
JORDENERGI 

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. 

Jorden håller en feminin energi och vi är direkt kopplade till den eftersom vi lever på denna
jord och är en del av den. Vi människor är uppbyggda av samma material som jorden. Jorden

är organisk och så är vi. 

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.

Vi har tappat bort denna kontakt

Tyvärr är det så att på det sättet vi lever idag har vi inte den kontakt med jordenergin vi
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 vad det feminina/maskulina representerar för kvalitéer kan vi

lättare se hur vår värld är uppbyggd   utifrån maskulina värderingsgrunder och principer. 

Jordning

För att kunna förstå vikten av jordning behöver vi förstå hur vi som människo-kroppar 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 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. 
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.

 Universum och våra planeter och kroppar

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, s.k. 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).

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.

Vad blir konsekvenserna utan jordning.

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. 

De fyra elementen/våra fyra kroppar

 Vi behöver ha förståelsen för att vi inte bara är 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. 

Vårat 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 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

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
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.

Vi kan också se detta i våra värderingsprinciper lönemässigt när det gäller feminina yrken
såsom omvårdnad respektive arbeten som har med siffror att göra. 

Känslor
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
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. 

Ta emot/ge – Hålla fast/ej ta emot 

Att vara villiga att ta emot speglar också det maskulina/feminina inom oss. Det feminina
handlar om att ta emot och det maskulina om att ge. Att ge handlar om att vara villig att
släppa taget om saker och inte hålla fast dom. Vi kan se hur detta speglar vårt behov av

ägande och skyddandet om de vi äger. Det sunda maskulina handlar om att skydda de sina
och värna om dess säkerhet. Att se till att mat serveras och de grundläggande fysiska

behoven är tillgodosedda. Det sunda feminina handlar om att kunna ta emot detta och att
fördela detta rättvist till alla. Genom vår skuld till vår ovärdighet känner vi oss skyldiga

genom att ta emot och detta speglar i sin tur hur vi tar hand om oss själva och våra kroppar.
Om vi har problem med att ta emot innebär det också problem med att ta emot vår

livsenergi in i våra kroppar. Vi ger den istället ifrån oss och flödet och balansen rubbas i vårt
energisystem. Att ta emot handlar om att släppa in och det innebär också nya tankesätt. Om

vi har svårigheter med att släppa ifrån oss saker eller tankesätