

gentemot oss själva.  För att rena detta chakra behöver vi se allt som inte är kärleksfullt
inom oss. Vi behöver lyssna till vårt inre lilla barn och se oss själva i det och känna det,
omfamna det. Känna vår oskuld. Veta vår oskuld. Släppa vår skuld. Att kunna älska

detta lilla barn inom oss trots alla fel och brister. Det handlar också om förlåtelse. Att
kunna förlåta dom som svikit oss och först och främst oss själva. 

         Hals-chakrat är vår skorsten kan man säga som släpper ut det vi upplever, känner
och vill uttrycka genom våra lägre chakran. Det handlar kommunikation och att kunna
förmedla och uttrycka vilka vi är så sanningsenligt som möjligt utifrån våra högre Jag.

Genom vår rädsla för att visa och uttrycka våra sanna Jag sätter sig mycket blockeringar
här. Vi kan känna det när vi impulsivt reagerar på något och vill säga något, men låter vårt
mentala Jag och vårt ego tysta ner oss i rädslan för att bli dömda för det. Vi kan förstå
genom insikten av vilka blockeringar vi kan ha i våra lägre chakran att dessa behöver bli

renade innan detta chakra kan fungera som det ska. Vi lever våra liv genom att
programmeras in i tron på att vi inte duger som vi är. Vi formas till en slags enformig massa
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där alla ska vara/se ut/uppföra sig och tänka som alla andra gör. Vi lär oss att vi ska var
”normala”, inte sticka ut och tro att vi är något mer än detta. Vår rädsla för att bli
uteslutna ur denna ”grupp” och bli övergivna och ensamma håller oss kvar i denna

föreställning. Vi håller hellre tyst. Också genom våra många tidigare inkarnationer kan vi
bära med oss cellminnen från traumatiska upplevelser över att ha brutalt blivit dödade för
att uttrycka vår sanning. Vi inser hur detta kan ha påverkat oss när vi har förståelsen över

hur det feminina har fördömts genom årtusenden via häxjakter osv. Vi bär dessa minnen
lagrade inom oss i vårt undermedvetna och kan känna skräck över att uttrycka oss enligt
vår sanning och det vi tror på utan att riktigt förstå var denna rädsla kommer från. Den

härstammar inte alltid endast från detta liv. Om vi använder detta chakra utifrån vårt
ego/våra lägre Jag i tron på att vi alla behöver vara likformade och i tron på att ”sticka

ut” från denna likformighet innebär att vi då ”tror att vi är något”, kan vi börja döma andra
som väljer att göra det. Vi börjar skvallra, se ner på och tala illa om andra.

För att rena detta chakra behöver vi inse att vi alla bär på en unikhet som vi är här för att
uttrycka och att det inte innebär att vi tror att vi är förmer eller bättre än andra utan att vi

vill  bidra till att göra denna värld mer färgsprakande och levande. Att vi vill vara en
inspiration till att andra också ska våga visa och uttrycka sin unikhet och kvalitéer dom är

här för att visa och dela med sig av. Att våga gå emot strömmen i modet att det kan
medföra att vi mister en del ”vänner” på vägen, men att inse att de som inte klarar av att

se/höra vårt sanna Jag inte är dom vänner vi behöver i våra liv. Att ha tilltron till att nya
kommer in som resonerar med vårt sanna Jag. Att ha modet till att våga stå ensam ett tag

i denna transformering och omsortering. Att inte förråda oss själva i rädslan för att bli
ensamma. Att kunna känna oss så trygga i oss själva att det viktigaste för oss är att vara

sanna mot oss själva. Att veta vilka vi är oavsett vad andra påstår att vi är. 

    När vårt tredje öga aktiveras börjar vi förstå universum och oss själva som en del av
det. Vi ser oss inte längre som enskilda individer utan som en del i en helhet. Vi får

insikter och kunskaper om saker vi inte kan förklara. Vi bara förstår hur saker och ting
fungerar. För att detta chakra ska kunna fungera behöver vi ha kontakten med Moder
Jord. Vi känner hennes energi och hjärtslag inom oss. Hon är en del av oss precis som

det himmelska. Allt hör ihop och är en enhet i sig. Vi förstår hur mikro och makro kosmos
hänger ihop. Pannchakrat är som en länk, en radiosändare med mottagning från denna
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universella intelligens. Vi förstår vår storhet men också vår litenhet. Vi är universum.
Både storheten i det men också varje liten atom och partikel som existerar inom det. Vi

har släppt våra egon och agerar inte längre utifrån separation och dualitetens
begränsningar. Problemet vi ofta har i denna förståelsen är att vi mestadels agerar utifrån
vår vänstra hjärnhalva som utgår från logik och förnuft. Vår vänstra hjärnhalva kan ur det
perspektivet inte förstå helheten i allt utan separerar saker ifrån varandra. ”Det kan inte

vara möjligt” är vad det berättar. Vi kan endast uppfatta vår värld ur ett mänskligt
perspektiv och inte ett gudomligt. För att detta chakra ska kunna aktiveras behöver vi

förstå vår egen gudomlighet och våga tro på en värld som är större än vi kan förstå ur ett
mänskligt perspektiv. Vi behöver släppa alla begränsningar vårt mentala jag har om att
det förstår allt. Vi behöver aktivera vår högra hjärnhalva och balansera dessa två och

börja lyssna på en annan kanal så att säga. Då kan vi börja observera vår värld istället för
att reagera på den, vilket medför en stor frid inom oss och en tillit till att universum är gott

och alltid agerar utifrån vårt högsta bästa oavsett vad som händer i våra liv. Vi kan
uppleva saker utan att behöva analysera och sätta etiketter på som. Vi ser på världen

inifrån och ut istället för tvärtom. Vi ser. Vi känner. Vi är vakna. Vi förstår saker utan att
kunna och behöva förklara hur. Vi litar på vår egen kunskap oavsett logik. Vi inser att vi

har all kunskap tillgänglig inom oss. Vi behöver inte längre leta efter den utanför oss från
andra. Vi behöver inte längre någon guru. Vi har blivit vår egen sådan. 

    Kron-chakrat. När vi bemästrar kronchakrat behöver vi inte längre vara i fysiskt form.
Vi förstår att vi är en del av vinden, av djuren, av regnet, av haven. Vi kan ändra form efter
vad vi vill vara. Tid är inte längre något som vi begränsas av utan vi kan färdas genom tid
och rum helt obehindrat. Vi kan också existera på flera olika ställen på samma gång. Vi

inser att tid inte är linjärt utan att allt existerar samtidigt. Vi inte bara förstår detta utan vi
kan också påverka händelser på detta sätt som vi tidigare sett som det förflutna eller

framtida händelser. Polariteter existerar inte längre på detta plan. 
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Micro/macro – Samhällsstrukturer  

Om vi studerar oss själva i våra liv och våra relationer kan vi se att det som händer oss
också sker i det stora hela. Vi kan lätt titta på omvärlden och se att det pågår mycket

konflikter, maktkamp, rädslo propaganda, girighet o.s.v. men vi får då en förståelse för att
detta också händer med oss, inom oss på samma sätt. Dualitet/separation är något som
finns inom oss och det speglar sig utåt och bidrar och bildar hur vårt samhälle ser ut. När
vi lever utifrån en föreställningen genom dualiteten att vi är förmer/förmindre, offer eller

förövare, så kommer också detta pågå i vårt samhälle och vår värld. Strukturer bildas
utifrån denna föreställning. Vi kan inte se att vi blir aktörer i ett spel/drama vi själva

skapat och vår tro på att vi behöver någons som regisserar oss. Vi tror att vi är skyldiga
att följa de direktiv vi får och försöker skapa oss en verklighet som är så bra som möjligt
utifrån de ramar vi satt runt oss. Vi behöver inse att vi kan gå utanför dessa. Vi behöver
inse att vi inte behöver följa lagar regler för hur vi ska leva och vad vi har rätt till i denna

värld när vi själva inte varit med och skapat dessa. De lagar som gäller är Guds och
Guds lagar är frihet, kärlek och överflöd. Vi behöver inse att denna jord vi lever på är

ockuperad av andra lagar och intressen. Vi behöver ta tillbaka våra rättigheter genom att
först och främst inse att vi har dom. Vi behöver inse att vi har rätt till denna jord vi lever

på. Vi har rätt till alla dess naturrikedomar. Vi har rätt till vår plats på denna jord,
GRATIS. Vi har rätt att kräva tillbaka allt som tagit ifrån oss. 

Trygghet 

Allt i den yttre världen är en reflektion av vår inre värld. Konflikterna vi ser och upplever i
vår värld är en reflektion av våra inre konflikter. De maktkamper vi har inom oss,

bättre/sämre, bra/dålig, förmer/förmindre visar sig i det yttre världen. Vår egen brist på
vår gudomlighet och vetskapen om oss själva som skapare, medskapare och egenväldiga i

vår suveränitet och våra rättigheter till att leva fria utan begränsningar , skapar en falsk
föreställning om att trygghet är något någon annan kan ge oss utanför oss själva. På
detta sätt ger vi bort vår egen makt till andra och tron på att vi behöver en ledare som

står över oss. Vi tror att trygghet är något vi kan finna utanför oss själva och litar på att
andra ska kunna ge detta till oss när det i själva verket är tvärtom. Vi kommer aldrig finna
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det vi söker på detta sätt. Vi kommer bli besvikna på de ledare som inte ger oss detta och
dessutom skuldbelägga de för att inte uppfylla det vi förväntar oss av dom. De stor

polariteter vi ser i vår värld idag är resultatet av de polariteter vi har inom oss. Bristen på
det  feminina och resultatet detta skapar med förstörelse och förgörelse av vår natur och

allt liv är resultatet av vår egen inre brist på balans, kärlek och uppskattning för det
feminina inom oss. 

Universella lagar
Lagen om fri vilja/lagen om karma- orsak-verkan/attraktionslagen

Vid har detta laget alla hört talas om attraktionslagen. Vi vet hur den fungerar, men låt
oss vara ärliga, hur mycket har den förändrat våra liv i positiv riktning? Även om vi vet om
denna lag så fungerar den inte alltid som vi vill. Till att göra våra liv rikare. Till att vi kan

leva våra liv i enkelhet och meningsfullhet utan att kämpa oss igenom dom. 
Det inte alla vet är att det inte bara finns en universell lag utan ett flertal sådana. Genom

lagen om attraktion fick vi lära oss att det vi affirmerar ska ge oss det vi önskar.
Problemet många har i att få det manifesterat in i deras liv beror på att för att kunna

manifestera in något i våra liv måste vi tro/veta att det är möjligt och också tro/veta att vi
är värda att ta emot det. 

Om vi tittar tillbaka på det vi tidigare gått igenom i detta textmaterial kan vi se likheten
med att ta emot med den feminina energin och också problemet som kan uppstå med

detta när vi har en obalans och brist på det feminina som handlar om att ta emot. Vi kan
också se problemet i detta när vi inser vilka blockeringar som kan ligga gömda i vårt

baschakra som handlar om överlevnad och trygghet. Vi kan också se svårigheten med att
ta emot genom att förstå vad vårt ego och mentala jag kan göra för att stå i vägen för vår
förmåga att kunna ta emot. Vi kan se vad våra programmeringar in i skuld och skam kan

göra med vår förmåga att kunna ta emot kan göra med oss. Vi har mycket vi behöver
jobba med inom oss för att lagen om attraktion ska fungera på ett positivt sätt i våra liv.
Lagen om attraktion fungerar och finns där oavsett vår insikt och kunskap om den. Den
har ingen avsikt med att ge oss i någon favör antingen i positiv eller negativ riktning. Den

är en universell lag som finns men som fungerar ihop med andra lagar, och det är viktigt att
vi vet om dessa lagar för att kunna manifestera det vi vill i våra liv. 
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Lagen om fri vilja är en. Vi behöver inse att vi alltid väljer. Ingen annan gör detta åt oss. Vi
kan lägga ner vår föreställning om att vi är offer för omständigheter och drabbas orättvist
i våra liv. Vi är skaparna i våra liv oavsett medvetenhet om detta eller ej. Desto bättre då

med medvetenheten om det. Vi behöver också förstå lagen om karma-orsak/verkan,
vilken handlar om att det vi ger är också det vi får. Vi kan förstå hur denna lag kan spela

oss spratt när vi lever genom egot/dualitet/separation/dömande. 
Lagen om balans och enhet står för att inte döma och att inte stå över/under

någon/något. När vi lever efter egot går vi oundvikligt in i dömande eftersom egot
handlar om polariteter/antingen eller/bättre/sämre. 

Utifrån detta perspektiv kan vi lätt se svårigheterna i att manifestera in det vi vill ha i våra
liv och vad vi behöver fokusera på/jobba med inom oss själva.

Lagen om karma handlar om att det som inte är i förenlighet med den Gudomliga
Universella lagen om enhet behöver upprepas tills det är så. När vi agerar utifrån ett

egoistiskt behov som inte gynnar allas högsta bästa kommer vi att bli utsatta för
detsamma själva. När vi inser lärdomen i detta är karmat avslutat. När vår avsikt inte är

ovillkorlig utan med ett villkor eller en bakomliggande agenda och vi inser detta kan vi inte
bara förlåta oss själva för detta utan också få en förståelse för alla som utsatt oss för
detsamma. På detta sätt avslutas karmat/upprepelsen. Det handlar om att inte döma.
Att inte se sig själv som ett offer eftersom lagen om karma alltid ser till att en universell
ordning och rättvisa sker. Det handlar om att förstå sina fiender och kunna älska dom
som en del av sig själv. Att vi alla är medskapare till allt drama, allt ont vi ser i den här

världen och att vi behöver komma till insikten om att vi själva varit med och skapat detta.
Det handlar om att förstå och komma ihåg att vi är skapare av vår egen verklighet och att

varje situation vi går igenom, får uppleva har någonting att lära oss om oss själva. 

Gudomliga Lagar/Mänskliga Lagar

 De lagar vi lever efter på vår jord just nu och har gjort i årtusenden är skapade av
människor. De är inte skapade i egenskap av enhet, frihet, hållbarhet, kärlek och för allas

bästa. Det finns en agenda bakom. 
De universella lagarna gäller oss alla även om vi inte är medvetna om detta. Ingenting kan

stå över dessa. Så länge vi inte minns vilka vi är och att vi inte har någon skyldighet att
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följa några andra lagar än de gudomliga sådana kommer vi i rädsla följa de mänskliga och
det är också syftet med dom, att hålla oss ifrån den insikten. 

När vi VET detta. Kommer ihåg, minns detta, kan ingen längre stå över oss. Vi kommer
inte längre vara rädda och vi kommer inte längre agera utifrån rädslan att bli straffade,

uteslutna, övergivna o.s.v. Med denna insikt, vetskap kommer vi få alla våra behov
tillgodosedda eftersom vi då lever i enlighet med de universella Lagarna. 

Kräva sanningen/veta våra gudomliga rättigheter

Så länge vi har en föreställning om oss själva som värdelösa syndare kommer vi inte heller
att kräva våra gudomliga rättigheter. Hur ska vi kunna det när vi inte kommer ihåg dessa.

Därför är det så viktigt att minnas och för alla som börjar minnas att hjälpa andra att göra
detta. För att vi ska kunna skapa förändring och balans på denna jord måste vi alla veta

detta. Det räcker inte att en eller några gör det, vi måste alla komma ihåg och skapa
denna nya jord tillsammans där vi ärar allt liv som lever här och vår jord. Det som inte är

förenligt med detta väljer vi helt enkelt bort. Det handlar inte om att skapa krig och
konflikter igen för att skapa detta. Det handlar om att veta vilka vi är och att vi inte längre
väljer detta varken för oss själva eller någon annan på denna jord. Vi måste inse först att

vi alla har detta ansvar i att kräva våra gudomliga rättigheter och att erkänna vår egen
storhet inom oss. Tillsammans skapar vi denna nya värld. Vi måste inse att vi inte är några

offer och göra oss av med alla föreställningar som handlar om det.

Rätten till oss själva/vårt högre Jag

Vi har alla rätten att leva våra liv i enlighet med Gudomlig nåd, enkelhet, skönhet. I
enkelhet och positivitet. Vi har levt i en programmering och föreställning om att vi behöver
erfarenheter av smärta och lidande i våra liv för att växa och utvecklas som individer. Så
är inte fallet längre. När vi väljer att gå in i våra hjärtan kan vi också släppa vårt ego och
på detta sätt förlåta allt/alla inklusive oss själva och komma undan denna hårda väg till
lärdom. Vi har alla rättigheten till att få/ha våra grundläggande behov tillfredsställda.

Livets mening är inte att kämpa oss igenom våra liv utan en resa av glädje, gemenskap och
kreativitet. 
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Rätten till sanningen och all universell information

Vi har länge varit avskurna från våra högre Jag och därmed universums intelligens och
information. Sanningen/kunskap är något vi alla bär inom oss och som vi alla har

rättighet till. Vi behöver bara inse detta och kommendera detta. Veta det. Veta våra
gudomliga rättigheter. Vi letar alla efter svar på vilka vi är, vad vi gör här och vad som är

meningen med våra liv. Vi har alla rätt till denna information, eller rättare sagt, komma ihåg
den. Vi har rätt till att veta vilken roll vi spelar i det stora sammanhanget. Vilken del vi

bidrar med och på vilket sätt vi är här för att göra detta så att vi kan utvecklas och växa. 

Rätten till vår suveränitet

Vi har rätt till frihet och att denna frihet INTE står i kontrast med någon annans sådan.
Vi har vår rätt till att stå i vår egen energi. Ingen har någon rätt att inkräkta eller ta den
ifrån oss. Alla har sin gudomliga rätt till sin egen energi så varför ge eller ta den ifrån

någon annan?

Veta detta/kräva detta/inte be

Vi är våra egna kaptener på skutan så vi behöver kommendera riktningen vi vill ha i våra liv
och inte tillåta någon annan att göra detta åt oss. Vi går att manipulera till att tro något
annat men även där kan vi kommendera att vi inte accepterar någon som inkräktar på vår
vilja till något annat än det som är för vårt högsta bästa. Vi kan leka med vår suveränitet

på detta sätt. Vi behöver kommendera/veta detta inom oss. När vi ber gör vi gärna detta
utifrån ett underläge om en kraft utanför oss som står över oss och hamnar återigen i ett

underläge/dualitet/offer mentalitet. När vi kräver och gör detta utifrån vår
oskuldsfullhet kan vi göra det utifrån våra hjärtan istället. Vi behöver inte lägga någon
energi i det. Det känns inte ansträngande utifrån detta ställe. Det är mer en vetskap

inom oss om våra rättigheter i vår oskuld som ger tyngden i det. Vi förstår. Vi vet. 

Återkalla vår  själ

Delar av vår själ har ofta lämnat oss i skuld och skam. Detta är orsaken till att vi inte
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känner oss närvarade utan istället splittrade. Vi känner inte vår kropp eftersom vi inte är
integrerade i vår kropp med vår själ. Eftersom vi inte är detta kan vi på samma gång inte

manifestera in det vi vill ha i vår fysiska verklighet.

Det som ger oss liv ~ ger också allt annat liv

Vi kan lätt tro att vi är egoistiska om vi lever utifrån föreställningen om att vi vill leva våra
liv i lycka och att få allt som gynnar oss och ger oss glädje. Vi kan tro att vi behöver en
pytt av svårigheter i våra liv. Motgångar och kamp. Vi kan tro att om vi får leva våra liv i

överflöd av allt gott så tar vi från någon annans källa. Sanningen är att källan är
outtömlig. Det är bara så svårt för våra mänskliga Jag att förstå detta. Våra själar vet
däremot. Det som gynnar oss, som ger oss liv, som ger oss energi, som får oss att växa,
ger också andra. Vi skapar ringar på vattnet. Vi inte bara visar andra att det är möjligt

utan vi höjer vår vibration, vi kan leva mer utifrån våra hjärtan, i kärlek och glädje och detta
smittar av sig till andra. Vi kan inte ge detta till andra om vi inte är uppfyllda av det själva.

När vi skapar överflöd i vårt liv ökar också överflödet åt andra och inte tvärtom. 

Vilken GUD har vi?
Tror vi på en dömande Gud?

Vi behöver se på oss själva ur ett totalt villkorslöst perspektiv och älska oss själva precis
som vi är. I alla stunder. Trots att inte alla andra gör det. Hur kan vi svika oss själva? Vi
är de enda vi har. Vi är de vi är och gör vårt bästa i alla situationer, även dom vi värderar

som dåliga. Även när vi inte lyckas vara snälla och duktiga. Det är dom stunderna vi
behöver vara mest kärleksfulla mot oss själva. Vi behöver älska vår operfekthet och se vår

oskuldsfullhet. Vi behöver älska allt. Även dom mörka sidorna inom oss. Vi är bara
människor som alla gör misstag och som alla har gjort saker vi är mindre stolta över. Vi gör

vårt absolut bästa i precis varje stund utifrån det tillståndet vi befinner oss i just då. Vi
kan tänka ”jag borde gjort si jag borde gjort så istället”. Vi ångrar att vi sagt och gjort

saker. Men vi gjorde det bästa vi kunde just då. Det betyder inte att vi måste göra
likadant igen. Vi har lärt oss något och vi kan gå vidare med en ny erfarenhet. Vår Gud är
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de föräldrar som älskar och förlåter oss för allt, för det finns inget att förlåta. Vår Gud
ställer inga krav på oss. Vår Gud är de föräldrar vi alltid önskat funnits där vid vår sida.
Som vi hade önskat stått vid vår sida och älskat oss oavsett beteende. Vår gudomliga

fader och moder vill alltid vårt allra högsta bästa. Dom dömer oss inte, bedömer inte om vi
är värda detta eller ej. Dom ser inte vårt agerande oavsett hur det uttrycks som varken
bra eller dåligt. Dom ser det som ett led i vår utveckling till att komma närmre våra sanna
Jag och som en erfarenhet på vägen dit. Vi är alla här för att utforska hur det är att vara
separerade från våra sanna gudomliga Jag där vi lever i enhet med dessa och i vetskap

att det inte finns någon separation mellan Gud, våra gudomliga Jag, våra själar och våra
fysiska kroppar. Vi är här för att få en erfarenhet av hur det känns att vara separerade
från Gud och våra Gudomliga Jag. Vi är här för att inse att det aldrig fungerar. Förr
eller senare inser vi detta. Hur kan vi, någon, Gud döma oss genom den resan. Vi är

Gud. Hur kan vi vilja något mindre än det allra bästa för oss. Hur kan vi inte älska oss?
Vi behöver ha största medkänsla med oss själva i denna process. Det finns inget att

döma. Det är bara erfarenheter där vi alltid i varje stund gör vårt bästa i alla situationer. 

Skuld/oskuld

Vi formas som sagt in i en känsla av skuld. Vi programmeras om från en oskuldsfullhet in i
en tro på att leva utifrån kärlek och våra hjärtan är något som är fel. Vi är alla här för att

värna om allt liv och allt som lever här, men får lära oss något annat. Våra goda intentioner
blir missförstådda av de som lever i rädsla och ägande. De tror vi ska ta något ifrån dom.

Vi ser inte verkligheten utifrån rädsla utan utifrån våra hjärtan. Vi kan ställa till enorm
turbulens i vår omgivning och vår värld på detta sätt. Vi rör om i grytan så att säga. Om vi
lyckas med att inte gå in i rädslan om att det är vi som gör något fel utan är här för att lära
andra så kan vi förändra saker till något bättre. Tyvärr blir vi ofta så ledsna och besvikna

på vår omvärlds reaktion att vi köper det. Vi tror att det är vi som gör fel och vi rättar in
oss i ledet och lägger skuld på oss istället. För många av oss har detta satt djupa spår

och sår. Vi behöver läka dessa och inse att om vi agerar utifrån kärlek, ovillkorlig kärlek så
kan det ALDRIG vara fel. Det spelar ingen roll vilken logik och vilka förmaningar,

förklaringar vi får på det motsatta. Det är ALDRIG fel. 
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Perspektiv på skuld

Det som gör det så svårt för oss att kunna lev i glädje är att vi lägger så enormt mycket
tid på att lägga skuld på oss för allting. Vi ifrågasätter alla våra beslut, vad vi sagt, gjort

varje dag. Har vi sårat någon? Gjort någon ledsen eller besviken? Ser vi detta i
perspektiv på vad våra makthavare gör i vår värld, med människor och allt lidande de

skapar, all obalans och förgörelse så kan vi fråga oss varför vi ska känna skuld? Dom gör
det inte? Vi kan förstå i vilken utsträckning vi blivit programmerade in i att känna skuld på

detta sätt. 

Ett större perspektiv på skuld 

Precis som allt strävar efter balans i Universum som vi nu förstått måste vi också förstå
detta med mikro/makro. Allt som pågår i det lilla pågår också i det stora. Skuld håller
oss ifrån balansen mellan att ge/ta emot. Om vi känner skuld har vi också ett motstånd

mot att ta emot. Vi tycker inte vi är värdiga det. Ta emot som vi har varit inne på tidigare
har med det feminina att göra. Förstår ni? Vi tappar balansen mellan det

feminina/maskulina på samma gång. MEN! Universum vill som sagt ha balans och kan
det inte få det i det stora. Låt oss nu ta en titt på hur det ser ut i världen igen, där det

råder en stor obalans mellan de som äger mycket och dom som äger lite. Dom som äger
mycket i denna världen känner ingen skuld för detta. Varför? Därför att vi bär den åt

dom. Vi bär skulden och vi håller på så sätt balansen, vilket innebär en enorm börda för
oss. Innebörden av skuld i denna bemärkelse handlar om balans = rättvisa. Det ligger

ingen ”skuld” i skuld så att säga. Skuld är inget någon Gud lägger på oss. Det är
universums sätt att återskapa balans mellan att ge/ta emot och via balans skapa rättvisa.

Vi är med och skapar denna balans genom att lägga på oss skuld åt andra genom den
manipulering och programmering vi blir utsatta för , som vi föds in i och för att komma ifrån
denna obalans i det stora behöver vi börja med det lilla, oss själva. När vi inser att vi inte

har någon skuld kan vi på samma gång ta emot i livet och skulden vi burit håller vi inte
längre. Den går ut i det kollektiva för att hitta ett annat fäste. Se detta nu i ett större

perspektiv. Försök se bilden av skuld som en energi. Om ingen av oss längre håller
skulden, vart ska den ta vägen? Den får då återgå därifrån den skapades. Så fungerar
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Universum. Det vi gör mot andra kommer förr eller senare tillbaka till oss. Inte för att
straffa oss på något sätt, utan för att på detta sätt skapa balans, rättvisa och ge oss

insikten i att skuld håller oss ifrån balans och balans är vår väg till Gud, tillbaka till Gud
inom oss.

Vår föreställning om oss själva som skyldiga/ syndare

Skuld sitter så djupt inprogrammerat inom oss att vi ständigt kämpar oss igenom våra liv i
kampen att bevisa vår oskuld. För vem ska vi bevisa detta kan vi fråga oss? Vi kommer att
bli dömda om och om igen så länge vi tror på detta som en sanning. Vårt samhälle och vårt
system är uppbyggt enligt denna modell så att det kan ha makt och kontroll över oss. Vi

förminskar oss själva på dess bekostnad att göra sig stor på vår och i vår litenhet
accepterar vi de regler som skapats i vår tro på att dessa är ”gudomliga” orubbliga

sådana vilka vi är slavar under. Vi ser Gud genom ögonen på dessa negativa krafter som
styr och upplever gud som något vi måste bevisa vår oskuld för. De som anklagar oss och

synar oss i våra sömmar står utan skuldkänslor totalt samvetslösa. Dessa vilka är våra
förtryckare och tar vår vetskap om vår egen oskuld ifrån oss. Dessa som förgör, förstör

och skapar lidande på vår jord är de verkliga syndarna i perspektivet på syndare och inte
tvärtom men det är så vi är inprogrammerade att tro. Vi kämpar för våra rättigheter och

rättvisa i ett system som skapat regler som inte är rättvisa på något sätt och aldrig
kommer att ge oss det vi kämpar för. Vi har blivit inprogrammerade i tron på att vi måste

tillbedja dessa och följa dessa destruktiva krafter, regler och regelsystem som är satta av
de som inte är på vår, mänskligheten och vår jords sida. 

Så länge vi tror på vår skuld kommer vi bli dömda

Vad är skuld? Skuld är en känsla av att vi inte gjort allt precis i enlighet med Guds vilja.
Frågan är vilken Gud vi tror på? När vi kan se på oss själva med alla våra fel och brister,

vår ofullkomlighet och kunna förlåta oss för allt detta har vi hittat rätt Gud. När vi kan se
att ingen av oss står utan ”skuld” (fel och brister), men väljer att inte skuldbelägga oss för

detta så har vi hittat rätt Gud. Så länge vi tror på en Gud som vill döma oss kommer vi
också bli dömda, men inte av Gud utan av vårt ego och av alla de programmeringar vi blivit
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utsatta för och gjort till sanningar. Vi kommer att attrahera till oss mer av detta via
situationer och människor i våra liv där vi kommer att få stå till svars för allt detta vi inom
oss ser som skuld i kampen om att bevisa vår oskuld. Vi kan tro att vi behöver bevisa vår

oskuld för alla andra fast det egentligen handlar om att bevisa detta för oss själva. Vi
kommer att bli testade så länge vi tror att vi behöver det. Vårt samhälle är uppbyggt

enligt denna princip så att det kan hålla oss kvar i vår tro på oss själva som syndare och
på så sätt kunna ha makt och kontroll över oss. Genom att vi förminskar oss på detta sätt

accepterar vi de regler som är satta som gudomliga sådana vilka vi anser oss vara slavar
under att följa och på detta sätt följer vi destruktiva krafter som inte bara förgör oss

själva utan allt liv på denna jord. 

Skuld/värdighet

För att kunna leva i vår fulla potential behöver vi veta vårt värde. Om vi inte tror vi är
värda att leva våra liv i glädje, lycka, gemenskap och kärlek kommer vi inte heller att
manifestera in detta i våra liv. Genom den falska programmering vi gått igenom som
grundat sig på att ge oss skuld är det något som ligger djupt rotat inom oss. Våra

värderingar om vad som är normalt och inte har ytterligare gett oss en skev bild av vad vi
är värda eller ej. Vår föreställning enligt dualitetens principer gällande sämre/bättre,

förmer/förmindre där vi levt utefter en hierarki bestående av auktoriteter vi trott vi varit i
beroendeställning av har ytterligare spätt på vår känsla av ovärdighet. Dessutom den

djupt liggandes värderingen utifrån vårt patriarkaliska samhälle där allt det feminina
fördömts. Våra värderingar enligt vilka som är värdiga eller ej har varit totalt skeva. Alla

som lever på denna jord som ger kärlek och omvårdnad till andra, som värnar om allas
bästa inklusive våra djur, vår natur och allt levande. Alla som vill dela med andra istället

för att ta ifrån andra är dom som är värdiga och inte tvärtom. 

Skuld/oro

Skuld är så oerhört djupt rotat inom oss och i våra dagliga liv att vi tror att det är normalt
att leva med det och utan förståelsen om hur mycket energi det tar ifrån oss och hur

mycket glädje det stjäl från oss. Skuld verkar genom vårt mentala undermedvetna jag till
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att få oss att tro att vi ”behöver” göra saker. Detta medför att vi aldrig riktigt kan koppla
av och håller oss på en ständig stress nivå av att någonting alltid krävs av oss. Skuld

fråntar oss rätten till att leva våra liv i glädje och till att vara närvarande och bara vara vi
och leva dom liv vi egentligen vill leva. Det döljer oss från att se våra sanna rättigheter till
att leva här på jorden som fria och självständiga varelser. Skuld är oro och tvivel. Skuld

tar vår frihet ifrån oss. Skuld håller oss fångna och suger vår livsenergi ur oss. 
Skuld används för att manipulera till att få saker utförda på det sättet vi önskar. Vi lever
utan att alltid reflektera över hur ofta vi använder det själva. Det är ett tillvägagångssätt

vi lärt oss av vår omgivning och samhälle. Vi har växt upp på detta sätt. Våra föräldrar
använde sig av detta som en uppfostringsmetod. På samma vis använder våra ledare sig

av denna metod för att kunna kontrollera oss. Skuld ger rädsla. I skuld finns ett villkor om
en förlust av något om vi inte uppfyller kraven i det. Skuld ger oss en känsla av tomhet

eftersom en bit av våra själar stjäls från oss varje gång vi lägger skuld på oss. Genom att
belägga andra med skuld fyller vi på våra tomrum inom oss själva. På detta sättet stjäl vi
energi från varandra. Skuld ger oss en känsla av att aldrig riktigt kunna slappna av och

vara nöjda med oss själva. Vi är alltid oroade över att inte leva upp till andras
förväntningar av oss. Vi känner oss aldrig riktigt klara utan lever med en känsla av att när

en sak är avklarad ”måste” det finnas något mer på vår lista att utföra. Vi lägger börda
efter börda på våra axlar av ”måsten”. Det är en tung börda vi bär på som alltid ger oss

en begränsande och negativ bild av vilka vi är och kan vara. Skuld kommer alltid motverka
att vi blir sedda och behandlade med respekt och högaktning eftersom vi inte gör detta
mot oss själva. Det håller oss alltid ifrån att leva i vår högsta potential. Skuld bidrar till
att vi kan känna att vi inte är värdiga oss att vara lyckligare än vad vår omgivning är. På

det sättet känner vi av vår omvärld för att matcha vår omgivnings frekvenser så att de ska
känna sig bekväma och ger på så sätt makten till vår egen lycka i andras händer, där vårt

ego ger oss den falska föreställningen om att vi skulle vara förmer än andra om vi var
lyckligare än andra. Egot tillåter oss inte att vara lyckliga när andra lider. Det ger oss

signalen om att ”jag är vad min omgivning tillåter mig att vara”. 

Värdighet-veta sitt värde

Skuld döljer alltid vår förmåga att veta vår värdighet. Vi hittar vår värdighet i vår
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oskuldsfullhet. I vår vetskap att vi inte är skyldiga någon någonting. I vår värld lär vi oss
att om vi får något så innebär det på samma gång att stå i tacksamhetsskuld. Vi ger fast

med ett underliggande villkor. Vi tar emot med en underliggande skuldkänsla. Vi tar sällan
emot utan att känna så. Att ta emot utan att känna skuld är svårt, och kan till och med
kännas så svårt att vi inte vill ta emot något. Om vi själva inte vet vårt värde kommer vi

aldrig skapa de liv vi egentligen vill leva. Eftersom vi inte sätter värde på oss själva
kommer inte heller andra göra det. Vi kommer att bli tagna för givet och känna oss

ouppskattade. Vår respektlöshet mot oss själva och vår känsla av skuld gör att andra
kommer att skuldbelägga oss. Vi kommer alltid att se värdet i andra och andras behov
som viktigare än vårt och våra och vi kommer att skuldbelägga andra för detta fast det

egentligen bara är en projektion av hur vi själva värderas oss.  

Vem värderar oss? Vem bestämmer vårt värde?

Ingen annan än vi själva. Vi kan tro att det är Gud som bestämmer detta, om vi tror på en
gud som är dömande. Guden som vi ser som dömande existerar inte. Den guden är vår

ego. Det är rösten vi lyssnar på som dömer oss som goda eller onda. Det är inget annat
än ett trossystem och programmering i vårt mentala jag. Det grundar sig på falska

föreställningar vi bär med oss från vår historia och tidigare erfarenheter. Vi kommer inte
att bli dömda av någon gud. Ingen gud kommer att straffa oss. Den gud vi borde lyssna

på bor inom oss, i våra hjärtan och högre Jag och det den vill mest av allt är att vi ska
befria oss från skuld så att vi kan se hur värdefulla vi är. Vi vill gärna veta var gränsen går
för vår värdighet. Hur kan vi vara värda lycka, glädje, enkelhet och överflöd i livet? Vi som

inte är perfekta på något sätt? 

Värdighet går inte att värdera

Vem har rätten att göra det? Vem har rätten att säga ”du är värd, men du är inte?” Vem
har  denna auktoritet till att bestämma detta? Vem sitter inne med den makten att ta det

beslutet? Ligger i så fall beslutet i om personen i fråga varit god nog? I vilken
utsträckning ska man vara god för att vara god nog? Ska man alltid vara god eller kan

man göra små misstag ibland och ändå vara god nog? Vad är att vara god? Är det att var
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snäll? 

Snäll och duktig

Vi har fått lära oss att vi ska vara snälla. Men vad betyder egentligen det? Att vara snäll
kan i många fall grunda sig på rädsla. Vi är snälla för att kunna ge oss själva beröm och

känna oss duktiga, dugliga och omtyckta. Vi kan vara snälla för att inte göra andra
besvikna på oss och för att vara populära. Att vara snäll innebär egentligen att göra

något mot vår egen vilja för att leva upp till andras förväntningar av oss. Vi vill vara snälla
för att vara goda, känna oss goda och älskvärda. Utifrån detta perspektiv agerar vi
utifrån vårt ego istället. Snällhet är inte villkorslöst. Snällhet kommer inte från våra

hjärtan utan utifrån rädsla. Detsamma gäller att vara duktig. Vi får höra från att vi är små
att vi är duktiga och förknippar detta med en välbehagskänsla. Någon tycker att det vi
gör är bra. Att vara duktig grundar sig på någon annans bedömning av oss och skapar

egentligen en grogrund för egot och vår osäkerhet på oss själva utifrån bedömningen av
oss som duktiga från andra. På detta sätt börjar vi se på oss själva utifrån om vi är

duktiga eller inte. Vi börjar bedöma andra som duktiga eller ej på samma sätt. Vi värderar
varandra utifrån en skala av att vara snälla och duktiga eller inte. Detta i sin tur ger oss

föreställningen om att Gud är likadan. Vi kan endast se på Gud utifrån vårt eget
perspektiv som grundar sig på dualitet och en värderingsskala. Vi ser på Gud som våra

föräldrar där vi blev bedömda som goda eller ej. Som snälla eller ej. Som duktiga eller ej.
Som värda eller ej. 

Vår materiella värld 
Rotchakrat

Så länge vi lever i separation/dualitet kommer vi leta utanför oss själva efter vår egen
fullkomlighet. Vår separation från oss själva och vår tomhet inom oss gör att vi försöker

manipulera andra till att fylla på oss så att säga. Inte nog med det. Vi lever i
föreställningen om att saker kan göra detta åt oss. Vi köper och konsumerar. Vi köper

kläder, smink, prylar, möbler, hus, bilar m.m. När vi köpt en sak kommer vi på något nytt vi
”behöver”. Vi bygger om, skaffar nya vitvaror, ny tv, ny dator osv. Det vi inte inser är att
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ju mer vi skaffar, desto mer vi äger desto mer fångna i ofrihet blir vi. Det som händer är att
vi blir rädda att mista det. Vi blir rädda att någon ska ta det ifrån oss. Vår rädsla

attraherar till sig det vi är rädda för ska hända. Vi behöver en säkerhet. En försäkring.
Karusellen är igång. Vi behöver mer pengar för att kunna betala för allt. För att få

pengar behöver vi jobba. Så vi jobbar så att vi ska kunna betala för allt. Eftersom vi
behöver jobba så mycket för att kunna betala för allt vi tror vi behöver för att göra oss

lyckliga hinner vi inte med att göra det viktiga. Ta hand om oss själva och varandra. Våra
barn får vi lämna bort till andra som kan ta hand om dom medans vi jobbar. Våra äldre

placerar vi i hem där andra får ta hand om dom. Vi får betala för att andra ska ta hand om
våra nära och kära så vi behöver tjäna ännu mer pengar. Vi behöver jobba mer. 

Rädslan håller oss separerade från varandra

När vi ser saker som mitt och ditt skapar detta separation. Vi ser på andra som ett hot.
Dessa andra kan vara de som vill oss ont och vara dom som har i avsikt att ta det vi har

och äger ifrån oss. Vi väljer att se på våra medmänniskor som goda eller onda. Vi
distanserar oss från varandra på detta sätt och väljer att se världen i svart eller vitt. Vi
dömer andra som en gruppvis och kollektivt och vår rädsla håller oss separerade från

varandra. Vi kan inte se oss själva som en del av det vi är rädda för. Vi vill ingen ont, men
andra vill oss ont. Om vi går på djupet av detta så inser vi att det vi alla vill ha är trygghet.

För att känna oss trygga behöver vi ha våra fysiska behov tillgodosedda, vi behöver
kärlek, vi behöver fred, vi behöver känna gemenskap och samhörighet. Alla vill ha detta.

Det bästa sättet att uppnå detta på är att hjälpa varandra till detta. Att se till allas
bästa och inte endast vårat eget. När vi ser det på detta sätt ändras vårt perspektiv på

saker och ting. Vi vill alla samma sak. Detta  gör att vi kan känna gemenskap med
varandra istället för fientlighet och rädsla. Vi är inte här för att roffa åt oss och hålla fast

vid saker. Vi är här för att dela med oss. Det vi lärt oss är tyvärr det motsatta, och vår
omedelbara respons på detta blir, ”men det finns ju inte så det räcker åt alla”. Precis den

föreställningen är den som vår maktelit vill att vi ska ha. Fast det är inte sant på något
sätt. 
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Vår hälsa ligger i våra händer

Om vi alla insåg att vi själva har ansvaret för vår egen hälsa och har förmågan till att
kunna hålla oss friska så skulle inte vår ”sjuk” vård se ut som den gör idag.

Läkemedelsföretagen skulle inte längre ha någon grund att stå på och vårt skattesystem
skulle se annorlunda ut. Vi kan bara föreställa oss hur mycket ohälsan i vårt samhälle
kostar. Om alla tar sitt eget ansvar i sin hälsa behöver inte andra göra detta åt oss.
Detta är vårt ansvar. Att ta hand om oss själva på alla sätt. Både mentalt, fysiskt,
emotionellt och andligt. Det finns ingenting egoistiskt i detta. Däremot att lägga

ansvaret för vårt välmående och vår hälsa på andra. 
  

Att bli sjuk är ett friskhetstecken

Det är ett tecken på att du inte lever på ett sätt som ärar dig. Ett sätt som inte är sant
mot dig själv och din natur. Tyvärr är inte upplägget i vårt samhälle av den art som gynnar

detta. Det är istället upplagt på motsatt sätt. Det är också upplagt så att vi inte ska
hinna eller få tid till att reflektera och återhämta oss. Vi kör på i full speed hela tiden,
(jämför fem/mask, akt/vila, in/utandningen) vilket går helt emot universums behov av

balans. Vi springer ifrån allt, gömmer undan det, blundar, vill inte se, känna det inom oss
som behöver bli sett/hört/erkänt och älskat för att kunna transformeras och helas. Allt

är där för att lära oss något om oss själva så att vi kan växa/utvecklas/leva mer i
förenlighet med våra sanna Jag. Vilken otrolig förlust för oss när vi missar denna

möjlighet. Ur själsperspektiv är detta vårt mål. Alla våra lärdomar i detta och tidigare liv
tar vi med oss in i nästa. Det vi inte lär oss i detta kommer att upprepas tills vi lärt oss vad

vi behöver lära oss. Vi tror vi kan komma undan genom att blunda och gömma. Vi tror vi
väljer den enkla vägen när vi istället tar ett piller för våra krämpor men det är tvärtom. Det

är en lång väg vi väljer ur själssynpunkt. 

Våra känslor – vår  gåva 

Vi har fått gåvan att känna. Vi har fått känslor för att veta när vi lever i förenlighet med
vår själ, vårt högsta bästa. Vilken gåva! Tyvärr litar vi mer på vårt ”förnuft”, vårt mentala
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jag, våra tankar istället vilket skapar en enorm konflikt inom oss. Våra känslor finns kvar
oavsett hur mycket vi försöker undertrycka dessa. Vi är vårt hjärta, vi är kärlek. Allt som

inte är kärleksfullt mot oss talar våra känslor om för oss. Varje gång vi inte lyssnar till våra
känslor sviker vi en del av oss själva. Vi tappar energi på detta sätt. Vi vissnar kan man

säga. Vår själs låga slocknar. 
Vi har fått gåvan att känna hunger och mättnad. Vi har fått gåvan att känna smaker. Så
enkelt det egentligen är. Vi ger det till oss själva som är kärleksfullt, vi blir sugna på det

som vår kropp vill ha och behöver i detta syfte, kroppen talar om för oss när den behöver
det och när det är nog. Ingen annan kan veta detta bättre än vi själva. 

Vår rädsla för sjukdom och döden

Många av oss går med en ständig eller återkommande rädsla för att åldras och dö. Det vi
inte förstår är att vi själva attraherar till oss det vi är rädda för. Vi åldras genom vår rädsla

och tro på att åldras. Om vi lever i föreställningen om att dö i detta jordeliv och fysiska
form vi har innebär ett totalt slut och mörker kommer vi inte att leva våra liv i glädje utan en

stress och oro där vi aldrig riktigt vågar vara stilla och lyssna till vårt inre. Vi tror att vi
behöver göra så mycket som möjligt på kortast tänkbara tid för vi har ju bara detta liv.
Rädslan i sig är väldigt destruktiv för oss och stressen bryter ner vårt immunförsvar.

Ständig aktivitet innebär att vi aldrig får tid till vila och återhämtning. Genom att vi inte
tar oss tiden till vila och att gå inåt och lyssna missar vi också vår själs kontakt och på det

sättet hela poängen med vårt liv. Att utvecklas. Att lära oss. Att nå ett högre
medvetande = känna oss mer levande, vakna, vibrerande och trygga. Vi tror att vi lycka

handlar om att göra saker/vara upptagen och uppleva saker på en yttre nivå, men
egentligen lever vi med en underliggande känsla av rädsla, av att vara jagade av tiden som
blir knappare och knappare. Vi går mot ett slut. Att leva ett rikt liv innebär också att leva
ett rikt inre liv. Att kunna slappna av och vila. Att kunna njuta av att göra ingenting. Av

att bara vara. Närvaro. Att vara i kontakt med sin själ, med moder Jord och allt som lever.
Att följa sin rytm, universums rytm och att vara i balans mellan dessa. 
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Släppa/släppa in

Vi skapar vår fysiska hälsa med hjälp av vad vi väljer att hålla fast vid eller släppa/släppa
in.

Det innefattar allt vad gäller nutrition, tankar, förställningar, känslor osv. Om vi väljer att
hålla fast vid ett visst beteendemönster som påverkar oss negativt påverkar detta vår
kropps vibration som i sin tur påverkar vårt upptag av vår livsenergi som påverkar vår

fysiska hälsa. Hur levande och vibrerande vi är. Eftersom vi lever mestadels (har gjort i
alla fall), utifrån vårt ego och väljer att lyssna på det kan vi hellre välja ohälsa och till och
med hellre dö än att välja ett nytt beteende/tankemönster/synsätt. Det är då viktigare
att ha RÄTT, veta bäst, vara förmer o.s.v. än att lyssna, ta in och erkänna något nytt,

även om det skulle kunna hjälpa oss till bättre hälsa för oss. Det är viktigare att ha
rätt/veta bäst än vad som är hälsosamt. Vi väljer att hålla fast vid vid vårt beroende av

vårt negativa ego och detta i sin tur hindrar oss från att ta upp universums och vår
gudomliga rätt till vår livsenergi. Vi väljer att behålla vår låga frekvens, och blockeringar

uppstår som hindrar energin från att tas upp flöda fritt genom våra kroppar stryps.

Vår ohälsa ligger i intresse av andra

Så länge vi inte inser att vi själva styr vår hälsa och har förmåga att hela/göra oss själva
friska och välmående så finns det andra som skor sig på det. Låt oss vara ärliga här. Inte
bara läkemedelsindustrin utan också alla som kallar sig för healers eller som jobbar inom
sjukvård, hälsovård, friskvård och alternativa behandlingsformer. Alla dessa borde ha

som mål att bli arbetslösa eftersom om deras mål var att få oss att bli friska skulle dom stå
utan arbete. Deras mål är inte det. Det är att hålla oss ifrån denna vetskap om vår egen
förmåga/ vår allas förmåga att hålla oss friska. Att vi är sjuka/blir sjuka, innebär arbete

och inkomst för andra och att hålla oss ifrån denna insikt är oerhört viktig för deras
överlevnad. 

Dieter

Viktproblem är ett av vår industrialiserade världs största gissel. Dieter kallade det ena
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efter det andra som ska få oss att uppnå vår idealvikt. Men ingen av alla dessa kurer går
in på själva kärnan av problemet. Visst är det bra att äta sunt. Men vissa säger att en sak

är sund och någon annan något annat och detta ändras allteftersom till något nytt
genombrott och någon ny ”kur”, så vilka ska vi lita på? Och problemet kvarstår även om vi

vet vad som är nyttigt att äta eftersom vi fortfarande tycker att det är godare att äta
skräpmat än nyttig mat. Vi lever enligt ett belöningssystem där vi tycker att vi är värda lite

onyttigheter när vi varit nyttiga ett tag. Däri ligger problemet. Varför vill vi det? 
Det är så vi blivit programmerade. Genom vår känsla av ovärdighet och i vår svårighet i
att ge oss själva det som är kärleksfullt speglar också detta sig i hur vi äter, vad vi tar in.

Det speglar också den programmering utifrån vad som naturligt/onaturligt gett oss. Det
positiva i detta är att det går att omprogrammera oss till något annat. Om vi istället

programmerar oss till att endast vilja ha det som är bra och hälsosamt för oss och att vi
väljer att lyssna på våra kroppars egen intelligens att äta när dom är hungriga och att
sluta när dom inte är det så börjar vi i rätt ände så att säga. Att se oss själva som så

värdefulla att vi bara tillåter det mest nutritionsmässigt värdefulla för dom. Att endast
tillåta det som är kärleksfullt för våra kroppar. Och att inse att om vi lyssnar på våra

kroppar på detta sätt så kommer vi inte längre sakna det som var så viktigt för oss
tidigare. Vi kommer att få en helt annan syn på mat och vad som är gott. Vi kommer att bli

sugna på det våra kroppar behöver. 

Kroppens egen intelligens till läkning, rörelse-hälsosam mat-att äta lagom

När vår själ är integrerad med vår kropp/i vår kropp har den en intelligens till läkning
automatiskt. Den vet vad den behöver för att uppnå en så hög frekvens som möjligt. Vår
själ har en betydligt högre frekvens än vad vanligtvis vi håller i våra kroppar. Våra kroppar
håller på oerhört mycket som blockerar detta flöde eftersom vi är programmerade till att
lyssna på vårt ego istället. Vårt ego strävar i motsatt riktning och tycker det som inte är

hälsosamt för oss är mer åtråvärt. Därför lockas vi till skräpmat och tycker att fysisk
aktivitet är något som är jobbigt. Vårt ego utlovar belöningar till oss om vi har levt
hälsosamt och vi tycker vi är ”värda” något ohälsosamt om vi har varit ”tillräckligt”

hälsosamma ett tag. Detta är inget mer än felprogrammeringar som är totalt omvända och
vi kan avprogrammera dessa och programmera in nya hälsosamma sådana istället som
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istället tycker att det som är åtråvärt är det som förhöjer vår vibration och som är i
förenlighet med vårt högsta bästa och vår själ. Vi kommer då äta när vi är hungriga och

inte äta mer än vad vi behöver. Vi kommer inte att ha ett sug och längtan till det som inte
är hälsosamt utan kommer endast vilja ha det som är hälsosamt. Kroppen vet vad den

behöver och kommer att guida oss genom vår intuition och längtan till det som den
behöver nutritionsmässigt. Allt är väldigt enkelt egentligen men vi har genom

programmeringar lyckats krångla till det för oss. Vi tror att andra vet vad vi ska äta/ när vi
ska äta och hur mycket vi ska äta. Vi har fått gåvan att känna hunger och mättnad. Vi har

fått gåvan av att känna smaker. Om vi går tillbaka till vårt naturliga tillstånd igen kan vi
leva mycket enklare. Allt vi behöver göra är att ge vår kropp det som är mest kärleksfullt
och har högst nutritionsvärde för oss och ingen annan. Ge vår kropp det den behöver

och inte mer än så.  

Fysisk aktivitet 

När vi börjar lyssna på vår själ kommer vår kropp att tala om för oss vad den behöver i
form av fysiskt aktivitet och rörelse. Yoga t.ex. har uppstått ur ett inre behov av rörelse
för att frigöra och integrera energier i våra kroppar. När vi arbetar ihop med vår själ vet

den precis vad och hur den ska röra sig för att uppnå högsta balans och integrering. När
vi lyssnar på vår själ och släpper vårt egos behov av kontroll kan vi röra oss spontant och
fritt. Vi är inprogrammerade i att tro att vi behöver en ledare till att visa oss hur vi ska röra
oss och detta skapar vaken glädje eller tillfredsställelse för vår själ och våra kroppar. De
har sina egna unika behov av rörelse och andning. När vi följer en ledare tappar vi detta.
Vi går inte inåt och lyssnar och känner, utan förhåller oss utanför oss själva och tittar in.
Vi tänker istället för att känn och det blir viktigare hur det ser ut än hur det känns. Det
blir viktigare att utföra en position så att den ser ”rätt” ut än att behovet kommer inifrån

oss själva till att utföra den såsom vi vill. Vi följer inrepeterade statiska mönster,
positioner som inte gynnar någon, varken ledaren eller oss. Våra själar behöver frihet. All

dans t.ex.
har sitt ursprung ur ett känslomässigt behov och temperament. Vi har alla dans naturligt

inom oss som hjälper oss i att uttrycka genom våra kroppar vad vår själ behöver just i
ögonblicket. När dans används intuitivt är det oerhört helande för oss och frigörande.
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När vi släpper kontrollen våra egon har om oss och vad som är möjligt och vad vi kan/inte
kan så är vi alla dansare. 

Vår sexualitet  
Bukchakrat

Vår villighet /vår rädsla  för att bli övergivna

Vår sexualitet har som vi tidigare varit inne på belagts med skam och skuld. När vi har
förståelsen över hur våra chakran fungerar och vårt energisystem och ser att vi agerat
utifrån vårt solarplexus chakra istället för vårt hjärt chakra kan vi också se hur sex har

använts som ett maktspel mellan kvinnor och män genom tiderna och än idag. Kvinnor har
objektifierats och setts som ägodelar. Som kroppar som ska intas, bestigas och erövras.

Den kvinnliga lusten har betraktats som syndig och smutsig och i många kulturer och
religioner i Guds namn könsdelar skurits bort från kroppen. Den kvinnliga kroppen har

setts så syndig att den dolts bakom slöjor, burkor och tjocka kläder. I vår kultur har vi inte
dolt kvinnors kroppar på detta sätt men däremot har signaler getts till män om kvinnor
visar för mycket av sina kroppar som ett tecken på villighet till att intas av män och ur
samhällsperspektiv har det varit kvinnans eget fel att hon blivit våldtagen p.g.a. dessa

signaler hon gett. 

På detta sätt har vi kvinnor lärt oss att inte ge signaler med fel budskap och vi kan se
detta på enbart hur olika män och kvinnor sitter. Män sitter med benen isär. Kvinnor med
det ena benet över det andra. Att andas djupt kan också vara ett tecken på upphetsning

så vi andas ytligt istället. Våra rörelser kan också misstolkas som villighet. När vi har ett
flöde av jordenergi upp genom våra kroppar öppnar den upp våra bäcken och höfter.

Vår natur är inte att sitta med benen i kors och krypa ihop och vara kutryggiga. För att
energin ska kunna flöda genom oss behöver vi sträcka på oss. Vår kontakt med

jordenergin gör att vi står stadigt med fötterna på jorden. Vår gång blir annorlunda och
mer graciös. Jordenergin ger oss en sensuell energi, en kraft som inte har något att göra

med viljan till att ha sex. Denna energi tillhör oss. Det är den sortens energi vi är skapade
utifrån, och har mer med vår relation till vår moder jord att göra och födseln till liv. När vi
tar emot och bär denna energi kan det uppfattas som en invit för män i tron på att detta
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är ett uttryck för vår vilja till sex på ett personligt plan. Eftersom vi präglats så mycket via
vår uppväxt och födsel in i skuld och skam när det gäller vår sexualitet och vårt samhälles

syn på den så väljer vi att dölja den, inte bara inför andra men också för oss själva. 

Hur detta påverkar våra sexuella relationer

I många relationer har män och kvinnor olika syn på sexualitet och sex. Män värderar en
relation utifrån om sexet fungerar eller ej och själva grundpelaren i förhållandet vilar på

föreställningen om att, så länge det sexuella fungerar så är också relationen bra. Kvinnor
fungerar lite annorlunda. För att sexet ska fungera behöver vi ha en bra relation. Vi utgår

från helt motsatta värderingar. Kvinnor behöver känna sig uppskattade, trygga och
sedda för dess inre skönhet och inte den yttre. Män lägger mer vikt på det yttre än det
inre. Detta får kvinnor att känna sig osäkra på om de är attraktiva vilket i sin tur leder till
att fokuset ligger mer på hur se ser ut än hur det känns inom dom, vilket leder till att som

går in i deras mentala kroppar istället för de fysiska. 

Sex utifrån kärlek eller behov

Kvinnor behöver känns sig trygga för att känna lust. Mäns hittar tryggheten via sex. Vår
sexualitet och lust kommer från vår kontakt med den feminina jord energin och vårt
bukchakra som är sammankopplat med våra emotioner, vårt emotionella Jag. Det

emotionella har med det feminina att göra och är det motsatta vi växt upp utifrån i vår
världs   patriarkaliska principer. Att uttrycka känslor är något vi fått lära oss är negativt.

För män  innebär detta ett förträngande av känslor. Känslorna finns där, men dom vill
inte kännas vid dom. Känslor är obehagligt. Känslor går inte att kontrollera. Att känna
gör oss sårbara och  utsatta. Känslor kan förknippas med att bli sviken. Att bli sviken

gör ont. Att lägga locket på kan vara ett sätt att ”hantera” detta på ett omedvetet sätt.
För att lätta på trycket så att säga kan män istället använda sig av ejakulation. På detta

sätt kan vi förstå mäns behov av sex utifrån ett terapeutiskt syfte. För kvinnor, vars natur
är feminin ligger det emotionella nära dom. Kvinnor har lättare för att uttrycka det dom
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känner. Problemet för kvinnor ligger i att lägga värderingar i dom. Att analysera dom som
okey eller inte okey enligt de patriarkaliska principerna. Kvinnor kan känna skuld över att

ha känslor. Det betraktas som överkänsligt, dramatiserande och hysterisk. 

När känslor inte värdesätts i ett förhållande innebär detta att båda parter går in i den
maskulina energin. Vi agerar inte längre utifrån kärlek utan från behov. Män behöver sex
för att få utlopp för sina undertryckta känslor. Kvinnor känner sig inte sedda och hörda,
tappar lusten och håller sig undan. Män kan på detta sätt ge kvinnor skuld över att inte

ha lust. Utifrån egot ”behöver” dom kvinnan för att kunna lätta på trycket och ger
kvinnan skuld för att inte vara ”villig” till detta. Ett maktspel inleds grundat på

manipulering via skuld. Kvinnor känner skuld över att inte kunna leva upp till deras mäns
behov. Kvinnor känner skuld över att känna som dom gör. För att upprätthålla balansen i
förhållandet känner kvinnor en skyldighet till att ge männen det dom behöver. Vi ger bort
våra kroppar. För att inte känna sveket mot oss själva stänger vi själva av våra känslor. Vi
stänger på samma gång ner vårt energisystem och vår förmåga att ta emot den feminina

energin. Våra lägre chakran får ingen energi. Vår lust stängs ner. En destruktiv spiral av
självförnekelse och självförebråelser sätts igång. Vi stryper tillförseln av energi i våra

lägre chakran vilket medför problem med våra höfter, ben, organ och våra könskörtlars
producering av hormon.  

Från min blogg ”Sex has nothing to do with guilt and shame”

”A healthy relation should be built upon trust and respect. A healthy relation is to listen,
not to argue and go into defence and attack. A relation is not a battlefield. For women
sex is sacred. For men a need to let go of pressure and to not needing to deal with their

emotions.”

Sensualitet/sexualitet ~ solarplexus

Makt/kontroll/ägande

Sex är en av våra starkaste drivkrafter, en naturlig del av oss i vår mänskliga form. Hur vi
använder oss av denna starka drivkraft skiftar beroende på var vår utgångspunkt är. Om
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vi inte har vår utgångspunkt och koppling till vår sexuella energi genom vårt hjärta och
hjärt chakra kommer vi istället använda denna drivkraft på ett annat sätt än ur ett

kärleksfullt sådant. Om vår utgångspunkt istället är vårt solar plexus chakra kommer vi
istället använda det utifrån behov och tillfredsställelse där det handlar om att får behovet
stillat. På detta sätt kan sex istället handla om makt där den sexuella akten handlar om att

ta energi från varandra istället. Vi kan se detta på alla sexuella övergrepp som sker. Vi
kan också se att övergrepp sker av män gentemot kvinnor. Saknaden män känner av att

inte ha kontakt med sin egen feminina skapar en tomhet inom dom. Undermedvetet
behöver detta behovet bli tillfredsställt och det görs genom att ta energin från kvinnor

genom den sexuella akten. 

I ett förhållande där parterna styrs av sina solarplexus pågår denna maktkamp sexuellt
genom att vilja äga varandra. Vår största rädsla i ett förhållande är att bli bedragna av vår
partner. Vi vill ha en säkerhet för att detta inte ska hända. Vi vill känna oss trygga och ha

garantier. Giftermål är en av de garantier vi tror ska hjälpa oss med detta. Vi lovar
varandra trohet och ägnade av varandra. Det vi inte inser utifrån detta perspektiv är att

vi aldrig kan känna oss trygga genom avtal med varandra. Vidare ger denna utgångspunkt
grogrund för maktspel och manipulation som vi inte alltid är medvetna om sker. Ingen är
vinnare i detta spel. Det kan leda till att vi ser på sex som ett måste och en skyldighet vi

har i rädsla för att vår partner ska söka efter någon annan som kan tillfredsställa behovet
vi inte lyckas med. Detta ger också upphov till skuldkänslor där vi känner att vi inte räcker

till. Den naturliga sexuella lusten som handlar om kärlek och närhet där inga villkor finns
undantrycks och sex har fått en helt annan innebörd. Vi kan ”ställa upp” på sex vi

egentligen inte känner någon lust inför. Genom vår känsla av skyldighet att uppfylla den
andres behov kan vi se det som vårt problem när vi inte blir ”tända”. Vi har skapat en falsk

föreställning om sex och om oss själva. Detta leder till en spiral i fel riktning där vi
värderar vår partners behov mer än våra egna. Vi lurar oss själva och vår partner på detta
sätt och vår känsla av skuld och oduglighet gör att vi tappar bort vår egen lust. Vi stänger

av. 

Från Offer till Orakel ~ Mia Engevik~



 

Vår självbild ~ Solar plexus

Vår självbild och hur vi uppfattar oss själv styrs av och är beroende av från vilket
perspektiv vi har. Hur tolkar vi vår omvärlds reaktioner på oss? Hur blir vi betraktade? 

Utifrån egots perspektiv ser vi på oss oss själva utifrån reflektion. Reflektionen kan
komma utifrån hur andra upplever oss och vilka reaktioner detta ger. Vidare hur vi väljer
att tolka dessa reflektioner och reaktioner som positiva eller negativa. När vi väljer att
betrakta oss utifrån andras perspektiv har andra inflytande på vår självbild och i sin tur

vårt välmående. Väljer vi att tro på negativ reflektion av oss påverkar detta vår
självkänsla. Vi blir osäkra på om vi duger som vi är och om vi är älskvärda. Vi börjar

ifrågasätta oss själva. Genom denna föreställning börjar vi också lägga energi och oro på
vad andra tänker om oss.  Detta leder till att vi börjar bi rädda för att uttrycka det vi

känner och tycker och börjar oroa oss för följderna av detta. Rädslan ligger i att bli dömd
och utstött. Att bli ensam. 

Sexualiteten utifrån hjärtat och moder jord ~ hjärtchakrat

När vi kopplar vår sexualitet till vårt hjärta ser vi inte sexualiteten som ett medel för att
söka tillfredsställelse. Vi har inget mål med den. Den är inte personifierad längre. Vi
känner den istället som en del av oss och en del av skapelsen. Det är en urkraft vi är

skapade utifrån och ur denna kraften kan vi skapa vad som helst. Vi kan använda denna
kraft och hitta utlösningen via kreativitet istället för att hitta utlösning via sex. Denna
kraft kommer upp i oss via jordenergin och den är en naturlig del av oss. Det är den

kraften som skapar fysiskt liv och ur den vi är födda. När vi hittar kontakten med denna
kraft ur vårt hjärta känner vi samhörigheten med moder jord och vår feminina sida. Den
finns där naturligt hela tiden, fast genom våra blockeringar i våra lägre chakran får den

inte alltid möjligheten att stiga upp genom oss. När inte våra hjärtchakran är öppna
stannar den kvar i våra solar plexus istället. Upplevelsen av vår sexuella energi genom

vårt hjärtchakra är av en helt annan art. Det finns ingen skuld eller skam där. Inte något
behov av tillfredsställelse av någon annan. Tillfredsställelsen ligger i kärleken till
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skapelsen som vi är en del av. Ur denna tillfredsställelse har vi en kärleksrelation till
skapelsen och åtrån ligger istället till moder jord. Genom denna ovillkorliga kärlek och

sexuella kraft skapas en tacksamhet och vördnad inför det liv hon ger oss. Denna kraft
är ren. I en relation där parternas sexualitet utgår från hjärtchakrat får sex en helt annan
innebörd och tillfredsställelsen av en annan dimension. Lusten grundar sig på kärlek och

handlar inte längre om teknik eller utseende. Den går djupare och en fullständig
sammansmältning sker mellan parterna där orgasmen och utlösningen kan nå enorma
höjder. Den grundar sig på djup respekt och förståelse och har inte som mål att få

orgasm eller utlösning, utan detta är blir följden av att mötas i hjärtat. Där finns inga krav
eller måsten. Inga förväntningar. Den ger båda möjlighet till att kunna slappna av och

bara känna. En fullständig närvaro av varandras närhet. 

När den sexuella energin når hjärtchakrat får vi en naturlig impuls till att följa den genom
våra kroppar. Energin vill ha sitt naturliga flöde genom oss. Om vi är lyhörda för den får
vi en inre visdom av vår kropps behov av rörelse via den. Om vi inte är bekanta med detta

kan vi se hur vi genom sexuell upphetsning naturligt vill sträcka på oss och öppna upp
våra höfter. Andningen blir djupare desto mer vi följer energin. Genom orgasmen skickas

energin rakt upp genom vårt rotchakra och upp genom vår ryggrad med målet att kunna
gå hela vägen igenom ryggraden och ut igenom våra huvuden. Ju mer chakra vi renar

desto högre kan energin nå och desto mer djupgående och långgående orgasm upplever
vi. 

När vi lever med vår sexuella energi genom våra hjärtan blir energin en naturlig del av oss.
Energin vill ha sitt flöde genom oss och om vi tillåter den detta kommer vi på liknande sätt
som en sexuell upphetsning vilja sträcka på oss och andas djupare. Detta har ingenting

med att vilja ha sex med en partner utan är vår natur. Rörelser som yoga t.ex. är ett
uttryck för att låta den sexuella energin flöda och är egentligen vårt naturliga sätt att

andas och röra oss på.  Tyvärr ses detta sätt att andas och röra sig på som något helt
onaturligt i vårat samhälle och något som vi bara utövar på speciella tider och i speciella
grupper. Det skulle ses som högst onaturligt om vi började djupandas och stretcha ut

våra kroppar på våra jobb t.ex. och skulle ge en signal om en invit till sex av de flesta män.
Problemet ligger i just denna föreställning vilket leder till att vi är väldigt försiktiga med att

ge fel signaler och det på bekostnad av vår egen energitillförsel. I vårt samhälle är det
bäst att sitta still med benen i kors och andas ytligt om det inte ska feltolkas. 
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Tala sin sanning/leva sin sanning ~ halschakrat

Att uttrycka vår sanning utifrån våra sanna Jag är oerhört svårt för oss. För många av
oss ligger det djupt rotade cellulära minnen och programmeringar inom oss där en rädsla
förknippad med korsfästelse över detta blockerar vårt halschakra och vår förmåga till att
uttrycka oss. Precis som Jesus som blev korsfäst för att sprida sitt budskap om att vi alla
var en del av Gud och Gudomliga varelser som var här på denna Jord för att leva utifrån
kärlek så uppkommer en känsla också för oss som igenstämmer med detta. Så är också

fallet. Vi har blivit brutalt straffade för detta i våra tidigare liv. Vi har ingått
överensstämmelser/avtal o.s.v. som har med detta att göra. Alla som är här för att sprida
detta budskap har dessa minnen kvar. Cellulärt, i våra energifält m.m. Ett stort tabu har

skapats om detta. Detta är ej tillåtet är vår känsla av det. Vår rädsla gör att vi hellre
håller tyst. Vi är rädda för att bli dömda för våra åsikter och vår tro. Det är inte
acceptabelt att tro på vår egen gudomlighet som en jämlike till Gud. Det är inte

acceptabelt att tro på en Gud som inte dömer. Vi lever med en underliggande rädsla av
att bli förlöjligade som ”vem tror du att du är”. Vi tror att vi måste kunna bevisa allt vi vet

och det kan vi inte så därför håller vi hellre tyst eller går ner på andras nivå av medvetande
och låtsas hålla med för enkelhetens skull. På detta sätt förråder vi oss själva och skapar

djupa blockeringar i våra halschakran. I vår värld finns en hierarki dör som som tror sig
veta bäst och mest är dom som vet minst. Detta har inte bara med inprogrammeringar och

minnen att göra utan också med att inte vara i balans mellan det feminina/maskulina.
Utifrån det maskulina logiska (ologiska) perspektivet kan vi inte ha en större förståelse

än så. Eftersom vi lever i ett patriarkaliskt samhälle så är detta den lag som gäller. Ur ett
högre perspektiv får vi tillgång till information på annat sätt såsom insikter och kunskaper
som är svåra att bevisa. Vi bara vet. Genom bara använda vår  maskulina hjärnhalva har vi
inte  förmågan att kunna ta in universell information finns och  en stor ovilja till att tänka

utanför ramarna, att tänka nytt, att ta in nytt. Vi lyssnar till gamla inprogrammeringar och
tror att vår verklighet inte är större än vad vi kan förstå utifrån där.

När vi släpper våra rädslor som sitter här kan vi tala utifrån våra hjärtan utan rädsla för
att bli dömda. Vi har inget behov av att bevisa saker. Alla får ha sin egen tro och vi har

vår. 
Så länge vi gör en bedömning om vad som är sant/inte sant, okey och inte att tala om så
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gör vi inte endast denna bedömning utifrån oss själva utan också utefter vad andra
uttrycker. Vi analyserar vad andra säger/uttrycker och jämför detta med om det

överensstämmer med vår ”sanning” och därefter ger vi ett godkänt eller ej godkänt. Vi ger
tumme upp eller tumme ner. Vår avsikt med att tala kan ligga i vårt behov av bekräftelse

utifrån på att det vi säger är sant/bra/okey. Så länge vi inte kan lita på oss själva så får
vi då också uppleva rädslan i att det får motsatt respons. Utmaningen ligger i att kunna
hitta tryggheten inom oss i att det som är sant för oss behöver inte vara det för andra
och att vi inte har behovet av att bli omtyckta/gillade av andra för det vi är. På samma
gång kan vi sluta lägga in en bedömning av vad andra är och uttrycker. En enorm frid
infaller i oss i detta läge. Vi behöver inte gå in i andras åsikter och analysera dom som

rätt/fel, bra/dåliga utifrån vårt perspektiv. Att ha åsikter om allt är enormt energi
krävande. Att hela tiden lägga energi på att göra bedömningen av andra som bra eller

dåliga handlar egentligen om vårt ego. Vi vill veta vilka som tycker som vi och vilka som inte
gör det och är livrädda för att stå ensamma med vår egen syn på saker och ting. 

När vi lägger ifrån oss skuld/skam över vilka vi är och ser oss själva som de vi är oavsett
andras reaktioner, tyckande och tänkande kan vi i vår oskuldsfullhet se att vi är dom vi är.

Vi är dom vi är och vi lägger inte in någon bedömning om oss själva.  

Universums/jordens/vårt - in och ut andetag
Det maskulina/feminina andetaget

Ju högre nivå av medvetande nivå vi når desto mer kommer vi till insikt med om att vi är en
del av universum. Allt behöver balans. Vårt andetag är en del av universums. Målet är att

andas ihop med universum. Vara en del av universums in och ut-andetag. Låta det
strömma genom oss. Känna det. Veta det. 

Genom vårt in-andetag tar vi emot (det feminina) det maskulina. Det maskulina ger oss
genom sitt ut-andetag vårt in-andetag. Vi andas ut/integrerar det maskulina/eteriska in i
det fysiska/feminina. Det feminina andas in det maskulina genom vårt ut-andetag. Båda

jobbar med varandra. Jobbar ihop. 
När vi blir mer känsliga och medvetna om detta kan vi känna hur universums andetag

andas genom oss. Det blir som ett sug neråt och uppåt. Moder jord andas in oss/suger
in oss i hennes energi. Ju djupare vi andas med henne, tillåter henne/det feminina andas
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genom oss desto mer jordade i hennes energi blir vi. Vi är en del av henne. Hon är vår
moder. Genom denna djupa respekt och kärlek kan vi låta denna kontakt/grogrund och
fäste låta oss bli pushade uppåt, genom hennes ut-andetag. Hennes energi vill strömma

genom oss så att vi kan växa uppåt, mot det maskulina som andas in oss i sin energi.
Suger oss uppåt, och så fortgår cykeln av andetag. In och ut i en ständig expansion.

Aktivitet/vila och återhämtning. Desto djupare i vår andning/kontakt/enhet med moder
Jords andetag desto mer skjuter sin energi upp igenom oss så att vi kan växa högre upp i

den maskulina eteriska energin. På detta sätt når vi högre och högre höjder i vårt
medvetande. Vi kan inte nå ett högt medvetande i våra fysiska kroppar utan att vara
jordade i det i det fysiska, utan att fysikalisera det eteriska och integrera det i våra

kroppar först. Precis som alla annat som växer här på jorden behöver vi också ha ett bra
rotsystem för att kunna växa uppåt/sträva uppåt. Lika mycket som vi strävar neråt, lika

mycket växer vi uppåt. Utan att vara bra jordade känner vi oss flygiga, otrygga,
förvirrade och följer strömmen dit den går utan att riktigt veta vilka vi är själva. Vi behöver
moder Jords näring som allt annat liv. Vi behöver vara ett med henne/känna oss ett med
henne. För att kunna uppnå denna kontakt behöver vi ha en djup respekt och vördnad

inför henne vilket vi på samma gång då också får för det feminina både inom oss och
utanför oss. Detta leder till en enorm tacksamhet vilket medför att vi kan återgå in i våra

hjärtan. Vi har fått balans och balans behövs för att vi ska kunna vara i våra hjärtan.

 Maskulina – feminina energier.
Givare/tagare

Det maskulina stjäl från det feminina så länge det inte hittar det inom sig självt. Både
från jorden och kvinnor stjäl män energi så länge kvinnor tillåter. Om män inte värdesätter

det feminina inom sig själva kommer de inte heller värdesätta det hos kvinnor och vår
feminina jord och allt som lever här. När vi kvinnor inte värdesätter det feminina inom oss
själva kommer vi trycka undan den sidan och se den maskulina som mer värd och på det
sättet gå in i vår maskulina sida. Genom att förtränga vår feminina sida ger vi bort den

energimässigt till inte bara män men också vårt samhälle. Vi gör detta genom de yrken som
representerar det feminina som handlar om omvårdnad och kärlek. Vi anser alla andras

behov vara viktigare än våra egna och vi sviker oss själva på köpet. Vi förminskar oss
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själva och vårt värde. Värdet av det feminina och vad det/vi förtjänar.

De feminina/maskulina arketyperna

Den maskulina arketypen inom oss är den som som ger oss trygghet. Den står upp för
oss och förvarar oss i alla lägen. I situationer när vi känner oss hotade står det maskulina
på vakt  redo att gå till förvar, attack mot hotet. På grund av vår patriarkaliska värld och
dess nedsättande syn på det feminina har vi kvinnor själva fått gå in i våra maskulina sida
och stå upp för oss själva och försvara oss. Detta skapar en stress inom oss. En känsla
av att aldrig riktigt kunna slappna av. En känsla av otrygghet. Det maskulina ser till att
våra fysiska behov är tillgodosedda. Att ha ett hem, mat att äta, kläder på kroppen osv.

Det står för det materiella. 
Den feminina arketypen är den som tar hand om det materiella. Tar hand om det som
lever i det materiella. Ger hemmet en karaktär, ger det en kärleksfull energi. Ger liv åt

det. Ser till så att alla har kläder på kroppen, att alla får mat och kärlek. 
Det maskulina klarar sig inte utan det feminina och et feminina inte utan det maskulina.

De är helt i beroende av varandra. Problem uppstår när vi inte inser detta. 

Spelet med energier

När vi lever i obalans mellan våra feminina/maskulina energier skapar detta obalanser på
alla plan. Inte bara i våra relationer men också på vår jord. När vi är obalanserade

erkänner vi inte en del av oss och vi känner en tomhet inom oss och om vi inte är medvetna
om att vi själv har ansvaret för att fylla denna tomhet lägger vi det ansvaret på andra. Vi
ger, men med ett villkor. När jag talar om ge menar jag inte endast materiellt utan också

via tjänster. I givandet har vi en förhoppning eller förväntning på den andres/andras
reaktion. När den reaktion inte kommer som vi förväntat oss blir vi besvikna. Gensvaret vi
önskat kom inte. I vår frustration och besvikelse över detta använder vi oss av skuld eller

skam beläggning. Spelet är igång. På detta sätt manipulerar vi varandra och styra
varandra till att uppfylla vår inre tomhet. Skulden vi bär på som ligger djupt rotad inom

oss genom vår prägling och uppväxt gör att vi känner oss skyldiga om vi blir skuldbelagda.
Vi känner behovet av att leva upp till andras förväntningar. Vi kan också i förebyggande
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syfte ge för att släppa vår egen tyngdbörda av skuld och göra oss mindre skyldiga. Vi ger
inte heller här villkorslöst. Vi gör det i syfte att kunna acceptera oss själva bättre och ger

oss själva ett villkor för vår värdighet till känna oss älskvärda. 

Känslor
Feminin energi

I och med att vi programmerats in i tron på att fördöma våra känslor så ser vi på dessa
som något negativt och något vi inte kan lita på. Detta har lett till att vi håller upp en
fasad om att vara starka och osårbara och vi lurar inte bara andra på detta sätt utan

också oss själva. Känslorna finns för att vägleda oss i livet i vad som är bra för oss och
vad som inte är det. 

Vår föreställning är att känslor är en svaghet. I denna föreställning dömer vi våra känslor
och sätter en värdering på dom som rätt eller fel. Vi förtrycker och håller oss undan våra

känslor, men eftersom dom inte blivit erkända bildas ett enormt tryck inom oss till slut.
Känslorna lagras i våra kroppar, i vårt energisystem, för känslor är vibrationer precis som
våra kroppar är. Känslorna finns där vare sig vi vill eller ej och hur mycket vi än förnekar
dessa och försöker gömma undan dom. Vi går in i tänkandet istället och tror att detta är

den vägvisare vi ska lita på.

Tankar
Maskulin energi

Vi analyserar våra känslor med vårt mentala jag som rätt eller fel. Med våra tankar skapar
vi på detta sätt ett drama kring våra känslor. Vi låter inte känslan vara just en känsla utan
förstorar upp den i intensitet och håller på så sätt kvar den inom oss istället för motsatt

sätt genom att förtränga den. På detta sätt kan vi bli så uppfyllda av våra känslor att
dessa styr våra liv fast det i själva verket är vårt tänkande om dessa som gör det. Vår

balans mellan tankar och känslor är helt obalanserad och vi inser inte att dramat är något
vi själva skapat och att vi kan avsluta detta drama när som helst om vi slutar analysera

våra känslor. 
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Vårt arv. Arvet av lidande och destruktiva beteendemönster
Falska föreställningar om mask/fem

Genom att iaktta våra föräldrar skapar vi oss en bild och en förställning om vad de
maskulin a/ feminina arketyperna representerar.  Eftersom våra föräldrar själva skapat
sina föreställningar från deras föräldrar skapas en falsk bild av det feminina/maskulina
från generation till generation. På grund av det låga medvetande vi levt i så länge här på

vår jord i dualitet/separation och i brist på det feminina har istället dessa falska
arketyper skapats utifrån offer/förövare principen där våra föräldrar identifierat sig med
någon av dessa. I de flesta fall har kvinnan tagit på sig offer rollen och mannen förövaren.

Dessa roller är inte statiska hela tiden utan kan förändras och skifta utifrån
sinnesstämningar, men vi väljer oftast att identifiera oss övervägande med en av dom. 
När vi då som barn iakttar våra föräldrar i detta spel antar vi att detta hör ihop med

könsrollerna och väljer att ta parti och sympatisera med antigen den ena eller andra. Vi sr
på våra föräldrar som Gudar och allsmäktiga. Då den maskulina fadern (förövaren),

upplevs vara den som står för makt/kontroll och förtryck ser vi detta som en
representant för det maskulina. Den feminina modern(offret), ses som underlägset, i

beroendeställning och hjälplöst och förknippas med det feminina.
Det kan också vara tvärtom där fadern har tagit på sig offerrollen och kvinnan förövaren

och på så sätt blir bilden av vad maskulint/feminint representerar det motsatta. 
På detta sätt tar vi ställning till hur vi vill agera i vår könsroll. Om vi sympatiserar med

offret och ser det som feminint ser vi också på vår egen feminina sida som hjälplöst och i
beroendeställning till det maskulina. Vi ser det maskulina som överlägset oss och på detta

sätt får det sina följder i våra egna relationer i vuxet liv. Vi kan också se ner på
offermentaliteten och mer identifiera oss med förövare rollen och på det sättet tro att
det är den maskulina arketypen vi agerar utifrån. Om vi ser på vår fader som den veke
kan det föra med sig en föreställning om att det maskulina är svagt och vi tar på oss en

förövare roll. Ingen av dessa roller har något med det gudomliga feminina och maskulina
att göra men det är den föreställning vi ärver och för vidare. 
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Vilka blir konsekvenserna?

Föreställningen om vad det maskulina representerar i vår värld är som vi kan förstå väldigt
skev och så långt den kan komma från det Gudomligt maskulina. I vår värld representeras

de maskulina rollerna av män ur ett patriarkaliskt perspektiv där det feminina fördöms
totalt.  Kvinnor ser män ur detta perspektiv och tror att detta är vad det maskulina står

för. Kvinnor behöver försvara sin femininitet, dölja och undantrycka den för att bli
accepterade. Detsamma gäller män. Män fostras in i denna föreställning om vad som är
manligt och maskulint. Redan som små får dom lära sig att inte vara en lipsill, att inte visa

känslor, att inte vara fjollig och känslig. Dom fostras in i att lyda/följa order eller i att
vara den som åberopar detta. 

Ur en omedvetenhet om detta kan vi se vad som händer. Kvinnor får stå upp för sig
själva, försvara sig själva, vara starka och osårbara. Kvinnor går in i sin maskulina roll

istället i kampen om att försvara sin femininitet. På detta sätt undantrycks den feminina
sidan. Detta är ett fördärv eftersom det leder till/har lett till en enorm obalans inte bara

inom kvinnor själva utan detta speglar också av sig på vår omgivning och vår jord.
Detsamma gäller män. Män har en skev bild av vad manlighet betyder. När dom inte

erkänner det feminina i kvinnor utan istället fördömer det, fördömer dom det också inom
sig själva. Det Gudomligt feminina och maskulina vet att båda är lika viktiga och ur ett

gudomligt perspektiv vet vi att det sista vi vill göra är att fördöma något av detta eftersom
båda är en del av oss själva och vi är beroende av båda energier. Allt liv är det . På detta
sätt ger vi inte bara kärlek och erkänner båda sidor inom oss, vi också älskar det och på
detta sätt göder vi det feminina  och det maskulina istället för att döma endera av dessa.

Vi behöver hitta tillbaka till detta inom oss. Kvinnor behöver komma till försoning med alla
män i sina liv inklusive tidigare liv och inse att dessa män som varit deras förtryckare inte
har något att göra med vad det Gudomligt maskulina representerar. På detta sätt kan

kvinnor gå in i sina feminina roller igen för att uppnå balans och jämlikhet inom dom själva.
Män behöver inse att de behöver det feminina och vad det representerar och hur viktigt

det är och förlåta sig själva för att inte ha insett detta. Förlåta det svek dom utsatt
kvinnor för och som är en del av dom själva. 

När vi hittar denna balans inom oss där vi erkänner, uppskattar och högaktar båda
energier kan män och kvinnor mötas på ett helt annat sätt. Ett sant, ärligt och innerligt
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möte i full tillit kan ske där ingen behöver ge avkall på någon del inom sig själva. Ett
Gudomligt möte.

        Följderna av att associera det feminina/maskulina med våra föräldrars roller

När vi identifierar könsrollerna med negativa föreställningar blir som sagt följden av detta
att vi dömer dessa inom oss själva. Detta når djupare än vi inser. Vi tappar förtroendet

och tilliten till dessa. Vi kan inte lita på någon av dom. Precis som allt annat så speglar det
vi har inom oss av sig på vår omvärld. Har vi denna föreställning kommer vi också att
attrahera till oss precis dessa representanter in i våra liv. Vi kommer möta män och

kvinnor vi inte kan känna förtroende och tillit för. Vi kommer möta de män/kvinnor som
inte ser oss för dom vi egentligen är. 

Detta innebär också att vi tappar förtroendet till vår egen Gudomlighet och vår
Fader/Moder Gud. Vi tappar förtroendet och tilliten till alla gudomliga varelser och
hjälpare vi har med oss i detta jordeliv som finns till för att hjälpa och stödja oss på vår
resa här. Det blir svårt för oss att tro på att dessa verkligen existerar, för de existerar

inte inom oss. Vi har gått in i separationen från dessa och på samma gång tappat
kontakten med våra hjärtan där vår själ bor. Vi ber kanske, men till inte från våra hjärtan
där tillit och förtroende bor. Vi når inte dom och dom kan inte nå oss. Vi ber till något vi

egentligen inte tror på eller har förtroende för. Vi har inte med oss erfarenheten av något
annat i våra liv så vi kan inte tro på det. Våra maskulina och feminina förebilder var våra

föräldrar. Dessa var våra ”Gudar” när vi var små barn. I vår oskuldsfullhet och fullkomliga
tillit till dessa fick vi en total chock över att de inte gav oss total villkorslös kärlek och i

djup sorg och smärta över detta gick vi in i en annan föreställning om vad dessa könsroller
representerade. Vi började istället se exempelvis vår fader som en auktoritet som hade

makt över oss. Vår moder kanske gav oss skuld över att vi inte uppfyllde hennes
önskningar om vad hon förväntade av oss. Dessa föreställningar följer med oss i livet och

våra förväntningar på dessa köns representanter blir inte högre än så oavsett vilken
relation vi har till dom. Vi ser män som förtryckare/auktoriteter med makt över oss och
kvinnor som skuldpåläggare från våra nära relationer, kärleksrelationer, samhälle och

ända upp på Guds nivå. 
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 Balans

Det feminina behöver älskas av det maskulina och det maskulina av det feminina inom
oss. Det handlar om att ge. Det handlar om att ta emot. Det handlar om att kunna ge

utan villkor och ta emot utan skuld. Det handlar om att oskuld och vetskapen om att vara
värdig. Det handlar om trygghet och om att vi alla har fått gudomliga gåvor vilka är helt

gratis. Om att vi inte har någon skyldighet att betala för det som vi fått till skänks av
Gud. Det handlar om att det feminina är i beroende av det maskulina och tvärtom alltid.
Om deras ständiga gränslösa vilja att ge varandra så att dom tillsammans kan växa och

skapa liv ihop. Det handlar om universums behov av balans och av att dessa två
polariteters harmoni mellan varandra för att det ska bli en helhet. Inom har vi alltid dessa

två sidor. Vi kan lätt tro när vi vaknar upp och inser den obalans vi haft i vår värld och
inom oss i brist på den feminina energin att vi ska fördöma den maskulina energin och

bara fokusera på det feminina inom oss vilket är helt fel. Vi fördömer då den maskulina
sidan av oss. Vi kan göra detta i vår tro på att det maskulina representerar något negativt
utifrån de falska föreställningar vi har om vad det maskulina representerar. Det maskulina

och feminina är universums in och ut andetag. Båda behövs, för vårt andetag är inte
endast endera ett av dessa. Vårt andetag är båda dessa. När vi inser detta inser vi också
att för att kunna älska vår feminina sida behöver den älskas av vår maskulina sida och vår
maskulina av vår feminina. Vi behöver hitta båda dessa GUDOMLIGA sådana inom

oss där vi ser/känner dess uppskattning/respekt och kärlek till varandra. Detta är vägen
till vår gudomlighet.

Enhet = Gudomlighet
 

Allt vi upplever och går igenom här i våra jordeliv handlar om att komma tillbaka till vårt
naturliga tillstånd igen vilket är att vara i balans mellan vår maskulina och feminina sida

inom oss. All smärta vi håller inom oss på alla plan grundar sig på denna separation. Vår
separation från Gud och oss som gudomliga varelser. Detta är den lärdom separationen
ger oss. Den ger oss aldrig aldrig frid. Vi känner oss tomma, förvirrade och övergivna. Vi
kämpar oss igenom våra liv och tror att vi måste lösa allt själva i vår litenhet. Vår längtan

ligger i att känna oss trygga. Efter känslan av att vara hållna i en famn av villkorslös kärlek
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där vi bara kan slappna av i vetskapen av att det inte finns något vi behöver oroa oss för.
Vi kan alla hitta detta stället fast vi letar efter det på fel ställe. Vi tror det finns utanför
oss.  Att någon/något annan kan ge det till oss, men det finns inom oss, i våra hjärtan.
Så länge vi letar i vårt mentala Jag kommer vi inte finna det. Vi kan inte hitta balans så

länge vi tror på falska föreställningar om vad det feminina/maskulina representerar. Det
sanna feminina/maskulina är i total villkorslös kärlek till varandra. Det vill inget hellre än

att ge till varandra. Det kan inget annat än att uppskatta varandra för de är i total
samhörighet. Detta är vår Gudomliga föräldrar. Detta är dom vi är skapta utifrån.

Dessa två energier av polariteter. Dom är vi. Vi är dom. När vi tillåter oss att bli
omfamnade av dessa två kärleksfulla krafter inser vi att vi är deras barn. De två

polariteterna kan smälta samman inom oss. Vi blir centrerade. Vi är i våra hjärtan. I våra
hjärtan bor vår oskuldsfullhet. Vårt inre barn som är fullkomligt tryggt och älskat av sina
föräldrar. Moder och fader Gud. Smärtan ligger i att ha varit separerade ifrån dessa.

Allt handlar om att hitta tillbaka till denna plats inom oss och när vi är där vet vi vilka vi är.
Från denna plats vet vi att det inte finns någon brist på något utan ett överflöd av allt vi
någonsin önskat oss. Vår kanal öppnas upp till ett högre medvetande och vi står mitt i

flödet av livsenergi.

Att identifiera det maskulina/feminina som arketyper utanför oss
  

Så länge vi lever kvar i föreställningen om det maskulina/feminina som separerade så kan
vi inte förena dessa inom oss. Vi letar efter dessa två som personifierade gestalter i våra

liv som kan ge oss den balans och trygghet vi längtar efter inom oss. Vi letar och söker
efter den manliga gestalten som kan ge oss vår maskulina balans och den feminina likaså.
När vi gör detta så går vi utanför oss själva och istället för att förena dessa två inom oss
separerar vi oss från dessa två energier vilka vi är en del av. Energimässigt kan vi se på

det som att vi släpper ifrån oss vår maskulina energi in i en maskulin gestalt som
representant för vår egen maskulina sida. På samma sätt gör vi med vår feminina energi. Vi

kan på detta sätt få en bild av hur vår energi är i någon annans energisystem. Så länge
den maskulina/feminina representanten uppfyller det vi önskar oss kan detta kännas

tillfredsställande, men när våra behov inte blir tillgodosedda blir vi besvikna på den andre
parten och står kvar utan denna energi. Vi blandar på så sätt ihop vår energi med andras
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och vice versa eftersom andra gör precis likadant. På detta sätt tappar vi/ger bort energi
och blir påfyllda/tar energi från varandra. 

Relationer med det feminina/maskulina

Vi söker efter vår andra hälft utanför oss och grundar vår längtan utefter vad vi
föreställer vår andra hälft är inom oss. Detta betyder att män och kvinnor söker utanför

sig själva efter en partner som kan göra dom hela inom sig. När vi hittar den
person/vibration som matchar detta så uppstår kärlek. Kärleken grundar sig egentligen
på att vi blir sedda av den andra personen och får den kärlek vi så innerligt längtar efter
att kunna ge oss själva. Så länge vi får denna kärlek blir vi uppfyllda av den och kan på
samma gång ge kärlek tillbaka men tyvärr handlar detta om ett beroende av varandras

kärlek för att kunna känna sig hel. Detta skapar till slut förväntningar och besvikelser och
på så sätt skapas skuldbeläggning och villkor i kärleken. Den viktigaste relationen vi har
är den med oss själva. Om vi inte kan hitta denna balans inom oss själva kommer vi inte

kunna bli hela. Vi kommer inte leva i villkorslös kärlek. Beroende av vad vi själva tycker vi
är värda och vad vi har för föreställningar om vad det maskulina/feminina representerar

för oss kommer detta också spegla valet av våra partners. Om t.ex. en kvinna inte
uppskattar det feminina inom sig kommer hon hitta en man som inte heller gör det. Om en

man inte uppskattar det feminina inom sig kommer han heller inte uppskatta den kvinna
han attraheras av. Om en kvinna inte uppskattar det maskulina inom sig kommer hon inte

heller uppskatta den man hon väljer o.s.v. 

Våra feminina/maskulina kroppar
Det gudomliga mötet/ Hieros Gamos

Vi kan se på våra fysiska kroppar utifrån våra kön hur olika uppbyggda dom är. Våra kön
där mannens har en utformning på utsidan av kroppen med en penis och ett ollon. Hans

pung är utanför kroppen. Kvinnors kroppar är som en motpol. Vi har en hålighet inom
oss, vår slida, och vår klitoris representerar mannens ollon. Vi är skapta för att förenas.

Vi har våra äggstockar inom oss. När vi uppnår balans inom oss mellan vår egen
maskulina/feminina sida kan vi känna den sanna föreningen/sammansmältningen med en
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man genom den sexuella akten. Inte förrän då kan vi uppnå maximal njutning. Vår
kundalini exploderar upp genom vår ryggrad och extas uppnås. En förening med Gud

och universum. Vi ser bokstavligt talat stjärnor. I det läget är vi i total harmoni med
varandra och inom oss och möts via våra hjärtan. Vår klitoris och ollon är

sammankopplade med våra hjärtan och ju mer i balans/i våra hjärtan vi är desto mer
känsliga blir dessa. Orgasmen når himmelska höjder eftersom själva orgasmen inte längre
är målet utan föreningen mellan våra hjärtan, vilket naturligt leder till en orgasm på andra

höjder, in i andra dimensioner.

Kärlek ur ett rädslo-perspektiv kontra kärleks-perspektiv

När vi börjar observera världen ur ett nytt perspektiv som inte grundar sig på separation
och rädsla kan vi se att vi använt oss av ordet kärlek i ett perspektiv som grundar sig på

behov och rädsla. Vi kan också se hur vi i egensyfte och brist på insikt använt kärlek som
ett maktspel som lett till kontroll och lidande istället. Kärlek har varit ett spel vi spelat
med varandra. Vi har gått in i relationer i ett eget syfte att få något av den andra och i
rädsla för att mista den andre. Vi har tänkt taktiskt. Jag tror vi alla kan skriva under på
att vi deltagit i detta spel. Att gå in i en kärleksrelation har varit smärtsamt och vi har

försökt spela spelet ”rätt” så att säga så att vi inte ska skrämma bort den andre som vi så
gärna ”vill ha”. ”Ska jag ringa, eller inte. Borde jag göra si eller så nu? Vad är rätt, fel?”
Massor av oro har stegrat sig inom oss i vår rädsla för att uppfattas fel eller för att den
andre ska upptäcka något med oss som gör att vi blir bortstötta. I denna förställning har
vi försökt lista ut hur och vad den andre vill att vi ska vara och gett avkall på våra sanna

Jag. Ur denna synpunkt så går vi in i relationer där egentligen ingen av parterna vet vilka
dom älskar egentligen. Förr eller senare rasar fasaden och problem uppstår. Våra rätta

Jag sipprar fram och vi står där handfallna och  undrar var personen tog vägen som vi
blev så förälskade i. 

Genom vårt ”behov” av kärlek av någon annan så ställer vi också krav. Krav dödar kärlek.

Om vi lyssnar på musik och alla kärlekstexter som skrivits genom tiderna handlar de flesta
om just detta. ”I need your love”, I cannot live without you”, You make me whole”, Love is
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hard” o.s.v. i alla oändliga former. Allt grundar sig på ett behov. Kärlek har varit
smärtsamt och vi har riktigt gottat oss i det. Vi har älskat att lyssna på dessa texter. Vi

har gottat in oss i vår smärta av hjärteförluster och sorger dessa inneburit. 

Att av/omprogrammera oss

När vi upplever och kommer till insikt med att vi har vissa föreställningar,
beteendemönster och vanor som inte fyller oss med välbehag och som dränerar oss på

energi så har vi alltid ett val till något annat. Det vi behöver göra är att komma till insikt om
varför vi väljer detta. Det kan vara så att vi behöver lära oss att respektera oss själva mer.
Att lära oss att inse att vi inte har någon skyldighet att ge bort vår energi. Det kan också
vara så att vi i tidigare liv ingått överenskommelser om att vi är skyldiga till detta utan att i
detta liv riktigt förstå varför vi lever med denna föreställning. Som vi tidigare varit inne på
så blir vi också programmerade in i en föreställning om en hierarki där vi anses skyldiga att

ge dom som står över oss utifrån en värderingsskala där vissa har mer rättigheter än
andra. 

OM vi går in på att känna vad själva känslan innehåller som vi upplever när vi känner oss
dränerade så hittar vi svaret där. Vi behöver inte minnas det exakta tillfället när detta

startade. Vi behöver inte minnas tidigare liv. Vi behöver inte gå i terapi i flera år och älta
våra problem. Det enda vi behöver göra är att tillåta oss att gå inåt och känna. ”Hur

känns det?” ”Varför väljer jag detta?” ”Är jag villig att välja något annat för mig?” ”Varför
vill jag straffa mig själv?” 

Genom tidigare liv vi levt kan vi inse att vi levt både under förtryck, slaveri, hot,
bestraffning, tortyr och död för att stå för våra åsikter. Vi kan i rädsla för våra

förtryckare ingått avtal om att sälja en del av vår själ så att säga för att klara livhanken
eller för att skydda andra från det. Vi kan ha fått ultimatum ställda mot oss i att välja sida.

Den ”onda” eller ”goda” sådan. Vi kan ingått avtal som sträcker sig genom från en
inkarnation till en annan. Vi kan också i våra cellminnen lagra all den rädsla vi upplevt i

tidigare liv från våra upplevelser där in i våra nästa. Vi kan inte riktigt sätta fingret på det,
men vi känner skuld och rädsla som inte riktigt är befogade utifrån den situation vi
befinner oss i. Vi kan se att fobier kan grunda sig utifrån upplevelser i tidigare liv

exempelvis, men också andra rädslor vi har som är mer subtila. Det vi behöver göra är att
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jobba med insikten om att vår suveränitet och om att ingen har någon rättighet att
inkräkta på vår själ eller energi. Även om vi tidigare trott så och därmed ingått avtal som

verkat motsatt så kan vi alltid utifrån denna insikt avsluta/makulera sådana
avtal/kontrakt och överenskommelser vi tidigare gjort. Vi behöver inte lägga in någon

ilska eller någon bedömning i detta eftersom vi då fortfarande är kvar i dualitetens
dilemma där vi känner oss i underläge. Vi behöver göra detta utifrån ett neutralt läge i

vetskapen om vår suveränitet och att vi helt enkelt väljer något annat eftersom vi nu vet
att vi har den valmöjligheten. Det är då vi går in i vår storhet. Inte den storhet som

grundar sig på att vara förmer utan den storhet som grundar sig på att vi alla är det. 

Karma/karmiska band/relationer/själskontrakt

När vi lever i relationer där vi upplever oss kränkta/nedvärderade/utnyttjade o.s.v. kan
det bero på karmiska band vi har med dessa personer. Vi har förmodligen också haft

relationer i tidigare liv. Vi kan ha ingått avtal och kontrakt om att vara skyldiga att
lyda/undantrycka oss själva eller rena slavkontrakt. Vi kan ha ingått avtal som inneburit
att göra avkall på vår feminina sida och vår kraft. Vi kan ha varit så kraftfulla att vi ingått
avtal om amnesi. Vi kan alltid häva sådana avtal. Vi kan alltid avsluta kontrakt/avtal och
överenskommelser som inte gynnar vårt högsta bästa. Vi kan kommendera utifrån vårt

högsta Jag att minnas igen. Minnas vilka vi egentligen är och att stå i vår fulla kapacitet.

Att vara i beroendeställning

Vår känsla av att vara i beroendeställning sitter oerhört djupt inom oss. Ju mer medvetna
vi blir desto mer förstår vi och inser detta. Det är inte endast under det personliga planet

detta speglar som vi har varit inne på tidigare med offer/förövare rollerna som detta
medför utan detta speglar hela vår existens som fysiska varelser på denna jord. Vårt

samhälle spelar denna roll för oss där vi känner att vi är i beroendeställning för att kunna
överleva. Vi behöver en plats att bo på. Vi behöver mat för att överleva och detta har

tagits ifrån oss. Vi spelar med i ett spel där vi inte själva skapat spelreglerna. Om vi vill ha
det vi önskar och behöver står någon över oss och dikterar villkoren för detta. Spelar vi
inte med så förlorar vi det vi alla egentligen har som födslorätt på denna jord. Vi måste
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betala/skuldsätta oss. För att betala behöver vi jobba. Detta skapar en ständig oro och
inre stress inom oss. En känsla av att vara fångad, att vara ofri. Att inte äga sig själv och

sitt liv. Detta härstammar för många av oss från minnen då vår jord togs över av
destruktiva krafter som kom hit för att hjälpa oss men för att göra detta dikterade
reglerna för detta och som tog på sig härskarroller ,rättigheter till ägande och ett

regelsystem som än idag består där en hierarki av blodsband anser sig ha ett större värde
och mer rättigheter till vår jord än majoriteten.

Trygghet/Förtryck

Vi kan aldrig hitta trygghet genom att söka det utifrån ett underläge. Ett läge som inte är
jämställt och grundar sig på respekt åt båda håll. Utifrån det perspektiv vi levt där det

feminina inte värderats kan aldrig trygghet uppstå i ett förhållande. Vi kan inte hitta
tryggheten i vår/våra förtryckare vare sig det gäller individuella relationer eller genom vår
relation till våra makthavare. Vi är dock inprogrammerade i denna tro. De vi ser som våra

”räddare”, dom vi ser upp till i vår tro ska ge oss vår trygghet är i själva verket dom som ger
oss otrygghet. Om vi lägger vår trygghet i händerna på andra kommer alltid en

underliggande oro finnas hos oss. Det är upp till dom att avgöra om vi ska få den
tryggheten eller ej. Spelreglerna kan ändras när som helst och det är inte vi som sätter

dom. 

Vi är i en beroendeställning vilket gör oss lätta att hantera och manipulera till att lyda och
få till att leva upp till kraven som ställs på oss för att ge oss denna trygghet. I denna

situation kan vi göra avkall på mycket av oss själva. Vi säljer så att säga vår själ. Vi ger bort
bit för bit av oss själva och vår livsenergi. Vi förminskar oss och dom växer på vår

bekostnad. Så här fungerar makt och kontroll spel och det är så vår elit styr oss i världen
genom att få oss att tro att vi är beroende av dom för att få den trygghet vi själva inte tror

vi kan skapa åt oss. I själva verket ligger makten hos oss eftersom de är beroende av vår
otrygghet för att kunna behålla sin makt över oss. När vi själva hittar tryggheten inom oss
inser vi att vi inte längre behöver leta utanför oss efter den. Vi behöver ingen annan som

ger oss den. 
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Det fungerar precis likadant i våra nära relationer. Vi letar gärna efter vår trygghet utanför
oss i tron på att vår partner eller någon annan ska kunna ge oss den. Vi hamnar i ett

beroende på detta sätt där vi stannar kvar i förhållandet på grund av vår egen otrygghet
inom oss. 

Att hitta tryggheten inom sig 

Det vi alla vill är att bli älskade och sedda för dom vi är. Så länge vi lever i dualitet och
separation kommer vi att leta och söka efter denna bekräftelse utanför oss själva. Att bli

anklagad och orättvist behandlad och känna sig missförstådd är något de flesta av oss
råkat ut för mer än en gång i livet och kan sätta djupa spår i oss. Vi känner oss som offer.
Orättvist behandlade. När vi blir anklagade går vi lätt in i försvar. Vi vill inte bli sedda på
det sättet och tar på oss anklagelsen som en sanning om oss och vill få motpartnern att ta
tillbaka anklagelsen, ha en annan syn på oss som stämmer bättre överens med vår egen. Vi

går in in i kontroll. Vi vill kontrollera omgivningen. Vi vill förändra den andres syn på oss.
”Jag vill inte att du ska tycka/se/känna så om mig”. Vi går in i offer rollen som ”stackars
mig” och reaktionen blir att kasta tillbaka vilket leder till att båda agerar utifrån sina lägre
Jag i ett försök att se och känna sig bättre än den andre. Att reagera och försöka styra

varandra till att tycka som man själv vill kräver enormt mycket energi som inte leder till något
annat än pajkastning fram och tillbaka. 

Att acceptera 

Vi kan lätt tro att det enda sättet vi kan vinna är genom att gå in i striden och kämpa för vår
upprättelse. Men befrielsen ligger i att acceptera vad den andre säger utan att reagera.
När vi inser att det inte har något att göra med vilka vi är utan bara någons syn på oss så

har vi vunnit slaget. Det finns inget att strida om mer. Vi inser att vi har kämpat striden med
oss själva, inte med den andre. När vi vet vilka vi är kan vi älska oss oavsett vad andra säger
om oss. Vi kan välja att lära oss att vi inte är perfekta och slappna av i det. Det är okej att
inte vara perfekt. Det är okey att inte alla kan älska mig och se mig för den jag är. Vi kan

älska vår operfekthet. Egot vill se oss som felfria, men det är vi inte. Ingen är det.
Befrielsen är att älska oss oavsett. 
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Se det som en gåva 

Om vi har relationer där vi känner att vi inte blir sedda för dom vi är, uppskattade för dom vi
är eller anklagade för saker vi inte gjort kan vi ändra vår perception på det hela och se det

som en gåva. Istället för att försöka förändra den andres åsikter, uppfattning och
påståenden kan vi se att detta är inte en relation som är bra för oss. Istället för att reagera
och lägga energi på att få den andre att se oss som vi vill kan vi istället se på den personen

som en lärare som visar oss vår egen brist på respekt mot oss själva. Problemet i många
relationer är att vi stannar kvar i dom på grund av rädsla. Rädsla för att mista vår falska
trygghet. När vi lever i sådana relationer grundas dom inte på kärlek utan rädsla. När

konflikter uppstår, uppstår en maktkamp där båda försöker bygga på den andres rädsla
att bli lämnad genom att hota och anklaga och tala om alla dåliga sidor sin partner har.

Detta är helt ologiskt egentligen eftersom om man verkligen vill behålla sin partner borde
visa och säga allt man älskar hos den andre istället för tvärtom. Att tala om hur illa man
tycker om varandra och förfula varandra är ingen optimal lösning. Om vi väljer att gå ur

pajkastningen och observera den andra utan att reagera kan vi se att vi växt ur en sådan
relation. Vi kan se att det inte har något med kärlek att göra. Vi kan se att om vår partner
verkligen skulle älska oss och vara mån om oss och relationen borde visa sina bästa sidor

och inte sina sämsta. 

Att veta när det är dags att lämna en relation 

Vi behöver fråga oss själva varför vi väljer att stanna kvar i en relation där vi känner att vi
inte blir sedda eller älskade för som vi är. Vad har vi för avsikter med den relationen?

Stannar vi kvar av rädsla? Stannar vi kvar på grund av vår känsla för att inte vara värda
bättre? Kan vi inte älska oss själva utan villkor? Hur kan vi då förvänta oss detta av någon
annan? Om en relation grundar sig på behov så är det inte det högsta bästa vi kan välja för
oss själva. En relation grundar sig aldrig på att bara en har behov. Ur feminint/maskulint

perspektiv där parterna inte har balans inom sig mellan dessa två blir resultatet att den
delen man förnekar inom sig vill man ha av den andre. Exempelvis kvinnan vill ha materiell

trygghet och mannen den omvårdande tryggheten. Båda lämnas i otryggheten och rädsla
över att inte få detta. Denna trygghet går bara att finna genom att göra sig själv hel och

inte genom att försöka få det av sin partner. Det blir två halvor som försöker göra sig hela
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på bekostnad av varandra. För att kunna leva i en harmonisk relation behöver båda parter
vara hela i sig själva, annars vill man ha den halvan som fattas inom sig själv av sin partner.
När vi lägger ifrån oss egot och kommer tillfreds med oss själva och kan älska oss själva

villkorslöst i en relation får vi ett helt nytt perspektiv på allt. Det som tidigare höll oss kvar i
relationen är det som stöter oss ifrån den. Allt får motsatt effekt mot tidigare. När vår

partner försöker hota eller skrämma oss ser vi hans egen rädsla och känsla av att inte ha
kontroll genom att försöka kontrollera oss. När vår partner talar illa om oss ser vi inte oss

själva i detta och har inte behovet av att försvara något vi inte är. Vi kan också se det smått
ironiska i försöket med att manipulera oss att stanna kvar genom hot och anklagelser

istället gör att vi inte vill stanna kvar. Hur kan vi vilja det? Hur kan vi önska oss så lite? Hur
kan vi tycka att vårt värde inte är högre än så? Istället för att känna oss underlägsna och

rädda känner vi en trygghet inom oss själva och kan med kärlek se hur svårt vår partner har i
att hitta sin egen självkärlek och trygghet. Vi har hittat tryggheten inom oss och behöver

inte längre leta utanför oss efter den.  

Offer/förövare mentaliteten

Att vara ett offer innebär att in i en viss roll där vi ser oss själva som ”drabbade” orättvist
av yttre omständigheter som vi inte kan rå på. På det sättet ger vi personen/samhället

osv. Rätten till att stå över oss och ger dom makten till att använda oss som deras
marionetter. Vi ser oss själva som hjälplösa/maktlösa. 

På samma gång går vi in i ett dömande. Vi dömer förövaren som elak, orättvis osv., som
inte

 ger oss det vi vill ha. Vårt självvärde, uppskattning, respekt m.m. 
Vi stannar kvar i denna föreställning ända tills vår gräns är nådd för vad vi kan acceptera.
När vi själva ser vårt självvärde kan vi gå ur situationen och har förhoppningsvis lärt oss

mer om oss själva. Vi kan förstå att vi själva måste veta vårt självvärde innan någon annan
kan. Vi kan istället gå in i vår kraft som oss själva. Går ur situationen. Lämna förhållandet
osv. och inte se oss som underlägsna mer utan se det som en läxa vi lärt om oss själva. Om

vi tror att andra har mer rättigheter än oss i livet sätter vi oss själva i offersitsen och
kommer att attrahera till oss situationer/människor som visar oss detta och vad vi

behöver transformera/komma till insikt med inom oss ända tills vi gör det, VET det,
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KÄNNER det. Vi kan aldrig hitta detta/skapa detta från en position där vi känner
oss i underläge. 

Som offer  inser vi inte att vi själva manifesterat/attraherat till oss situationen. Vi
manifesterar oavsett om det är positivt eller negativt det vi har fört in i våra liv. Så även

om vi lever våra liv som offer så är vi ändå kraftfulla manifesterare för vi har även
manifesterat detta. Så varför då manifestera negativa saker in i våra liv

Dömande =  Sämre/bättre medvetande

Vi tar energi från varandra genom att manipulera och döma. Vi spelar offer/martyrer när
vi ger vår energi. På detta sätt får vi det vi vill ha och behöver utanför oss själva, (med det
yttre) för att fylla våra egna tomrum inom oss. Ett spel vi spelar, har spelat med varandra.

När vi dömer andra ger vi bort vår kraft. Antingen vi ser oss som bättre eller sämre än
andra så gör vi det. När vi ser oss som bättre än andra så handlar det egentligen om att
dom inte lever upp till våra förväntningar av vad vi önskar dom ska uppfylla för oss så att

vi ska kunna må bra. Vi vill att dom ska fylla något inom oss som vi inte fyllt inom oss själva.
Vi är beroende av andras beteende och vad som händer omkring oss för att kunna må

bra, vara i harmoni osv. Vi ger bort vår kraft till dessa personer, situationer och
omständigheter utifrån detta perspektiv. 

Dömande = offermentalitet 

Vi kan ha föreställningen om att de som dömer är förmer än oss. Att dömande står för
makt. Auktoritet. Vi är rädda för att bli dömda. Vi känner oss som offer i denna position
och ger på så sätt makten ifrån oss själva. Vår egen värde bestäms utifrån någon annan

än oss själva. När vi tar ett steg ifrån denna föreställning och observerar den ur ett högre
perspektiv kan vi istället se det motsatta. Att döma handlar om viljan att ha makt och

kontroll på sin omgivning. Att det ska representera det som är förenligt med våra egna
värderingar. När det inte gör detta gör det oss rädda. Om vi var helt trygga med oss

själva hade vi inte behövt väga våra värderingar utifrån andras som rätt eller fel sådana.
Vi hade kunnat låta andra leva sina liv som dom själva ville utan våra värderingar över

dessa. På det sättet sätter vi oss i en underliggande position. 
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Dömandet över dömandet

När vi vill ta oss ifrån dömande kan vi hamna i en spiral av att döma vårt dömande. Vi vill
inte vara de som dömer så därför dömer vi oss själva för att vi dömer så att säga. Det kan

vara svårt att ta beslut som inte är förenliga med andras eftersom det kräver en
ståndpunkt. När vår ståndpunkt inte är densamma som andras kan andra döma oss för
detta och vi själva dömer oss för att ha en egen ståndpunkt och ser oss som dömande
utifrån deras perspektiv men i själva verket är det som som dömer oss. Vi har bara tagit

ett beslut som inte är förenligt med deras. Det innebär inte att det ligger ett dömande av
deras beslut, men så uppfattas det ofta och det är lätt att halka in på att döma oss själva
för detta. Det gäller att ta sig ur denna dömande spiral och sättet att göra det på är att
älska även den som dömer. Att inte lägga en bedömning på oss själva för det. Om vi är
rädda för att andra ska döma oss som dömande dömer vi på samma gång oss själva och
detta behöver vi omfamna inom oss och se som en rädsla och programmering inom oss

som behöver att bli älskad. 

Falsk trygghet

Vi är programmerade till att tro på vårt egos dömande röst. Vi är programmerade in i tron
på att det är den rösten vi kan och ska lita på. Vår föreställning enligt den modellen är att
vi behöver tänka ut allting. Ha en plan för allt och även en reservplan om den första inte

fungerar. Vi tror vi är listiga och smarta på detta sätt, men mister på detta sätt det
universella flowet och flödet och universums intelligens som alltid hedrar oss i viljan att ge

oss allt vårt hjärta önskar. Vi litar inte på våra hjärtan. Vi har stängt ner dom efter alla
våra förluster och sorger den erfarenheten gett oss. Vi tror att genom att lyssna och

öppna upp våra hjärtan kommer innebära ytterligare smärta och lidande. Vi har lärt oss
att vara starka, självständiga, tuffa och hårda. Att inte visa vår sårbarhet inom oss, vilket
lett till att vi inte vågar vara sårbara ens inför oss själva. Vi tror att det är en svaghet. Vi
har lärt oss att svaghet är att visa sina känslor. Att känna sina känslor. Det handlar om

vårt egenvärde. Vad vi har för föreställning om vad vi är värda. Programmeringar som
sitter djupt inom oss i tron på att vi inte är värda att leva våra liv i glädje, kärlek, respekt,
frid och trygghet. Utan kamp för vår överlevnad. Vi tror att om vi väljer vår hjärtas väg
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kommer vi bli bestraffade. Vi är så rädda för att bli övergivna, svikna, lämnade och
ensamma att vi håller kvar vid relationer, situationer och mönster som inte ärar oss och

inte ger oss det vi innerst inne i våra hjärtan drömmer och längtar efter eftersom vi tror att
det är en utopi att kunna leva så. Vi håller fast vid det vi tror ger oss trygghet men som i
själva fallet ger oss otrygghet eftersom vi inte hittar tryggheten inom oss vilket är i våra
hjärtan. Vi är livrädda för att tala från våra hjärtan. Säga vad vi tycker och känner inom
oss. Vi tror att vi kommer att bli dömda för att göra det. Vi förväntar oss en attack, en

negativ reaktion, ett straff för detta. 

Universum belönar oss alltid när vi väljer vårt hjärtas väg

Det är vår föreställning om att vi inte kommer att få våra behov tillgodosedda som sätter
käppar i hjulet för detta. Vi behöver förstå att vi är mästarna i vårt liv. Vi är dom som

bestämmer vad vi väljer in i våra liv med våra föreställningar om vad vi är värda eller ej. Om
vi har tilliten till att vi alltid får våra behov tillgodosedda så kommer vi också få detta.

Problemet ligger i att vi inte har den tilliten. Problemet ligger i vår föreställning om det
motsatta. Detta behöver vi jobba med inom oss själva för att vi ska kunna leva i harmoni
med livet och oss själva. Vi kan inte tänka ut lösningar på allt. Det är inte vårt jobb att

göra det. Vårt jobb är att veta vad vi önskar utifrån våra hjärtan och sedan låta universum
sköta resten. Vårt jobb är att ha tillit till det okända. Ha tilliten till att allt löser sig på

bästa sätt när vi väljer hjärtats väg. Vårt jobb är att inte jobba så hårt med att tänka. Vår
jobb är att sluta tänka och bara vara. Vårt jobb är att veta att vi är värda allt vi önskar
oss. Inte från andra men från universum. Vårt jobb är att sluta döma oss själva så hårt.

Sluta döma andra och veta vårt värde även om vi inte är perfekta eller felfria. Ingen
dömer oss förutom vi själva. När vi slutar döma oss själva kommer inte heller någon annan

döma oss. 
Ur ett mänskligt perspektiv kan vi inte se någon lösning på alla våra problem. Vi kan inte
se någon utväg. Vi kan inte få ihop hur allting ska kunna få en ände när vi lever mitt uppi

förtvivlan och kaos, vare sig det gäller relationer, ekonomi, boende eller annat. Vi kan
tycka att vi bara drabbas av elände i våra liv. Att vi är födda med otur. Att det är vår lott.

Men det är ingenting annat än vår förställning om detta som skapar det. När vi släpper

Från Offer till Orakel ~ Mia Engevik~



 

taget om kontrollen. När vi släpper taget om vår rädsla och lämna över allt till en större
makt att lösa det åt oss, kommer det också att lösa sig. 

Vägen ur offermentaliteten

När vi väljer att gå ur vår offermentalitet går vi mer och mer in i vår egen självständighet.
Vi lär oss att älska och förlåta oss och det i sin tur hjälper oss att fylla våra egna hål inom
oss vi burit på. Dessa hål, denna tomhet har vi behövt andra till att fylla tidigare. Det är

en process. Det sker inte på en dag, men huvudsaken är att vi nu är medvetna om det och
jobbar med det inom oss själva istället för som tidigare lagt den bördan på andra att fylla

åt oss. Ju mer vi kan älska oss själv ovillkorligt desto mer självständiga blir vi och det är
inte längre viktigt för oss med relationer där detta sker. Vi börjar uppskatta vår egen tid

med oss själva istället. Vi behöver mer frihet. Vi upptäcker att det kan vara väldigt
närande och givande och roligt att få vara ensamma. När vi är ensamma och trivs med det

kan vi också upptäcka våra dolda talanger. Vår kreativitet vaknar till liv och vi får en
starkare kontakt med vår själ och kopplingen till universum. Vårt högre jag börjar vägleda
oss. Vi börjar lyssna på den rätta rösten inom oss. Den som älskar oss ovillkorligt. Detta
kan leda till att vi behöver lämna förhållanden, relationer vi tidigare levt i och med. Vi har
helt enkelt växt ur dom och vill inte längre spela med i dom gamla spelreglerna som tog så

mycket energi och kraft från oss. Vi hittar kraften inom oss själva istället och ger inte
längre bort den. Vi förstår att alla har sin fulla födslorätt till energi från universum och

spelar inte längre med i spelet av att ta/ge  energi till och från varandra. 

Vägen till att bli mästare i sitt liv

När vi väljer att ta fullt ansvar för våra liv, våra handlingar, våra erfarenheter och
upplevelser och inser att vi är skapare av vår egen verklighet är vägen till att bli mästare i

sitt liv. Vi ser oss inte längre som offer utan ser på allt vi går igenom i våra liv som en del av
vår lärdom om oss själva. Vi inser att vi skapar allt, även det vi ser som negativt. Vi ser det

som prövningar och möjligheter för oss att komma förbi genom att ändra inställning. Vi
inser att det är ett led in i att nå högre medvetande och ser det mer som initieringar. Vi
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blir prövade om och om igen i vår syn på oss själva som offer och kommer att råka ut för
sådana händelser så länge det finns ens en liten gnutta av tvivel kvar i att vi skulle vara så.
Vi blir prövade i vår ståndpunkt om oss själva på många sätt. Vågar vi stå vid våra åsikter

trots att alla andra har andra än oss? Vågar vi gå vår egen väg när alla andra väljer en
annan? Vågar vi vara dom vi är i ett samhälle som vill att vi ska vara något annat? I

relationer med familj, vänner? När vi inte längre är rädda för att stå kvar ensamma kommer
vi heller inte ha några problem med detta. Vill vi bli omtyckta för något vi inte är och låta

andra tycka om oss men inte vi själva? Vill vi fylla oss med något som inte är vi? Vi kan
försöka lura oss själva på detta sätt men inom oss känner vi hur vi blir mindre och mindre

och att vi inte bara lurar andra men också oss själva. 

Trauman i detta och tidigare liv 

Vårt jobb är att integrera vår själ i vår fysiska kropp. När vi i tidigare liv eller detta ingått
avtal där vi så att säga ”sålt” vår själ eller delar av den så behöver vi nu kalla tillbaka dessa
delar. Vi kan känna detta i våra fysiska kroppar som att vi inte riktigt har någon kontakt
med dom eller delar av dom. Vi kan ha ingått avtal om att inte erkänna vår feminina sida
t.ex. och därmed överlåtit den till något/någon annan. Vi kan i fall av hastig död, t.ex.

halshuggning fortfarande känna av detta. Vi har ingen känsel i halsen, eller en känsla av
att huvudet ska ramla av. Likaså armar, ben etc. Vi behöver kalla tillbaka dessa delar av

oss. Läka dessa själsliga sår. Återkalla alla delar av oss. 
Fallet/förfallet i Atlantis då vi inte bara Atlantis gick under utan också vårt medvetande

föll innebär också djupa traumatiska minnen inom oss på en undermedveten (eller
medveten nivå). Vi kan i våra liv idag känna en oerhörd rädsla för att stå upp för vår

sanning om vilka vi egentligen är. Vi kan känna vår själs lust till att tala, visa oss som dom vi
egentligen är och känna att vi bär på kunskap och krafter inom oss som pockar på med
sin uppmärksamhet men som vi inte vågar att plocka fram. Rädsla  i att missbruka dessa
krafter kan ligga djupt inom oss. Vår medverkan i fallet årtusenden tidigare kan vara en
orsak till detta. Vi vill inte göra om våra misstag igen. Vi förstod inte då vilka katastrofal

följder det då skulle få, men insåg detta när det redan var för sent och vidden detta skulle
få för mänskligheten, vår jord och allt som lever här. Vi kan också varit dom som kämpade
emot de destruktiva krafterna då och känna denna oerhörda förtvivlan och sorg inom oss
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som vi gjorde då när vi insåg att det inte gick att rädda Atlantis från undergång. 

Vilken röst lyssnar vi till?

 När vi ägnar tankeverksamhet åt att oroa oss för vad andra tycker och tänker om oss
drar vi också in deras energi i vår energi. Rösten vi hör i våra huvuden, vårt ego, blir en mix

av röster från alla vi har dragit in i vår energi. Vi inte bara hör rösterna men vi känner
också känslorna från andra. Vår självbild skapas på så sätt utifrån de ”inspelningar” vi

väljer att lyssna på. Våra reflektioner kan ha en enorm variation från sämsta tänkbara till
bästa. Ingen av dessa ger oss svar på vilka vi är eftersom de som sagt bara är en

reflektion och denna reflektion är aldrig konstant. För att veta vilka vi är behöver vi leta
någon annanstans. Svaren på vilka vi är kommer vi aldrig hitta utanför oss. Vi hittar dessa
inom oss. Svaret på vilka vi är har inga villkor och det är alltid kärleksfullt och förlåtande

oavsett andras reaktioner. 

Vem är Jag?

Den enda uppgift vi egentligen har i våra liv här på jorden är att vara dom vi är – veta vilka
vi är och att älska oss som vi är. En enkel uppgift kan tyckas, men så oerhört komplicerad
för oss i praktiken. Denna uppgift är så svår att uppfylla att det tagit oss genom många
inkarnationer och livsöden för att lyckas uppfylla den. Vår intention är alltid denna när vi

väljer att inkarneras in i fysiskt liv och vår reflektion är alltid hur väl vi lyckats med
uppgiften när vi väl lämnar jordelivet. ”Hur mycket lyckades jag älska mig själv”? Vår resa

genom inkarnationer fortsätter i vår egen iver att lyckas med denna uppgift och nästa
inkarnation tar vid där den föregående slutade. De områden vi inte var framgångsrika i
väljer vi att få uppleva igen för att ha möjligheten att göra något annat av. Våra liv är en

skola i att lära oss älska oss själva. Att veta vårt värde och vad vi förtjänar. Våra
begränsningar sätter vi för oss själva så länge vi inte har medvetenheten om detta. Att

komma ihåg det. Att minnas. Vår intention in i varje inkarnation är också att minnas detta
men som vi vet så svårt eftersom vi lätt formas in i  andras tankebanor om vilka vi är/ska
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vara/borde vara genom manipulation/skuldbeläggning och programmeringar om det
motsatta. 

EGOT

Egot är som en ständig kommentator i våra huvuden som antingen prisar och lovordar
oss eller motsatsen, kritiserar oss och ger oss känslor av skuld och skam.

Egot vill som sagt dela upp saker i polariteter. Bra/dåligt, sämre/bättre. Egot är aldrig
neutralt. Egot är aldrig villkorslöst. Egot är alltid dömande. Antingen till vår fördel eller
ej. (se blogginlägg). Vi kan aldrig känna oss trygga i egot. Det svänger hit och dit. Ena
dagen är vi bra nästa inte. Vi kan känna oss självsäkra, snygga, bra osv. i perioder, men

det kommer också en period när vi får känna på det motsatta. När egot är starkt i oss kan
vi dedikera våra liv åt att bli bäst. Problemet är att det går åt oerhörd energi till att uppnå

detta och är svårt att upprätthålla. Egot behöver reflektion. För att kunna känna oss
bäst behöver vi få den bekräftelsen utifrån och på det sättet är vi alltid beroende av hur
andra bedömer oss. Från egot känner vi oss aldrig tillräckliga. Vi lever i en ständig oro
över hur andra ska se oss och bedöma oss. Duger vi, passar vi in, är vi bra, snygga osv.
Om vi inte får bekräftelsen dimper vi ner i tvivel på oss själva. Om vi tittar på bipolära

”sjukdomar” så kan vi se stora likheter med detta utifrån denna synvinkel och inse att vi
alla nog i så fall har en viss grad av bipolaritet inom oss. För att kunna må bra och känna

oss bättre/förmer än andra behöver vi också granska andra för att jämföra oss. Vi
bedömer och ger ett utslag. Ok/inte ok. Dum eller ej. Snyggare än mig eller inte. 

Våra tankar- alltid reflektera över vad vi upplever. Jag ser detta. Jag tänker så här om
detta. Jag tycker inte om detta. Detta tycker jag om. Jag är sån här. Sånt klarar inte jag

av. 

Egot som en ständig kommentator

Om vi tittar på egot som en person som ständigt finns med sin röst i våra huvuden där
den ger feedback till oss enligt dess bedömande utifrån polaritets principer så kan vi få
en distans till det och inte ta det så allvarligt, eller ens som en del av oss, vårt sanna jag
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utan mer som en följeslagare vi har med oss så länge vi tror att vi behöver denna. Vi kan
se egot som en viktig lärare på detta sätt. Vi kan aldrig ”vinna” det vi egentligen vill ha

genom egot och det är frid och villkorslös kärlek till oss själva. När vi vet hur egot
fungerar så har vi alltid ett val och det är att välja att lyssna på det, tro på det, leva enligt
det eller ej. Det vi vinner genom egot innebär alltid en uppoffring från oss själva. En bit
av vår själ kan man säga. Det vi tror vi ska vinna genom egot, ger oss alltid en tomhet. Vi
blir aldrig nöjda. Vi vill alltid ha mer, Vi finner aldrig ro, frid. Ju mer vi väljer att följa egots

väg desto tommare känner vi oss, desto större bit av vår själ förloras eftersom ”lyckan”
alltid är tillfällig. Den är beroende av det externa. Det utanför oss. Den ligger alltid i

händerna på andra. På det sättet styr vi inte våra egna liv utan andra gör det åt oss. Vi
tror att vi är det andra säger vi är.

Vem är egot?

Vem talar? Vem är domaren? Vems är rösten? Är det vår röst? Hur kan vi ha en
diskussion med oss själva? Vem är denna så att säga allvetande röst? För att få svar på

den frågan behöver vi ställa oss nästa fråga. 

Vem är jag?

Våra sanna jag är kärlek. Ovillkorlig kärlek. Ovillkorlig kärlek dömer inte. Den är inte
dualistisk. Den är enhet. När vi är kärlek behöver vi inte bevisa något för någon. Vi

behöver inte andras åsikt av vilka vi är längre. Vi vet vilka vi är oavsett vad andra tycker.
Vi är inte perfekta, men är perfekta i vår operfekthet. Vi är bara mänskliga och ser inte
saker som misslyckande eller misstag. Vi ser det som erfarenheter att lära oss något av.

Vi observerar inte oss längre utifrån och in genom andras ögon. Utifrån våra sanna Jag
behöver vi inte längre bedöma oss i polariteter. Vi är dom vi är. Det i sin tur gör att vi inte

längre har behovet av att döma andra. Vi tittar ut och observerar världen. Vi bedömer
inte inte saker som rätt eller fel. Vi kan älska andra i deras ”operfekthet”. När vi inser
detta kan vi se på egot som allt vi inte är.  På det sättet kan vi se egot som vår lärare

istället. Egot separerar oss från vårt sanna jag. Det leder oss alltid bort från vårt sanna
jag.  
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Egot – en inspelning – repetering

Egot skapas utifrån vår separation från vår oskuldsfullhet och gudomlighet som barn när
vi ser på våra föräldrar som representanter av det maskulina och feminina som gudar. Vår
fulla tilltro och tillit till dessa arketyper som allvetare ger oss djupa sår genom att dessa

börjar att döma oss tidigt i våra liv. I vår beroendeställning av dessa känner vi oss
maktlösa och ger oss skuld för att inte leva upp till deras förväntningar av oss. Vi börjar

att bedöma oss själva som goda eller onda och gör detsamma med vår omvärld. Vi har lärt
oss att se på oss själva utifrån andras upplevelse av oss. Vi har formats in i

separation/dualitet världen. Vår rädsla för att inte bli älskade, svikna och övergivna gör
att vi registrerar våra ”misstag” som lärdomar för att dessa inte ska upprepas. Vi vill inte
känna den smärtan igen. Vi sparar detta i vår minnesbank och börjar bli vaksamma på vår

omgivning. När vi uppfattar upplevelser som liknande de vi redan har ”sparade” ger dessa
oss en varningssignal och rädslan kommer tillbaka igen som vi kände vid tidigare tillfällen.
Vi börjar uppfatta mönster och tror att det vi har registrerat är det som finns tillgängligt.
Vi tror på våra inspelningar och börjar boxa in oss i en verklighet bestående av tidigare
erfarenheter. Egot är en minnesbank. En lagring av erfarenheter vi har. Det är som en

inspelning. En databank av program vi sparat. Det är program skapade utanför oss
själva. Av andra. Det är förmaningar, krav, rädslor, skapade utifrån vårt lilla barns rädsla
att bli övergivet om det inte uppfyller alla dessa krav och förmaningar. Vi tror att vi är det
egot berättar om oss, men det är bara information vi fått av andra om vilka vi är som finns
lagrat där. Ska vi behålla dessa gamla program eller ska vi skapa nya? Ska vi ta rea på

vilka vi egentligen är utan egot inblandat? Utan att blanda in någon annan än oss själva i
vilka vi är. Vilka är vi utan egot?

Vågar vi släppa egot?
 Egots paroll är ”Jag tänker ~ Jag är”

När vi går in i våra hjärtan vet vi. I våra hjärtan känner vi friden. Vi känner friheten från
dess existens. Men vågar vi leva utan egot? Vilka är vi utan reflektion utanför oss själva? 

Vi är så vana att leva utifrån vårt ego att vår föreställning är att vi slutar existera utan
reflektion utanför oss själva. Att släppa egot kräver disciplin. Först en förståelse om hur
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det fungerar och sedan viljan till att bli fri från dess begränsningar. Det är lätt att haka
på egot i medgång. När vi får beröm, uppskattning, blir bekräftade osv. och då ”glömmer”

vi lätt dess baksida. Vi tycker om ruset denna positiva sida ger. Det är som en drog för
oss. Ett beroende. Men som alla andra droger, när dom slutar verka, ger dom oss

motsatt effekt. Vi får abstinens. Det krävs avvänjning. Egot vill ha kontroll. Egot vill ha
oss i separation. I ena eller andra laget så att säga. För att kunna släppa egot behöver vi
ha tillit. Ha tillit till att inte ha kontroll. Allas vår högsta önskan är omedvetet eller ej att

bli fria från egot eftersom det är först då vi kan komma i balans, vilket innebär, inga
motpoler, inget antingen eller. Balans är balans. Balans är att vara i våra hjärtan. Vår själ

bor där. Vår sanna natur, och ingen av oss vill leva som något annat. Så fort vi släpper
kontrollen kommer egot vara där och varna oss, förmana oss om riskerna med detta. ”Hur
ska det gå med det och med det då”? Och vi hoppar snabbt in i kontroll stadiet igen. Att

försöka göra små besök i ingentinget, av ingen kontroll verkligheten kan vara en bra
träning på att avvänja sig från egot. Att inte ha några förväntningar, att inte analysera
vad som händer, (då är vi fortfarande i kontroll mentaliteten), utan att bara vara. Att

tillåta oss detta. Att kommendera det. ATT VÄLJA DET. 

Något måste dö för att ge liv åt något nytt

När vi kommer in i detta stadiet känner vi oss tomma. Det som gav oss drivkraft finns där
inte mer. Vi känner oss tomma för vi har varit så vana vid att leva i denna verklighet.

 Vi kommer in i ett rum av ingentinghet och detta ingenting känns skrämmande. Vi har inte
längre någon kommentator att luta oss tillbaka till. Ingen som pushar, styr och regerar oss

längre till att göra saker i vårt högmod och egenintresse. Utifrån detta tomrum föds
något nytt som inte längre handlar om oss som individer utan om oss som en del av en

helhet som grundar sig på att dela med sig och bidra istället för att vilja ha. 
Friheten ligger i att vi inte längre behöver armbåga oss fram i livet i en ständig kamp och

tävlan. 
Det handlar om att våga släppa taget och att ha tillit. Släppa taget om något som vi är

vana vid till att våga släppa in något okänt. Ett nytt sätt att leva på. Tillbaka till vår
sanna natur, våra sanna Jag. 
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Den falska ”sanningen” om egot

Den falska sanningen om vem som är ego eller ej handlar om att den som inte uppfyller
önskningarna, förhoppningarna eller kraven andra ställer på oss är ego. Alltså den som

verkligen agerar utifrån egot och belastar en annan person för att den inte uppfyller
detta, projicerar sitt eget ego på den andra personen. Du uppfyller inte mitt tomrum

inom mig, min behov som jag inte kan uppfylla själv. Du gör mig besviken och du är
egoistisk som bara tänker på dig själv. Känner du igen dig? Vi har alla spelat detta spel. 

På detta sätt nästlar vi in oss i varandra i en härva av skuld/förväntningar och
besvikelser. När vi börja leva våra liv mer som vi själva vill och själva uppfyller våra behov

inom oss behöver ingen annan göra detta åt oss och det kan leda till en enorm frustration
och ilska inom de som fortfarande ”behöver” oss. 

Vår fria vilja och våra val

Vi har alla fått den gudomliga gåvan av fri vilja. Ingen kan inkräkta eller stå över den åt
oss. På detta sätt är vi våra egna Gudar. Det finns ingen Gud som styr oss, dömer oss

eller gör val åt oss. Vi gör valen själva. Problem uppstår när vi inte minns detta och tror att
någon annan styr våra liv, står över denna vår fria vilja. Det är då vi hamnar i vår offer

mentalitet och vi låter andra styra våra liv än vi själva. I denna tro grundar vi en
föreställning om vårt värde utifrån andras syn på oss och på detta sätt tillåter vi oss själva

att bli utsatta för enormt mycket lidande.
När vi har en förståelse för detta och en insikt om hur våra egon fungerar kan vi lättare

navigera våra liv utefter ett nytt synsätt. Vi förstår att vårt ego är vår lärare på detta sätt
och vi visas hela tiden in i situationer med möjlighet för oss att välja en väg i enhet eller
separation från oss själva. Vill vi stå kvar i gamla föreställningar av oss själva som offer,
som drabbade, som små, som beroende, som hjälplösa, som ensamma, som förmer, som

förmindre o.s.v. Vi blir serverade val. Vi väljer. Väljer vi det som ärar oss eller inte? 
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Projicerande

Projiceringar = falska sanningar om vilka vi är. 
Det andra påstår/säger att vi är har ingenting att göra med vilka vi är utan bara en

projicering/ett sätt/en metod att manipulera/skuldbelägga oss till att bli den person de
önskar vi ska vara för att uppfylla deras eget önskemål och tomrum inom dom själva.

Därför är det så viktigt att veta vilka vi är. Annars tar vi in dessa falska påståenden och
”sparar” dom som en inspelning, ett program i vårt undermedvetna och till slut blir det en

enorm mix/blandning av alla dessa falska ”sanningar” om oss, och vi känner oss helt
förvirrade och tappar bort oss fullständigt i detta gytter. Vilken sanning är sann och

vilken är inte. Vårt ego är i full gång med sitt dualitets pladder. Väljer vi den positiva eller
negativa ”sanningen”?  

När vi själva inte vill/vågar se/känna erkänna den mörkare sidan inom oss, de känslor
som är smärtsamma, vår ilska etc. så ser vi istället dessa sidor inom andra. Vi projicerar
över dom på andra. Vi ger andra skulden för våra egna inre, (mer vad vi förknippar med

negativa känslor), istället. 

Vår perception på vår verklighet beror på vilket perspektiv vi har

Därför är allas våra verkligheter upplevda på olika sätt. Det är på detta sätt vi kan
förändra vår verklighet. Att börja inifrån oss själva. Utifrån vårt tredimensionella

medvetande har vi trott att vi istället behöver förändra vår omgivning för att vi ska må bra,
vilket vi gjort utifrån vårt ego som är uppbyggt enligt separation och dualitet. Vi kan nu

förstå hur mycket energi vi lagt ner på detta utan att uppnå det resultatet vi velat uppnå
utav det. Vi kan nu förstå varför och i vilken utsträckning vi använt oss av

skuldbeläggning/manipulation osv. för att få vår omgivning att uppfylla alla våra behov åt
oss. Vi kan se att det precis som allt annat fungerar precis tvärtom. Vi kan bara förändra

vår omgivning/verklighet genom att förändra oss själva.

Vår omvärld/en spegling av vårt inre

Vi kan se hur vi i världen genom att leva i dualitet/separation har försökt att förändra
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saker genom att förändra det yttre. Vi har lagt ner oerhörd möda i detta och gjort så i
god tro på att detta är enda sättet i att kunna uppnå en förändring. Vi kämpar på detta
sättet MOT saker. Vi kämpar MOT det vi inte vill ha. Vi inser inte ur detta perspektiv
att själva roten till problemet kvarstår. Det är som att försöka att gå in och fixa sin egen

spegelbild av sig själv. Utifrån detta perspektiv utgår vi ifrån en känsla av underläge.
Offer mentalitet, där vi ser oss själva som offer för omständigheter och vår verklighet där
en hierarki bestående av varelser som har mer makt än oss själva ställer till saker och ting
och att vi sedan behöver rätta till soppan dom ställt till med. Vi kan se hur detta speglas i
både vår lilla och stora värld. Micro och macro hänger alltid ihop. Vi har oerhört många

organisationer som jobbar på detta sätt, med att inte bara hjälpa till i världens
”orättvisor”, men också genom aktioner. Vi kan se hur vi själva kan tycka oss orättvist
behandlade/anklagade och utsatta och kämpa oerhört för att få våra förtryckare att
ändra sin inställning till oss. Vi slösar vår energi enormt på detta sätt för vi börjar i fel

ände. Allt som sker är en reflektion på hur vi själva värderas oss och tycker vi är värda att
bli behandlade. Om vi anser att andra har ett högre värde och därmed utifrån en högre

position har rätten att styra vår värld och oss själva så kommer så också ske. Om vi anser
att vi behöver ledare så kommer vi också ha ledare i våra liv, vare sig det gäller våra nära

relationer eller i samhället. Om vi anser att andra sätter spelreglerna än vi själva så
kommer det också vara så. Vi kan se på hur mycket ”godhjärtade” personer som finns i

världen som ger ur ett skuldperspektiv i hopp om att hjälpa utsatta/drabbade på vår jord
i olika former där vi tillåter en elit att skapa detta kaos i vår värld på vår bekostnad i eget
syfte att ha mer och där dom sedan till på köpet går in och ska rätta till det dom ställt till
med. Vi kan aldrig förändra världen på detta sätt. Vi kan aldrig bli av med fattigdom och

lidande om de som skapar det finns kvar. 
Det enda sättet att bli av med lidande är att inte tillåta någon utanför oss att ge det till
oss. Varför behöver vi det? Varför tillåta det? Vi hamnar till syvende och sist till att det

handlar om oss själva och vad vi anser oss vara värda. Vi hamnar återigen i en
föreställning dualiteten/separationen skapar om oss som underlägsna/offer. 

Borden/måsten/krav

Vi lever med ständiga borden/måsten och krav på oss i våra liv. Men vem är det som
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ställer dessa krav på oss? Vem för vi dialogen med? Ur gudomligt perspektiv finns inga
borden eller måste. Det finns ingen agenda med något. Ur gudomligt perspektiv finns

ingen bedömning eller dömande. Ur Gudomligt perspektiv skulle vi alla leva i glädje och
följa vår intuition om vad som kunde ge oss mest glädje i livet. Inte att ha en plan med en

bakomliggande agenda. Inte att ge oss skuldkänslor för att vi inte gjort tillräckligt och att
känna oss otillräckliga och aldrig nöjda. Det är vårt ego vi för den diskussionen med och
ur ett omedvetet perspektiv tror vi att detta är vår Gud. Borden och måsten dödar vår
livslust och energi. Borden håller oss ifrån nuet och vi tappar bort flödet av att följa vår

intuition, vår skaparlust och kreativitet. 

Följa sin intuition = Ha tillit

När vi har tilliten till att allt som sker sker precis som det ska enligt universums plan på vår
resa genom livet till en högre förståelse om vilka vi är kan vi leva våra liv i större enkelhet
och glädje. Allt sker med en mening för att vi ska kunna komma närmre en förening med
våra sanna Jag utan separation från dessa Gud och Universum. När vi har tilliten till

detta förstår vi att den separationen  håller oss i kvar i att leva våra liv i en kamp. Vi
kämpar då emot universums Gudomliga lag om enhet och överflöd. Genom vårt samhälles
behov av att ha kontroll och planera våra liv så mister vi tillgången till att följa vår intuition
som alltid leder oss till den högsta bästa enklaste vägen för oss. Vi mister alla de tillfällen,
möten, händelser som hade kunnat leda oss dit vår själ vill. Intuitionen är inte alltid logisk.
Vår högsta väg kan vara att släppa allt vi har och bara välja det som ger oss glädje för när
vi är i glädje attraherar vi till oss saker in i våra liv. När vi släpper måsten och borden kan vi
går ur våra mentala Jag och istället hitta vår gudomliga kreativitet och en intelligens och

klarhet som kan ge oss så mycket mer än det vårt mentala kan ge oss. När vi agerar
utifrån måsten och krav agerar vi utifrån tvång. Tvång som någon annan ställer på oss.

Tvång på att prestera utifrån en agenda med ett syfte som inte är förenligt med
universums lagar. Vi inte bara tappar vår kreativitet och visdom utan också vår energi

eftersom vi försöker skapa något som gynnar andras egna intressen istället för
universums som handlar om allas sådana. Vårt samhälle lär oss att staka ut våra liv enligt
en plan ända fram till vår ålderdom. Vi lämna inga som helst möjligheter för något annat

att komma in i våra liv än det vi har planerat på detta sätt. Vårt samhälle vill att vi ska
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arbeta oavsett om detta ger oss lycka eller ej och att vi också ska planera och spara en
del av vår inkomst till vår ålderdom. Vi ska alltså ta en del av den förtjänst vi arbetat hårt

för och som kunde ge oss mer frihet och lycka i livet vi lever i stunden och istället tänka på
att oroa oss över hur vi ska kunna överleva vår ålderdom. Vi går miste om att leva här och

nu på detta sätt. Vi kanske eventuellt inte ens lever tills vår pension? Vi kanske är så
dementa och sjuka att vi inte har någon glädje ens av de pengar vi sparat. Systemet

kanske brakar sönder och vi står där utan våra surt förvärvade pengar på vår ålderdom
och inser att vi var så fullt upptagna med att planera för vår framtid att vi glömde av att

leva när vi levde. 
När vi följer vår intuition gör vi saker utan att ha en plan med dessa och först i efterhand
kan vi se varför vi gjorde dom. Vi kan få ett infall i att gå någonstans, läsa någonting, höra
av oss till någon som är helt irrelevant till det våra mentala Jag förstår. Universum leder

oss alltid rätt och dörrar kan öppna sig för oss som vi aldrig hade sett om vi valt att
ignorera vår ingivelse. Vårt ego vill gärna veta varför vi gör saker. Vår intuition behöver

inte det. Det lever i stunden. Intuitionen är vår koppling till vår själ och en högre
intelligens som har en betydligt större förståelse än vårt ego. Vi behöver ställa oss frågan
om vi vill göda vårt egos behov av kontroll eller vår själs behov av frihet. Vår omgivning kan

stå förundrade över att vi gör saker utan att ha en plan med dom och vi kan känna oss
dumma som inte har något svar på det men sanningen är att det är det minsta vi är i det

läget. Pusselbitarna faller på plats när det är dags. Det vi gjorde när vi följde vår ingivelse
och intuition får vi en förståelse för senare. När detta inträffar behöver vi inte veta, men

allt har en mening om vi följer denna väg istället och livet blir så mycket roligare och
enklare att leva. Vi lever i ”flowet”. Universum får möjlighet att ge oss av sitt överflöd.

Här och nu

Vi äger vårt här och nu. Vårt ”I am precense”. I detta ligger närvaro och vårt ”Jag är den
jag är” utan skuld och oro utan tilliten till att allt är som det ska och att vi alltid leds rätt
och att vi alltid har obegränsade möjligheter och alltid blir serverade lösningar och allt

som handlar om vår överlevnad utan att behöva kämpa. När vår tid upptas av oro och vår
oro upptas av vårt egos tjatter om misstro på oss själva och universums överflöd och

villighet att ge oss allt detta. Vår själ, våra högre Jag och alla våra hjälpare i Universum
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vill inget annat än att göra sina röster hörda för vi är fullt upptagna med att lyssna på
annat. Utrymmet är upptaget . Vi har helt enkelt inte tid att lyssna för vi är upptagna
med att skapa oro och misstro. Vi är för upptagna med att försöka lösa allt själva och

skapa våra liv i en ständig kamp MOT tiden istället för MED. Det handlar om närvaro.
Allt det feminina representerar är just det, närvaro. Att vara i nuet. Att vara närvarande
i varje stund. Det krävs tillit för att våra vara där. Ha tilliten till att vi alltid är trygga och

får våra behov tillgodosedda. Det är då vi blir levande igen. Det är då vi ser. Det är då vi
är vakna. 

Vi upplever med alla våra sinnen. 
Här ligger hemligheten, eftersom för att kunna stanna kvar där behöver vi vara i våra

hjärtan, i våra kroppar och inte utanför. Vår omvärld kan tyckas annorlunda, så levande,
så vacker, så vibrerande av liv. Det är inte vår omvärld som förändrats utan det är vi. När

vi är närvarande är vi i  våra hjärtan och får tillgång till vår livsenergi och vi vibrerar av
högre energi/frekvens. Vår närvaro och tillit leder oss in i högre medvetande för vi är där
vi ska vara. I vårt center. I vår inre galax. I vårt hjärta. Här och nu. Ett med vår inre galax

och yttre. För vi är en del av allt och allt en del av oss. Micro och macro. 

Sårbarhet/litenhet/storhet

I vår storhet ligger vår litenhet. I vår litenhet vår storhet.  I vår skörhet är är vi trygga, men
vi håller upp en fasad för att våga visa denna för andra. För att skydda oss och visa oss
starka och osårbara. Vi är alla sköra och sårbara inom oss. Ju större fasad vi sätter upp
desto mer sårbara och sköra är vi inom oss. Vi är livrädda för att andra ska se detta inom
oss. Vi är livrädda att någon ska se och upptäcka vårt eget mörker, vårt eget sargade och

trasiga inre. Vi tror att detta skydd ska skydda oss och få oss att känna oss säkra och
trygga. Vi dömer oss hårt för alla de delar av oss som vi inte kan älska hos oss själva. När
vi älska det inom oss som vi avskyr och föraktar har vi kommit långt på vår resa tillbaka mot

vår gudomliga oskuld. När vi kan förlåta oss själva och omfamna dessa delar av oss med
kärlek och omtanke. När vi omfamnar våra inre demoner och monster kommer dom att

försvinna. Dom kommer inte längre jaga oss. Det enda dom behövt var att bli sedda och
älskade. När vi kan älska vår operfekthet. I vår acceptans av vår operfekthet ligger vår

perfekthet. När vi kan älska vår gen operfekthet kan vi älska andras. När vi slutar döma
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oss själva slutar vi döma andra.

Våga möta vårt mörker

Egot vill gärna få oss att tro att vi antingen är goda eller onda. Att det ligger en
värdering i detta som att något är bättre eller sämre. När vi lever utifrån vårt ego vill vi

gärna vara på den goda sidan så att säga. Detta kan leda till att vi inte vill se våra mörka
sidor inom oss. Vi vill inte se vårt ego. Detta är också en del av egot. Att få oss att tro

att vi är felfria. När vi går in i denna föreställning kommer vi inte ifrån sanningen att detta
medför att vi också går in i ett dömande av andra som goda eller onda. Vi har ställt oss på

ena sidan av polariteterna och det medför att vi tycker vi är bättre än dom som inte är i
vår ”gäng. Vägen till upplysning går i att erkänna att vi inte är i endera av ”gäng” utan i

båda och att ingen av dessa har någon värdering som bättre eller sämre. Det ”onda” som
vi ser det har också en uppgift och mening. Det finns där för att lära oss något om oss

själva. När vi kan komma tillfreds med detta inom oss har det inte längre någon makt över
oss. Det är neutralt. Vi behöver titta på och erkänna för oss själva att vi har sidor vi inte
tycker om och att så länge vi lever utifrån egot i separation från våra gudomliga Jag så

lever vi in förställningar som avund/ missunnsamhet och tävlan. Vi tror att genom att
önska andra olycka så ska detta ge oss själva mer lycka. När vi vågar möta egot på detta
sätt och att ta ansvar i alla våra gärningar, tankar vi sänder ut och dess effekt det gett så

har vi kommit långt på vår resa. Dörrarna öppnas till våra ”akashic records”, där allt
lagrats och finns noterat genom alla våra liv och inkarnationer. När vi kan se på våra

mörka sidor inom oss med kärlek och mer se det som en del av oss som handlat i okunskap
och i brist på vår koppling till våra gudomliga Jag och som en väg för oss till att hitta

tillbaka till dom så lägger vi inte längre någon bedömning i detta. Vi kan vara ödmjuka och
förlåta oss själva. Se oss i vår oskuldsfullhet och att allt vi gjort ur ett ej kärleksfullt

perspektiv handlat om vår egen oförmåga till att älska oss själva ovillkorligt. På detta kan
vi också se andra som handlar utifrån det perspektiv vi förknippat med ”ondska”. 

Att möta sin smärta/ta hand om den, eller gömma undan och springa ifrån den

I vårt samhälle strävar vi hela tiden efter att vara aktiva/högpresterande och glada. Vi
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försöker hålla upp en fasad av att allt är bra hela tiden. Vi försöker vara någonting vi inte
är. Vi strävar efter likformighet, att vara likadana varje dag, men det är vi inte. När vi inte

tillåter oss att gå inåt, att vila, att vara med oss själva i tysthet så hinner vi inte med att
lyssna på vår själ. Vi tillåter oss inte att känna det vi känner. Vi lägger locket på, vi

blundar och stoppar huvudet i sanden och tror att genom att vara i ständig aktivitet så
kan vi undkomma det som gör ont inom oss. Vi springer ifrån oss själva. Vårt eget sällskap

är något som skrämmer oss. Vi distraherar oss med yttre stimuli/aktiviteter/umgänge
istället. Problemet är att vi aldrig kommer undan oss själva. Ju mer vi springer undan

desto mer kommer kommer att lagras inom oss. Trycket blir högre och högre så att säga.
Är vi rädda för det vi känner inom oss emotionellt kommer får detta inte sitt erkännande
och kommer att lagras i vårt system där det blockerar vår livsenergi från att flöda genom

oss. 

        Ju djupare vi dyker in i vårt inre desto djupare kommer vi förstå det yttre

När vi börjar ta itu med våra egna begränsningar inser vi att vi bär på oerhört många
sådana. Skuld och skam ligger djupt förankrat i oss. Lager efter lager behöver betas av
ett efter ett. Vi kan komma till insikt om olika rädslor som ligger inom oss och tro att vi är
klara med dessa, men innebörden av rädslan ligger i olika skikt inom oss där nya insikter
om vad som orsakar dessa kommer ju djupare vi tillåter oss att dyka in i dom. Inte förrän

själva roten till rädslan är borta är vi fria från den. Det är så här vi höjer vårt medvetande.
För varje rädsla/begränsning/falsk föreställning vi vågar möta/släppa/förändra om oss
själva desto mer densitet släpper vi och desto närmre våra gudomliga högre Jag kommer
vi. Vi släpper in högre frekvenser/ljus in i oss vilket leder till att nästa rädsla exempelvis

kan belysas inom oss så att vi ska få möjlighet att se den/känna den så att också den kan
få möjlighet att frigöras. Parallellt i detta får vi på samma gång en större och större

förståelse för hur vi själva är en del av helheten och att vår värld vi lever i fungerar precis
likadant. Vi börjar förstå att vi inte kan ”fixa” och rätta till saker på vår jord om vi inte går

till botten med var själva orsaken till allt lidande kom ifrån. I vår omedvetenhet om oss
själva där vi accepterat sanningar som sanna om vilka vi är och där vi rättat in oss i ledet
för att uppnå acceptans och enkelhet i våra liv kan vi inte upptäcka detta. I det stadiet

blundar vi för verkligheten. Vi vill varken se eller höra den. Vi håller en distans till allt det
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onda och destruktiva i vår värld precis som vi gör med vårt eget inre mörker och kaos och
destruktivitet. När vi börjar vakna upp för verkligheten och se att allt inte är av godo i

denna värld kan vi börja en kamp med att försöka bekämpa det onda med
välgörenhetsinsatser eller via aktivitets organisationer. Vi accepterar fortfarande att
roten till eländet finns kvar, själva styrandet och skapandet av detta. De som har satt
spelreglerna så att säga. Maktelitens styrande är något vi ser på som ointagligt och vi

inser inte att dessa faktiskt inte är några gudar som har rättigheter till att skapa
spelregler som inte gynnar allas bästa. Vi inser inte att det är exakt på samma sätt vi

behandlar och ser på oss själva. Som offer för omständigheter vi inte kan rå på. När vi
börjar högakta oss själva kommer insikten om att vi också behöver högakta vår jord vi
lever på och allt liv som lever där. Vi inser att vi inte är separerade utan att allt hänger

ihop. 
Vi förstår att för att kunna förändra saker på denna jord behöver själva roten till det som

skapar eländet bort. Vi börjar förstå vilken makt vi har och att det är vi tillsammans som
både skapat detta kaos och som kan förändra det till en harmonisk planet igen där allt liv

respekteras inklusive oss själva och det som vår jord ger oss till skänks. Vi kan varken
förändra denna värld vi lever i eller oss själva om vi inte går till botten med vad som

orsakar allt lidande. 

Det inre barnet

Det inre barnet är våra sanna Jag. Vår oskuldsfullhet. 
Det bor i våra hjärtan. Det är länken till vår gudomlighet, universum och vårt högre Jag.

Det ÄR vårt högre Jag. 
Det ropar på oss. ”Se mig!” ”Hör mig!” ”Lyssna på mig!” ”Älska mig!” ”Förlåt mig!”

”Acceptera mig som jag är med alla mina fel och brister!”
Det finns där för att vägleda oss till att vara sanna mot oss själva. Varje gång vi inte är

det, sviker vi detta lilla barn inom oss. 
Lyssna på ditt barn! Hör vad det vill säga. Låt det skrika, gråta, vara ledset, vara argt
och besviken för alla gången du svikit det. Var den förälder till detta lilla barn du själv

önskat funnits där för dig alla de gånger dina inte gjorde det. Var både fadern och
modern till detta barn. Älska detta barn villkorslöst! Trösta det! Håll om det! Tala om
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att du älskar det och lovar att lyssna på det och inte svika det mer. Det vill bli sett. Det
vill bli hört. Det vill höra att det är älskat trots allt annat det har fått höra. 

DET ÄR DU! Innan du blev förstörd av din omgivnings alla krav och måsten, regler
och dömande i syfte att uppfylla dess egna tomheter och egon. Det är du innan du tog

åt dig av all skuldbeläggning och skam. Det är du utan egot och alla falska föreställningar
detta skapat om dig och vem du är. Det är din oskuld. Det är det det är och finns där i

sin skörhet, renhet och äkthet. Där finns ingen lögn och falskhet, Det är ditt sanna Jag.

DU ÄR OSKYLDIG!
DU ÄR OSKYLDIG!
DU ÄR OSKYLDIG!

Gör dig fri från allt detta genom att förlåta dig själv och ditt inre barn.

Var det inre barnet du alltid varit

Vet att du är ditt inre barn. Vet att din fader och moder alltid älskar dig villkorslöst. 
Dina fader himmel och moder Jord som är dina sanna föräldrar. 

Din maskulina och feminina sida inom dig. 
Känn kärleken som finns inom dig. 

Omfamnas av tryggheten. 
Den moderliga famnen som vi bara kan sjunka in i och känna oss fullkomligt trygga i.

Den faderliga famnen som står upp för oss, skyddar oss och försvarar oss i alla lägen.
Som håller sitt svärd högt för vår skull för rättvisa och respekt. Som inte tillåter någon
att trampa, trycka ner eller förminska dig. Dessa föräldrar ser din storhet. Din unikhet.

Din oskuldsfullhet. Du är trygg här. Fullständigt trygg. 
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Rädslor

Ju mer vi skalar av av våra rädslor desto djupare till själva kärnan av dessa når vi. I början
kan vi se på dessa med en distans från själva kärnan och tro att vi inte har så många. Vi

kan tro att rädslor är att vara rädd för en specifik sak eller upplevelse, men när vi går
djupare inåt så inser vi att rädslorna ligger djup rotade inom oss utan att riktigt kunna

förstå varför vi har dom. Dom bara finns där som en del av vår vardag. Rädslor begränsar
oss från att leva i vår sanning och fulla kapacitet. Vår rädsla ligger i vår egen storhet. Vi
är rädda för att synas och höras, att störa, att inte komma i tid, att inte hinna med allt vi

ska göra, att göra andra besvikna, att inte kunna leva upp till de förväntningar som ställs
på oss o.s.v. Vi kan vara rädda för att inte vara bäst eller för att vara sämst. 

Vår rädsla för oss själva

Vi springer ifrån oss själva i jakten på att få frid inom oss. Vi letar utanför oss. Längre
och längre bort. Mer och mer frenetiskt söker vi efter det som ska ge oss frid inom oss

utanför oss. På detta sätt blir vi mer och mer aktiva. Vi tillåter oss ingen paus i livet. Vi är
rädda föra att vara med oss själva. Vi är rädda för tystnaden. För att gå inåt och hitta

det vi söker efter. Vi är rädda för det som är vi. Vi vill inte gå den vägen för vi vet inte vad
som ska möta oss där. Vi är rädda för tystnaden för vi vet inte vad vi ska höra. Vi inser

inte vad vi går miste om, men förr eller senare kommer vi inse att detta är det enda stället
att söka på för att hitta det vi letar efter. Vi kan också se hur vi går in i den manliga

energin på detta sättet. Vi tillåter oss inte att vila och bara vara. Vi håller oss istället
ständigt uppbokade och schemalägger vår vardag så att den ska vara så full som möjligt

med aktiviteter. 
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Vår rädsla för att lyckas/misslyckas

På samma sätt som vi kan vara rädda för att misslyckas kan vår rädsla också ligga i att
lyckas. Om vi har haft föräldrar/auktoriteter i våra liv som haft en påverkan på oss

genom att projicera deras eget lidande på oss och dess tro på deras egen oduglighet kan
det ligga en djup underliggande rädsla i att lyckas eftersom vi då kommer att gå emot

deras föreställning om vad som är möjligt eller ej.  Vi kan ha blivit inprogrammerade i tron
på att ”hoppas inte för mycket för då kommer du att bli besviken”. De projicerar deras

egna besvikelser och smärtor över på oss. Det det egentligen handlar om är deras egna
rädslor för att behöva se oss lida som dom gjort. Ur deras omedvetenhet och separation
inom dom själva från deras egen gudomlighet kan dom inte se oss ur ett annat perspektiv
än som dom själva och deras rädsla ligger i att få uppleva smärtan i att se oss gå igenom

det samma som dom. 

Vår rädsla för att misslyckas håller oss ifrån att lyckas. Vi vågar inte hoppa ut i det vi
brinner och längtar efter att göra eftersom vi kan misslyckas med det. Så länge vi har en
agenda med det vi vill göra så kommer vi inte att lyckas. Att ”lyckas” har en innebörd som
kan tolkas på många sätt. Att lyckas är att våga. Inte vad slutresultatet av det blir. Att se

på ett misslyckande som ett sätt för oss att lära oss något blir istället att lyckas. 

Vårt samhälle kräver av oss att ha en agenda med vår passion. Om vi vill göra något så
ska vi göra det på andras premisser. När/var/hur det ska göras. Vi ska ha ett mål=skapa

pengar utifrån det och på detta sätt tappar vi det vi från början brann för. Våra hjärtan
har aldrig en agenda eller ett mål. De vill bara göra saker och att göra detta när rätta

känslan för att göra detta infaller sig. När vi börjar tänka strategiskt och ska planera går
vi ur våra hjärtan och hamnar istället i våra mentala Jag. Därifrån kan vi inte lyckas med

någonting som ger oss djup bestående tillfredsställelse. 

Vår rädsla kan ligga i att aldrig riktigt vara redo för att hoppa ut i det vi önskar göra.
Våra egon talar om för oss att vi behöver veta mer/lära oss mer. Vi blir aldrig redo på

detta sättet eftersom det ALLTID finns mer att lära. 
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Att ha en agenda
Ifrågasätta våra egna avsikter

Att alltid ha en agenda med det vi gör, en baktanke, eller ett syfte, gör att vi tappar
flowet och synkroniciteten i våra liv. Allt i vårt samhälle går ut på att ha en plan och vi

förstår inte hur mycket vi går miste om när vi lever enligt denna princip. Som vi har varit
inne på tidigare så har universum och våra högre Jag en betydligt högre plan än så med

oss. Allt vi gör varje stund har en betydelse i ett större sammanhang. När vi inte väljer att
lyssna på våra ingivelser eller vår intuition missar vi många vägar i våra liv som kunde lett till
betydligt mer glädje och mer spännande liv. Vår intuition är vår vägvisare men de flesta av
oss har tappat bort den på vägen i vårt stressade samhälle med alla dess krav på oss. Vi

har lärt oss att alltid ha en agenda bakom allt. Att ha en plan med det vi gör och att vi ska
vinna något utifrån vårt agerande. Vinna uppmärksamhet eller kärlek t.ex. Vi väntar på vår

”belöning” om vi har varit ”goda”. Vi är ”goda” för att vinna något utifrån det. 

Är det budskapet eller uppmärksamheten som driver oss?

Vi kan se hur makt driver oss till att förråda oss själva och vårt ursprungliga syfte med att
tala vår sanning. Vi har blivit uppväxta, inlärda och programmerade in i tron på vikten av

att bli bäst.
Vi tror att vi behöver andras gillande och andras respons på oss för att tro att vi är något

i denna värld. Vi tror att genom att bli kända eller uppmärksammade av allmänheten
kommer vi att göra ett avtramp i historien och bli ihågkomna. Vi tror att detta är viktigt

och har med vår existens att göra. Om vi inte blir sedda eller uppmärksammade betyder
vår existens inget. Vi tror på ett hierarki system bestående av ledare och vi vill vara en av
dom. Problemet ligger i att alla kan inte vara ledare. Inte i den mening att vi som ledare ser

oss som förmer än andra.
 Oavsett om det handlar om att spirituella ledare eller politiska ledare så har de oftast
samma utgångspunkt, och det är att spegla sig själva utifrån andras beundran och att
känna sig förmer. Vi kan bara gå till oss själva och se hur vi själva agerar utifrån sociala

medier. Vi kan känna att vi har viktiga budskap att dela med oss av men när vi väl har
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uttryckt dessa handlar det mer om vilken respons vi får på dom och hur många gillare vi får
och hur populära vi är på detta sätt än om vad själva budskapet vi ville förmedla handlade
om från början. Det handlar mer om att visa andra ”jag vet mer än ni”, där vi agerar utifrån
vårt solar plexus än ”jag vill dela med mig av information för att ni ska inse er egen storhet
och förmåga” som härrör från hjärtat. Vi kan ha oerhört viktiga budskap vi vill förmedla, vi

kan ha fantastiska gåvor vi är här för att dela med oss av, men det är också oerhört lätt
att tappa bort själva syftet med detta när egot är inblandat. Egot vill ha uppmärksamhet
och vi kan förvillas i att tro att uppmärksamhet, status, gillare pengar o.s.v. är viktigare än
det vi vill förmedla och vi kommer aldrig finna någon långvarig lycka i detta. Vi kan se hur

många s.k. stjärnor, kändisar, skådisar, musiker o.s.v. har hamnat i detta då
uppmärksamhet och status blir till en drog i sig. 

Genom att vi får lära oss detta från barnsben är det inprogrammerat i oss att alltid ha en
agenda bakom allt. Vi ska tjäna pengar och vi ska ha ett jobb. Vi börjar så att säga i fel

ände och lär oss att motivationen ska vara att tjäna pengar och inte tjäna mänskligheten,
oss själva, vår jord och allt liv som lever här. 

Att vara spirituell ledare borde inte handla om att fixa andras problem och ta på sig
rollen som botgörare, helare eller någon som fyller andras hål. Att utge sig för att vara
någon slags reparatör eller ta andras ryggsäckar är falska ledare. Vi är inte här för att
fixa, laga, eller bära andras bördor. Alla har sin egen historia och har skapat sina egna

bördor, begränsningar och krämpor. Vi är här för att lära oss vägen ifrån detta själva när
vi är redo och villiga att göra detta. I detta ligger det enorma gåvor som hjälper oss att

utvecklas som själar i vår fysiska  inkarnation. Om vi inte själva lär oss detta går vi miste
om den del av vår egen resa vi själva valt att göra i denna inkarnation. Vi är här för att visa
andra att vi alla bär på vår inre helare. Att visa andra vägen till deras egna förmågor och
inte ta på oss rollen som, ”Jag kan men inte ni och jag ska hjälpa er”. Utan istället, ”kan
jag så kan ni”. Det handlar om respekt för andras väg och tillit till allas egen förmåga. Vi

behöver alla lära oss att vi själva skapar våra liv, begränsningar och krämpor och att vi alla
har förmågan att ta oss ur det vi själva skapat. Vi behöver själva ifrågasätta vårt behov av
att hjälpa andra. Är det för att höja oss själva och se oss som förmer. Är det för att det

känns så oerhört jobbigt inom oss själva att se andra lida? Det kan kännas oerhört
jobbigt att se närstående lida när vi vet att det finns en väg ur detta, men vi måste ha i

beaktande att detta är deras unika resa och att de behöver sin tid och sina erfarenheter
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och själva välja när de vill och är redo för en förändring. Vi är alla här för att utforska
dualitetens begränsningar och för att inse att det aldrig kan leda till frid inom oss. Vi

behöver våra lektioner i detta. 

Vilken kanal lyssnar vi på?

Vårt undermedvetna registrerar mönster och upprepningar som sanningar. När det
känner igen saker uppfattar det detta som sant. Det vi hör, lyssnar på, ser och känner

upprepade gånger kommer vårt undermedvetna till slut registrera om sant. På samma sätt
som vi registrerat negativa mönster behöver vi registrera ny sunda mönster för att vårt
undermedvetna ska uppfatta detta som en sanning. Därför kan vi till en början när vi

programmerar in nya sunda värderingar känna att vi inte riktigt kan tro på dessa. Om vi
ändå fortsätter med likadana programmering kommer vårt undermedvetna till slut att se

mönster i även dessa och på detta sätt registrera dom som sanna precis som de negativa
sådana. Vårt undermedvetna lägger inte i någon värdering i om dessa programmeringar är
bra eller ej bra för oss. Det ser endast till mönster. De mönster vi har inprogrammerade i

oss är de program vi så att säga har att leva utifrån. Om vi har negativa program
inprogrammerade tror vi att detta är det enda sättet som går att leva på. När vi lever våra

liv tittat vi i våra arkiv för att se vad som är möjligt och inte möjligt enligt det som finns
registrerat. Det vi inte förstår är att dessa endast är program som körs och att det alltid

går att byta ut gamla förlegade program till nya mer uppdaterade. Vi är
operativsystemet. Om vi väljer att styra våra program utifrån våra högsta Jag istället för
våra egon så kommer vi att välja att byta ut program som inte gynnar vårt högsta bästa. 

Vem är vår befälhavare?

Vi är så programmerade från våra egon att skuld och skam ofta är vår vägvisare i livet.
Vem litar vi på? Vem lyssnar vi på om vi inte kan lita på oss själva? När vi inte litar på oss

själva är vi inte i våra hjärtan. Vår hjärtan vet alltid vad som är rätt. Våra hjärtan följer den
gudomliga lagen om enhet. Det som tjänar allas bästa, vår jord och allt liv inklusive vårt

eget. När vi inte litar på våra hjärtan följer vi istället vår falska gud/egot. Vi följer
strömmen, vi agerar utifrån en agenda i egensyfte. Vi vågar inte följa vår egen väg
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eftersom vi då kan bli uteslutna ur den kollektiva gemenskapen och falska trygghet den
kan inge oss. Vi är rädda för att bli straffade. Att inte bli älskade och omtyckta. Att inte
få ”ett godkänt”. Vi letar då gärna efter falska profeter som kan tala om för oss att vi är
dugliga och bra enligt deras premisser. Detta gör oss väldigt osäkra för vi vet inte om vi
valt rätt profet. Rätt lag. Rätt sida. Det vi tror ska ge oss trygghet ger oss istället det

motsatta. Vi försätter oss själva i händerna på våra förtryckare. Vi blir utnyttjade i deras
egensyfte i att förhöja sig själva på vår bekostnad. I dessa tider när vi går igenom detta
skifte på vår jord ifrån dualitet/separation till enhet kommer vi att bli utsatta för många
prövningar och försök i att hålla oss kvar i denna gamla verklighet. Det kan vara oerhört
svårt för oss att välja vårt hjärtas väg många gånger för det kommer att leda till att vi blir
dömda, utstötta och ensamma. Om vi ändå vågar att följa våra hjärtan och lita på dessa

kommer vi inse att ingenting annat än denna plats är den som ger oss frid i slutändan och
att alla förr eller senare kommer att välja denna väg oavsett hur många inkarnationer som
behövs. Ju fler som väljer denna väg desto svårare blir det för de som inte väljer den att

kunna upprätthålla sin energi och livskraft. Det finns ingen att ta den ifrån till slut. 

Om vi inte är fyllda av vår egen själ och högre Jag, Vad är vi då fyllda av?

Om vi ser på oss själva eller rättare sagt känner oss själva och vet oss själva vara
suveräna till vår gudomliga rätt till vårt eget ”space” så att säga, så har vi en helt ny

inställning och förutsättning till att kunna leva som våra sanna, rätta och gudomliga Jag.
Ingenting som inkräktar på detta ”space” har rätt till detta om vi inte tillåter det. Allt som
inte tillhör oss tar energi ifrån oss, manipulerar vårt tänkande och skapar densitet i våra

kroppar som hindra vårt universella flöde att strömma genom oss och förse oss med
livsenergi. Densiteten är den som skapar krämpor, sjukdomar och smärta inom oss,

åldrande och till slut död. Om vi går in i våra hjärtan vet vi detta. Problemet är att vi sällan
befinner oss där. Vi tror att genom att ha kontroll, tänka, var på vår vakt och hålla koll på
det yttre är det bästa sättet men det är precis tvärtom som med allt annat. När vi går in i

våra hjärtan hittar vi vår oskuldsfullhet och vår länk till vår själ. När vi är i våra hjärta kan vi
känna istället för att tänka. Vi vet saker och får tillgång till en helt annan intelligens.

Utifrån våra hjärtan kan vi fylla oss med våra sanna Jag och kräva rätten till vårt ”space”,
veta vår rätt till vårt eget ”space”. Vi kan fylla våra hjärtan med så mycket ljus av oss själva

Från Offer till Orakel ~ Mia Engevik~



 

att det växer utanför oss och också fyller vår aura och energifält. Vi kan expandera detta
ljus till att bli större och större. Ingenting inom detta ”space” har tillåtelse att vara där

utan vår tillåtelse till det. Häri ligger energier som inte tillhör oss. Tankeformer,
föreställningar som suger vår livsenergi ifrån oss, som lever på vår. Vill vi det? Vill vi inte

veta vilka vi är utan detta? Vill vi inte ha tillgång till vår Gudomliga rätt till vår egen energi,
vårt eget högre Jag? 

Att välja verklighet 

Vår verklighet grundar sig på våra föreställningar. Våra föreställningar grundar sig på de
programmeringar vi har och som vi tror på. Vi kan tro att vår värld ser samma ut för alla
men så är det inte. Vi upplever verkligheten utifrån vår medvetande. Vårt medvetande

grundar sig på den vibration vi har och det vi upplever är det som har samma vibration som
vår egen. När vi har en låg vibration kan vi inte uppleva en verklighet med en högre

vibration. Vi kan inte uppleva något som vi själva inte kan hålla inom oss. Allt runtomkring
oss är bara en reflektion av vår inre verklighet. Alla spelar sina roller i detta skådespel vi

själva skapar. När vi skiftar fokus och går in i balans i våra hjärtan kommer aktörerna
spela andra roller och vissa helt bytas ut för att ersättas av andra. Vi kommer inte längre

leva i en verklighet av rädsla. Vi kommer inte längre leva i verklighet där vi tror att livet
lever åt oss där vi får rätta oss efter vad vi blir serverade. Vi skapar våra liv och våra egna
rätter. Vi väljer de ingredienser vi vill ha. Ingen spelar längre rollen som auktoritär. Ingen

styr oss. Ingen har makt över oss. Vi väljer att vara regissörer själva i våra liv.

Fantasin är vår bästa vän

Det är bara vår begränsade förmåga om att fantisera som begränsar oss i vår verklighet.
Det vi kan fantisera om vara möjligt är också möjligt. Våra inprogrammerade tankar,

mönster och erfarenheter gör det svårt för oss att kunna föreställa oss något annat än
det vi upplevt. Vi tror att framtiden kommer att ge oss det vi redan fått och grundar vår
fantasi utefter det. Om vi har svårt att föreställa oss mer än så kan vi be om detta med.
Att få nya erfarenheter i positiv bemärkelse. Att få erfarenheter i överraskande glädje
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besked. Att få uppleva relationer som ger oss djup mening och respekt. Att välja att få
återgå till vår nollpunkt igen utan några programmeringar och begränsningar i vår förmåga

att fantisera. 

Att stå i vår egen energi

När vi inser detta inser vi att vi inte längre har någon skyldighet till att ge vår energi till
något/någon annan. Vi behöver inte sänka oss ner till någons annan nivå av

vibration/medvetande. Vi kan släppa den skulden. Vi kan släppa den föreställningen om
att det är en sanning. Om vi vill hjälpa andra att inse detta så kan vi inte sänka oss till

deras nivå. Vi behöver stå kvar på vår nivå (och det utan vårt ego som vill få oss att tro att
vi är förmer), och därifrån agera. Detta är enda sättet att genuint kunna hjälpa andra.

Om vi går in i medlidande inser vi inte andras storhet och deras egen möjlighet till
förändring och växande. OM vi står kvar i vår egen vibration känner andra den men kan

inte inkräkta på den/suga den ifrån oss/dränera oss. Vi står kvar i vår egen vibration för
att visa andra att jag är här och det har du också möjlighet till. Jag står kvar här för att jag

har lärt mig något som du går igenom och som du också kan lära dig något av. Jag står
kvar här för att visa dig vägen. Du väljer vilken väg du tar, men jag går inte en väg som

sänker min vibration igen. På detta sätt står vi kvar i vår energi och detta kan var oerhört
provocerande för andra för dom vill på en omedveten nivå ha del av den så att dom

(utifrån deras egos föreställning om att vår kraft finns att hämta utanför oss själva) kan
höja sin på vår bekostnad. Vi kommer till  en början gå in i en turbulent tid där vi kommer

att bli provocerade till att ge avkall på vår energi. Vi kommer att bli utsatta för hot,
manipulation och skuldbeläggning. Vi kommer att vara tvungna att göra val i våra liv som

innebär att bl.a. avsluta relationer, flytta, byta jobb o.s.v. Detta är en lång process där vi
skalar av bit för bit i våra liv där detta inte kan accepteras av andra. Detta innebär inte
endast våra nära relationer utan också vår del i samhället. Vi kommer till insikt med att vi

också gett bort vår energi där. Systemet är uppbyggt på detta sätt.

Att välja leva sitt liv som man själv vill leva det

Det finns en skillnad i att leva sitt liv enligt på själsnivå och mänsklig sådan. När vi börjar
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leva våra liv utifrån vår själs önskan och prioriterar vår egen resa i att utvecklas och
integrera högre aspekter av oss själva i fysiskt form börja vi också prioritera vår egentid.
Vår tid till att gå inåt. Vi väljer bort yttre faktorer som tar tid ifrån detta och börja leva

livet enklare. Vi skalar av, skalar bort det som komplicerar våra liv. Vi väljer att inte
planera så mycket för vi vill ha friheten i att kunna följa ingivelser och intuition. Vi väljer

att inte planera in saker för vi vet inte hur vi mår den ena dagen till den andra. Vi
integrerar högre frekvenser, vi frigör gamla, lägre sådana. Vi aktiverar, integrerar, frigör.

Det är en process vi går igenom som många runt omkring oss inte förstår. 
När vår omgivning fortfarande lever kvar i sina vanliga gamla hjulspår i högt tempo där

hela tiden något måste ske och där de är involverade i massor av åtaganden kan vi lätt bli
de som de kommer till för att få avlastning eftersom vi har så mycket tid. 

Vår utmaning är att stå fast vid vår livsväg utan att bli indragna i andras liv. Att ”hjälpa”
andra med deras sysslor och åtaganden dom själva valt in i deras liv är inte vårt ansvar.

Vårt ansvar är att följa vår livsväg, inte andras. Vi kan lätt stå där med samvetskval när vi
väljer att säga nej, säga stopp, sätta gränser för vi tycker att vi sviker. Det vi behöver

komma till insikt med är att vi inte hjälper dessa människor med att hjälpa dom leva kvar i
sina gamla hjulmönster, utan vi hjälper genom att inte hjälpa till med detta. Vi kan inte

stödja andras val av liv när vi själva valt ett annat sätt att leva på. Vi kan däremot visa att
dom också kan göra detta valet genom att stå fast vid vårt val. För att andra ska kunna

komma ifrån ett livsmönster dom lever i som inte ger dom någon glädje behöver dom
förändra sitt sätt att leva på och detta kommer dom inte göra så länge vi stödjer deras

gamla sätt genom att hjälpa dom leva kvar i det. Det betyder inte att vi dömer andras sätt
att leva på utan tvärtom, vi låter om leva precis som dom själva vill, och på samma gång
väljer vi att leva våra liv som vi vill. Det handlar om att förändra sitt sätt att värdera tid.
Att tid inte behöver fyllas upp med aktiviteter utan att ge sig tid till att vara upptagen

med att inte göra någonting alls. Att värdera tid i sitt liv som viktig när man inte är
upptagen. 

Vår omgivnings reaktion på att vi står i vår egen energi

Det som händer när vi står i vår egen energi är att vi inte längre ger bort den till andra.
Andra som tidigare livnärt sig på vår kan inte längre ta del av den. Ju mer vi står i vår
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egen/behåller vår egen energi desto högre frekvens och ljus får vi. Detta är oerhört
åtråvärt av dom som inte kan hitta detta inom sig själva. Inte nog med det. Ju högre

vibration och ljus vi står i desto mer belyser vi det mörka inom andra. Det ploppar upp till
ytan. Det blir synligt. Det går inte längre att gömma undan. De människor som tidigare

livnärt sig på vår energi får ingen näring och dom börjar må dåligt. Deras egna
blockeringar/smärtor dom bär på visar sig. I detta läge kommer vi förmodligen erfara att
både känna skuld i detta och känslan av att gå tillbaka till det gamla sättet vi levt på och
ge bort vår energi igen. Vi kan känna det svårt att se vår omgivning lida och må dåligt. Vi

kan också bli beskyllda för att det är vårt fel. Vi kan bli betraktade som en orsak till deras
dåliga mående så att säga. ”Jag mådde bra tidigare, men sen hon kom in mitt liv så mår jag
dåligt, det måste vara hennes fel/bero på henne. Hon verkar ju må bättre och bättre och
jag bara sämre och sämre”, fast det egentligen är det motsatta som händer. Vi kan komma
att bli bortstötta och utstötta och det kan vara oerhört svårt att stå fast vid vår intention
i dessa lägen. En stor utmaning för oss. Lärdomen i detta är att inte känna någon skuld
över det. Att se det i ett högre och längre perspektiv. Att inse att ”Ja så kan vara just

nu, men i längden så rättar allt till sig”. Alla kommer förr eller senare behöva att gå igenom
denna process. Även dom som i detta läget vill straffa oss för det. 

Ta hand om spiralen

När vi börjar ta hand om oss själva behöver inte längre andra göra detta åt oss. Vi väljer
bort de saker som tar vår energi/livnär sig på vår energi. Vi börjar leva våra liv i mer

enkelhet. Vi skalar av, väljer bort. Vi låter andra ta ansvar för sina egna liv. Vi får mer tid.
Vi har valt detta. Andra som inte valt detta ser det. De lever fortfarande hektiska liv med
ansvar och förpliktelser runt omkring dom. För partners, släkt, vänner, djur, hus, hem osv. 
När vi lever våra liv i ”ta hand om spiralen” tror vi att vi har ansvar för att ta hand om alla

andra och detta medför att vi vill fly från våra liv för att få en paus. Får tid till oss själva en
stund. Men vad händer när vi gör detta? Vem ska då ta hand om allt och alla vi tagit hand

om? Vi behöver någon annan som gör detta åt oss. Det är då vi lätt kan bli indragna i
andras ”ta hand om spiral”. Om vi inte är helt på det klara med var våra gränser går kan vi
lätt bli indragna i deras liv och känna förpliktelsen i att hjälpa till. Vi hjälper inte till genom
att hjälpa dom fortsätta leva som dom gör. Vi hjälper till genom att säga nej. ”Jag har valt
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bort detta i mitt liv” och jag tänker inte bli indragen i ditt. 

Insikter och falska föreställningar

När vi kommer till insikt om saker som begränsar oss i våra liv. Som står i vägen för oss
att leva våra liv i vår sanning, i full blom, så kommer detta som insikter. Vi kan leva i

destruktiva beteendemönster länge innan insikten kommer till oss eftersom vi ofta tror att
vi lever vår verklighet utifrån istället för inifrån oss själva. Vi inser inte att vi själva skapar

våra liv och beteendemönster för att vi har något att lära av dom. Vi inser inte att vår
omgivning speglar vårt inre. När vi går inåt och lyssnar kan vi känna en stor klump inom

oss som pockar på för att bli sedd. När vi istället för att gå in i vår offer roll som offer för
våra omständigheter kan vi bara tillåta oss att känna hur själva känslan känns som vi

upplever utifrån den situation vi befinner oss i som vi inte känner oss bekväma med. När vi
känner hur den känns hittar vi svaren. Det kan vara t.ex. att vi känner oss utnyttjade, eller
inte sedda för dom vi är. Vi kan känna att vi inte har vår plats på jorden någonstans. Att
vi känner en skyldighet att förminska oss, göra oss osynliga eller så små som möjligt. Vi
anser andra ha mer rättigheter till plats än vi. Vi kan känna oss helt maktlösa. Vi känner

oss drabbade och kan inte se hur vi ska kunna nästla oss ur vår härva vi sitter i. Insikten är
att det inte alls är så svårt som vi tror. Det enda vi egentligen behöver göra är att tillåta

oss att känna denna känsla och sedan fråga oss var den kommer ifrån. Varför har vi
denna föreställning om att vi inte är värda bättre än så? Sanningen är att vi är det.

Insikten är att det bara är falska programmeringar vi har inom oss som säger något annat
till oss. Var programmeringarna kommer ifrån är egentligen inte viktigt. Det som är viktigt
är att vi inser vårt värde och att vi inser vår oskuld och kan känna vårt inre barn inom oss

och vara de föräldrar vi önskat detta lilla barn och att hålla om detta barn, ge det all
kärlek det behöver och låta det få känna allt det behöver och sedan skäppa dessa falska

föreställningar och skapa nya sunda sådana istället. 

Falska föreställningar

Vårt undermedvetna uppfattar mönster. Det det känner ingen är sant och det det inte
känner igen är falskt. Om vi fått uppleva, höra saker om och om igen tror vi på dom som
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sanningar. 
Det kan handla om vårt egenvärde. Om vi t.ex. varit utsatta för sarkasm och ironi gör
detta oss osäkra på oss själva. Vi börjar uppleva oss själva på det sätt vår omgivning

reflekterar på oss. Genom att ha en omgivning som förlöjligar och förminskar oss gör vi
detsamma med oss själva på detta sätt. Vi tror att vår omgivning har rätt. Vi litar mer på

den än oss själva.

Att inte älska oss själva

Att inte älska oss själva är oerhört dumt. Vi är dom enda vi kan vara säkra på att vi måste
leva med resten av våra liv här på jorden. Vi kommer aldrig ifrån det. Hur kan vi INTE
gör det? Vi är dom vi är, med våra fel och brister, och vi kan inte springa undan från oss

själva. Det går inte. Hur ska andra kunna älska oss ovillkorligt om vi själva inte kan? Hur
ska vi kunna älska andra ovillkorligt om vi inte kan själva? Hur ska vi kunna möta dom som
verkligen älskar oss för dom vi är om vi inte vågar visa oss som dom vi är? Tänk så många
vi går miste om som vi kunde haft meningsfulla, innerliga relationer med i vår iver att dölja
oss och visa oss som dom vi inte är. När vi kan ha medkänsla med oss själva för att inte

vara ”perfekta” kan vi också ha medkänsla för andras ”operfekthet”. Vi kan se oss själva
ur ett högre perspektiv. Ur själsperspektiv som att vi alla i denna aspekt är gudomliga
varelser, små (eller stora) änglar här på jorden som har glömt vilka vi är och tappat bort

oss men som innerst inne alla är goda oavsett agerande i ett mänskligt perspektiv. 

Val utan någon värderingar

Allt vi gör är val. När vi lär oss att inte lägga någon värdering utifrån våra val som att
något är bättre/sämre värt utifrån en guds synpunkt utan endast valmöjligheter vi har i
att skaffa oss erfarenheter så kan vi välja på ett annat sätt. Vi väljer inte längre utifrån
dualitet, sämre/bättre utan utifrån vilka erfarenheter vi vill erfara. Vi ser det inte längre

utifrån att vi väljer sida, någons parti eller ena eller andra gruppen. Vi ser att allt existerar
och finns utifrån en anledning. Både det som vi tidigare ansett representerat det

goda/onda, bra eller dåliga. Inget är bra eller dåligt. Allt är lika meningsfullt och vi är en
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del av allt det ”dåliga” också. Det har lett oss till att vi är dom vi är idag. Det ”dåliga” ger
oss lärdomar och utan dessa lärdomar skulle vi inte kunna uppleva det som vi ser som

”bra”. 

Bönen

Universum lyssnar på våra känslor. När vi lyssnar på våra hjärtans önskningar ger det en
enorm kraft till manifestation. Vårt tänkande gör inte detta. Våra tankar tror inte det är
möjligt. Vårt mentala jag/ego kan inte förstå vidden av universums intelligens, kapacitet
att skapa mirakler att manifestera våra drömmar. Våra hjärtan vet. Genom våra hjärtan

vet vi våra rättigheter och bönen blir som en kommendering till universum att uppfylla det
vi önskar. När vi ber från våra hjärtan sker det i nutid. Inte i en framtid. Vi kan behöva
utstå mycket lidande innan vi hamnar i våra hjärtan. Vi kämpar på och kämpar på och

försöker ensamma lösa allt, lista ut allt med våra mentala Jag ända tills vi inte orkar mer
och så att säga ”ger upp” kampen. Vi går in i våra hjärtan istället och vi ber. Vi släpper

kontrollen. Vi låter det ske som sker. Vi släpper ansvaret i att vara dom som ska lösa alla
problem.   Universum, alla våra guider, hjälpare och änglar hör oss från detta ställe. Det
är denna kanal dom är inställda på. Vi kan inte nå dom från något annat ställe och dom

inte oss. Vi måste ha tilliten till att hjälp finns och att vi har tillgång till ett överflöd av den.
Det är vår egen föreställning om att den är begränsad som begränsar den. Våra hjälpare
vill inget än annat än att hjälpa oss leva i glädje, kärlek, lätthet och frid, men hur ska dom
kunna om vi inte själva ber och tror på att det är möjligt om vi själva tar på oss bördan att

lösa allt, om vi tror att vi ur ett mänskligt perspektiv ska kunna överlista Universums
intelligens.

Vi kan lämna över vår oro till universum. Ha tillit och tro är så viktigt. Vi kan låta universum
sköta det praktiska. Det är inte vårt jobb. HUR saker och ting ska lösa sig kan våra

hjärnor inte greppa. Det vi behöver veta är vad våra hjärtan önskar. Det räcker.
Problemet ligger i att vi önskar oss så lite. Tror att vi är värda så lite.

Att bli sedd och hörd

Vi har alla en djup längtan efter att bli älskade, sedda och hörda för dom vi verkligen är.
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Denna längtan ligger kvar i oss sedan vår barndom då vi föddes in i denna värld som
kärleksfulla/oskyldiga varelser med full tillit till våra föräldrar som gudomliga sådana med
tron på att deras avsikt var för vårt högsta bästa. Vi kunde inte se detta i dom själva. Vi

såg, iakttog deras beteende och trodde att för att kunna bli älskade behövde vi vara som
dom. Vi degraderade oss ner på deras nivå. Vi kunder inte hålla ljus och kärlek inom oss

när inte dom kunde detta. Vi antog att för att dom skulle kunna älska oss och öppna sina
hjärtan behövde vi gå ner på deras nivå. I den beroendeställning vi var lämnade vi bit för

bit ifrån oss delar av vårt ljus och vår själ och anpassade oss efter den omgivning vi
vistades i. Denna oerhörda sorg har följt med oss resten av livet där vi inte upplever oss
sedda och hörda för vilka vi är. Vi känner att vi bär på så mycket och har så mycket mer

att erbjuda än vad vi får möjlighet till att visa. I och med att vi tappat bort delar av vår själ
tappar vi också bort kontakten med våra gudomliga föräldrar och kontakten med vår

spiritualitet och det spirituella. Vi känner oss helt övergivna och undrar varför. Varför vi
inte kan få kontakt med vår guider och änglar som vi har ett minne av i våra hjärtan. Vi ber
till någonting som finns ovanför oss/utanför oss men vi kan inte längre kommunicera med

dessa eftersom vi själva är i en lägre vibration. För att kunna återta/upprätta denna
kontakt behöver vi minnas att vi är dessa gudomliga varelser vi från början var. Så länge vi

inte kan höra vår egen gudomliga röst och så länge vi inte återkallar vår själ in i våra
fysiska kroppar kan vi heller inte höra våra guider och änglar. Vi har en föreställning om
att dessa är större än oss, förmer än våra egna små obetydelsefulla Jag och ser de som
något utanför oss oss själva, som något onåbart och det är precis så det är så länge vi
inte kan uppleva oss själva som dras likar. Vägen tillbaka är att gå in i våra hjärtan och
känna smärtan och sorgen som ligger däri utifrån denna förlust av oss själva. Därifrån

kan vi omfamna denna sorg och smärta och på samma gång transformera den till kärlek så
att vårt hjärta kan bli helt igen. När våra hjärtan blir hela blir också vi hela och känner inte

längre separationen från oss själva. Vi inser att det heller inte finns någon separation
mellan oss och det gudomliga. Våra guider och änglar har funnits där hela tiden, men inte

haft möjlighet att nå oss. 
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Var går gränsen för vad som är möjligt eller ej och vem sätter den?

Vårt mentala Jag kan inte förstå mer än vad det upplevt. Det grundar sig på de
erfarenheter vi haft och tror att dessa ska upprepas. Det är som en inspelning. Ett band

vi lyssnar på där kanalerna är de samma som dom alltid varit. Vi tror bara det är möjligt
som vi redan upplevt. Det som finns med på programmen. Ur ett Gudomligt perspektiv
är allt möjligt. För att kunna förstå detta behöver vi ändra kanal och göra oss av med de
gamla programmen och skapa nya. Begränsningarna sätter vi själva och ingen annan. Vi
är skapare av vår verklighet så resultatet blir utefter vår förmåga till vad vi kan föreställa
oss vara möjligt. Om vi tror vi måste kämpa, ja då blir det också vår verklighet. Om vi tror

allt är möjligt, ja då är det det. Problemet ligger i vår tro på vad vi är värdiga. 

Mirakel som en del av ”normaliteten”

Vår föreställning om mirakel är något som sker på gudomlig väg helt slumpmässigt och
som vi kanske eventuellt har turen att få uppleva någon gång i livet. I själva verket är

mirakel något som kan vara en del av vår verklighet hela tiden. Det är vår föreställning om
att det inte är möjligt som stoppar detta. Om vi har tilliten och tron på Universums

överflöd och godhet och på vår egen värdighet till allt vårt hjärta önskar så kommer vi
också få detta. När vi önskar oss något väldigt starkt ifrån våra hjärtan så manifesterar vi

detta in i våra liv. När vi önskar oss utifrån våra egon och mental jag har det inte samma
effekt. När vår önskan kommer därifrån så har den oftast en skev bild av vad som kommer
att göra oss lyckliga i det långa loppet. När vi önskar oss utifrån våra hjärtan gynnar det

inte bara oss själva utan det inkluderar allt liv. Det kan vara exempelvis, rättvisa, frid,
glädje, harmoni o.s.v. När vi önskar oss utifrån egot ser vi mycket mer kortsiktigt på vad
lycka är. Vi kan tro att saker, människor och annat ska göra oss lyckliga. Vi kanske får
det vi önskar oss men kommer förr eller senare inse att det inte gav oss någon lycka i

längden. Universum svarar på vår önskan när den kommer från våra hjärtan, för det är så
de gudomliga lagarna fungerar.
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Att leva i vår äkthet och genuinitet

En fråga vi kan ställa oss är, ”hur mycket tar jag mig själv på allvar”? 
När vi börjar vår resa mot våra sanna Jag inser vi att det är lätt att bli fast i de mönster
och tankeformer vi tidigare levt i. Vi har en oerhörd stark föreställning om att vi är det vi
arbetar (försörjer oss) med. Det är nästan alltid den första frågan vi ställer till varandra

för att ta reda på vilka vi är. Detta har ju också att göra med vår djupt inrotade
programmering om att vi är ”arbetare”. Vi är det vi arbetar med. I sanningen namn så säger

detta ingenting om vilka vi är. Inte många på vår jord arbetar med det dom verkligen vill,
det deras själ önskar. Vår allas egentliga jobb är att hjälpa denna jord in i balans och

harmoni igen. Till en plats där frihet, frid, trygghet, kärlek och glädje råder. Till en plats
där allt liv respekteras och högaktas. Vi är oerhört många som jobbar med detta och våra
”vanliga” jobb är bara en bisyssla vi har för att överleva. Det har ingenting med att göra

med vilka vi är. Våra riktiga jobb är att försöka hitta tillbaka till våra sanna Jag. Till att bli
fria och kunna leva våra liv i glädje. Våra riktiga jobb är att kunna hålla oss friska i en sjuk
värld. Våra riktiga jobb är att frigöra oss själva och  vår planet från allt som står i vägen

för detta. Våra riktiga jobb är att förstå vår egen suveränitet och rätt till detta. Våra
riktiga jobb är att stå i vår fulla potential som manifesterande skapelser i att skapa det

som gynnar allt och allas bästa.
Hur vore det om vi istället för att svara på frågan, ”vad jobbar du med” istället svarade

detta?
När vi lever utifrån vår äkthet lever vi utefter det som ger oss näring, fysiskt-mentalt-

emotionellt och spirituellt. Vi gör saker utifrån glädje och lust istället för tvång och
måsten. Vi lever våra liv som vi vill leva dom. Inte som andra vill. Vi dikterar villkoren, ingen
annan. Ju mer vi lever utifrån vår sanning desto mer av den omgivning som fanns runt oss
och ville något annat försvinner. Vi inser att de bara varit en reflektion av vår egen brist

på självrespekt. Vår egen oförmåga att inse våra rättigheter till detta.

Försoning

Att komma till försoning är det första och viktigaste vi kan göra. Vi behöver försonas
med att inom oss och som vi blivit utsatta för. Om vi lägger en bedömning i det så står vi
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fortfarande kvar i dualiteten som offer för omständigheter. Vi har varit med om en resa in
i de mörkaste mörker för att upptäcka vårt ljus. På detta sätt behöver vi inte längre

värdera mörker och ljus med olika värde. 
All hjärtesorger vi haft har lärt oss något. Allt svek vi blivit utsatta för. Vår lärdom är att

öppna upp våra hjärtan igen. Vi stängde ner dom i förtvivlan över att de vi älskade så,
dom vi hade djupt förtroende för, svek oss. Dom älskade oss inte villkorslöst. Dom

använde sin makt i vår beroendeställning till att styra oss och manipulera oss. Men vi kan
tillåta oss att älska dom ändå. Häri ligger en enorm frigörelse. Vi kan gå in i vår oskuld

igen och se att vi älskade dom, vi älskade oss själva villkorslöst. Chocken över att inse att
vi inte var älskade villkorslöst gjorde att vi själva inte längre kunde det. Vi trodde på det
dom sa. För att läka oss själva igen behöver vi gå tillbaka till den oskuldsfullheten och

förlåta oss själva för att vi inte kunde göra det. Vi kan förstå nu när vi har en större
medvetenhet om dualitetens begränsningar och ohållbarhet i längden, att dom vi såg som

våra förövare själva hade tappat bort sin oskuldsfullhet. Vi kan se nu att dom agerade
utifrån en nivå av medvetande 

som inte hade bättre förståelse än så. Vi kan se vad som händer när vi stänger ner våra
hjärtan, när vi inte är hela inom oss själva och vi behöver inte upprepa detta. Vi behöver

inte följa deras spår. Vi är här för att skapa nya. Våra egna på kärlekens väg. 

Egots behov av lidande

Många väljer en  livsväg av lidande och är inte mottagliga för något annat än deras egna
fasta övertygelser om deras egna begränsningar. Dessa är så djupt rotade i det mentala
att viljan, förståelsen och insikten om att det går att förändra dessa inte är möjligt. Det

finns ett alltför stort motstånd och egots programmeringar har fått ett alltför djupt rotat
fäste. Man vill inte se sig själva som ansvarig för sig själv och sitt mående på något sätt.

Genom att välja detta slipper man ansvaret över sin egen hälsa och välmående men mister
också makten i att kunna förändra något. Att stå bredvid och ha en större medvetenhet
än så kan vara oerhört svårt för vi inser att dessa människor väljer att sakta men säkert

släcka ner sin livslåga för att gå mot en fysisk död. Vi måste respektera deras val och inte
ta på oss detta lidande. Vi kan inte tvinga oss på människor. Vi måste respektera Lagen

om fri vilja. Detta är deras vilja (om än kanske inte deras själs och högsta Jags sådan),
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men vi måste inse att vi alla behöver olika många liv och inkarnationer innan vi kommer till
insikt om detta hur svårt det än kan vara att stå bredvid närstående eller andra som väljer

denna väg detta liv. Detta förhållningssätt kommer vi att möta överallt när vi har vaknat
upp och det kan bli oerhört frustrerande att inse att vi lever i en totalt dysfunktionell

värld som gör oss sjuka, som vill få oss sjuka, som vill få oss att tro att det är något fel på
oss och inte systemet vi lever i och att de flesta inte inser detta utan lever kvar i de

föreställningar vi lämnat. Att stå och se på när människor väljer att förgöra sig själva,
andra och också vår planet är en stor sorg i sig vi behöver bearbeta inom oss. Känslan av
otillräcklighet kan kännas överväldigande och vi kan  själva hamna i föreställningen om vår

egen maktlöshet i allt detta. Vi vill förändra hela världen och det på en gång. För att
komma igenom detta behöver vi återigen gå inåt, tillbaka till oss själva och inse att vi inte

bär ansvaret för någon/något annat än oss själva. Om vi i ilskan och frustrationen vill
förändra världen kommer vi inte kunna förändra någonting utan kommer bara upprepa
dom misstag som redan gjorts via exempelvis religioner där vi kommer skapa nya strider
och maktkamper om vem som har rätt eller inte och fortsätta med skuldbeläggning och

dömande.  

Se saker ur ett högre perspektiv

När vi aktiverar vår högra hjärnhalva, blir mer balanserade och ”tänker” utifrån våra
hjärtan istället för våra mentala begränsningar kan vi se saker och ting ur ett högre

perspektiv. Vi kan se att allt har en mening. Ingenting är utan någon mening. Allt som sker
sker alltid som en del i växande och utveckling. Vi kan släppa vår lust att blanda oss i
andras livsresor och inse att svårigheter och lidande är lärdomar för oss så att vi ska

komma närmre våra sanna jag. Svårigheter och lidande är initieringar in i högre
medvetande om oss själva och vilka vi är. Vill vi identifiera oss med detta eller inte. Vill vi
ha detta i våra liv eller inte. Väljer vi en annan väg eller inte? Accepterar vi detta eller ej

osv. Om vi väljer att se det negativa som en möjlighet till något annat behöver vi inte
längre reagera som vi tidigare gjort utan istället observera. Vi behöver inte längre ”hjälpa
andra med att ta bort deras börda eller att bära den åt dom, utan vi kan hjälpa andra med

att inse att dom själva har möjlighet att släppa den. Vi har alltid ett val. 
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Egots behov av att ha rätt

Genom vår resa med vårt ego där vi ”lärt ”oss av våra egna ”misstag” genom livet vill vi
gärna varna andra för att råka lika illa ut som vi själva gjort. Tyvärr kan detta leda till

många problem. På detta sätt fostrar vi våra barn men på samma gång låter vi dom inte
själva få sina egna erfarenheter. Vi för över vår egen rädsla på dom och det kan vara så

att vi gör det mer för oss själva än för deras bästa. Våra ”misslyckanden” kanske inte
upplevs som misslyckanden för dom utan som erfarenheter. När vi går in och varnar andra

sätter vi också på samma gång in en rädsla i deras undermedvetna, ett tvivel, en oro för
att det vi säger kanske kan vara sant. Det blir som en förbannelse istället för något av

godo och utifrån vårt egos behov av att ha rätt kan vi t.o.m. hoppas att det ska gå illa, att
det ska bli så som vi har varnat för, så att vi kan säga, ”vad var det jag sa”. Det kan också
medföra att vi för över ett beteende på andra där det undermedvetet blir viktigare att ge

oss rätt = att misslyckas, för att göra oss nöjda, låta oss få rätt. Till syvende och sist
handlar det inte om att vilja andra väl utan att istället få rätt. 

Lärare/elever

Vi är alla varandras lärare och elever. Det finns alltid mer att lära av de som vet mer än vi,
men det finns också alltid något att lära om som vet mindre än vi. På detta sätt kan vi

utvecklas. Kunskap kan förmedlas på otaliga olika sätt. Samma kunskap kan speglas ur
otaliga perspektiv och vinklingar. Även om det finns dom som vill förmedla samma saker
som oss så kanske vi har en annan vinkling på detta som mer överensstämmer med dom

som söker detta. Vi hittar alltid våra lärare när vi behöver dom och inte tvärtom. 

Mot gudomliga relationer

Vi är inne i tider då vi går emot gudomliga relationer, föreningar. Dom som ärar oss,
högaktar oss, ser oss, uppskattar oss för dom vi är. Vi väljer bort de som inte gör så. Det
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gäller inte bara våra personliga sådana utan också de relationer vi har med vårt samhälle
och dess maktstruktur. Vi väljer inte längre ledare som utger sig för att vara våra räddare

men som skor sig på oss och lever på vår livsenergi. Vi väljer inte ledare som tar sig
rättigheter vi inte har rätt till. Vi behöver inte dessa mer på någon nivå av vår existens. Vi

lämnar skitstövlarna och låter dom leva på varandra istället, inte på oss. 

Integrering/balans/sammansmältning

Polariteterna maskulint/feminint vill smälta samman inom oss.
All smärta inom oss/i oss handlar egentligen om denna separation och vår längtan

tillbaka till försoningen mellan dessa som bildar vår helhet/fullkomlighet.
Vi har letat utanför oss efter dessa personifierade i andra. Vi har längtat efter den

trygga famn i att bli hållna av vår fader och moder som älskar oss villkorslöst och ser till att
alla våra behov är tillgodosedda, men inte insett att dessa är vi.

Det gudomliga feminina/maskulina kan inget annat än att älska/vårda/uppskatta och ge
varandra eftersom de båda behöver varandra för att kunna existera och skapa liv ihop.

Vi bär på dessa två polariteter inom oss och när vi inser detta behöver vi inte längre leta
utanför oss för att känna oss hela och fullkomliga. Vi har känt oss så splittrade eftersom

vi också varit det.
Vi har släppt ifrån delar av oss till i andra. Vi behöver plocka tillbaka dessa delar in oss
igen, älska och vårda dessa och förlåta både oss själva och andra för att vi inte kunnat

göra så.
Vi har valt att välja den ena sidan eller den andra men inte insett att båda behövs. De är
till för att samarbeta, inte motarbeta varandra. Ingenting av den patriarkaliska världen vi

lever i representerar något av vad det gudomligt maskulina är.
Det gudomligt maskulina högaktar och ärar det feminina och på samma sätt gör det
feminina det maskulina så. Vi kan inte älska vår feminina sida om vi inte kan älska vår

maskulina och vice versa.
När dessa två smälter samman inom oss minns vi och vet att vi är deras barn vilka vi är

födda utifrån. Vi är i våra hjärtan och vår oskuld och vet att vi inte behöver oroa oss för
något här. Vi är trygga. Vi är hemma. Vi är hela igen och har tillgång till vår livsenergi

härifrån, vår gudomlighet och universums överflöd och intelligens.
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Att göda det vi vill ha i livet – inte det vi ej vill ha
Det vi fokuserar på växer

Att alltid ha i åtanke vad vi väljer att fokusera på är viktigt eftersom det vi ger
uppmärksamhet växer. Vad ger vi energi till? Vill vi ge energi till det vi inte vill ha eller det vi
vill ha mer av? Om vi ska kunna leva mer i vår fulla potential behöver vi välja bort det i våra

liv vi inte längre vill vara delaktiga i. Att välja vår egen verklighet och låta andra ha sin.
Fokusera på vår lycka och inte gå in i andras lidande. Det är deras val av verklighet.

Deras resa. Deras väg till lärdom och växande. Att välja bort det som inte ger oss glädje
och välja in det som gör det. Att välkomna allt som ger oss näring och ljus, som gör att vi

växer och välja bort det som förminskar oss och tar vår livskraft från oss. Att välja in
relationer där vi känner oss sedda och hörda och välja bort dom som medför det

motsatta. Vad vill vi bidra med till denna värld? Vi är medskapare till hur den ser ut. Vill vi
bidra till mer kärlek eller mindre? Vill vi bidra till mer ljus eller mindre? Hur vill vi att vår

värld ska se ut och vara? Vi måste vara det vi önskar den ska vara. 

Att välja väg

Vi är så rädda att såra andra att vi väljer att hellre såra oss själva i våra val. Vi måste vara
modiga i att välja att leva våra liv som vi själva vill. Vi måste vara modiga i att stå för våra val

oavsett vad andra tycker om detta. Det innebär inte att andras val är fel. Det innebär
bara att vi väljer något annat. En annan väg som högaktar oss. En väg som är rätt för
oss. Vi egot kan andra tro att genom att vi väljer bort deras väg anser vi den är fel eller

mindre värd. Genom deras eget dömande kan de tro att vi dömer deras. Att det ligger en
värdering i det som bättre/sämre. Att vi anser oss vara förmer eller bättre om vi väljer

bort deras. Vägen ur egot är att inte välja någon annans väg i rädsla för att bli
betraktade så. När vi gör detta är vi själva kvar i egot där vi dömer oss själva för detta.
Vägen ur egot är att älska oss oavsett vad andra lägger för värderingar om oss. Det

handlar inte om andra. De är bara aktörerna som spelar rollerna vi själva skapat utifrån
vår syn på oss själva. Dömer vi oss själva för våra val? Vår väg som inte följer andras? I vår

oskuldsfullhet och villkorslösa kärlek till oss själva i att välja det som känns rätt för oss
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kommer vi inte känna någon skuld över detta och ingen kommer då heller att skuldbelägg
oss.

Hur mycket kan vi älska oss själva?

Kan vi älska oss själva trots att ingen annan gör det? Vågar vi gå vår väg om ingen annan
följer oss? Vågar vi ta en annan riktning än strömmen? Vågar vi leva våra liv som vi vill även
om andra tycker att vi borde välja leva på deras sätt? Vågar vi visa oss som vi är utan att

dölja något? Utan att skämmas över något? Vågar vi bara vara vi? 

Vår uppgift är att komma ihåg vilka vi är och att veta att vi är värdiga oavsett hur vi blir
behandlade. Att veta att oavsett hur vi blir behandlade så kan ingen släcka vår låga och

vårt ljus. Vi är vår själ och den kan ingen ta död på. 

Från Offer till Orakel ~ Mia Engevik~


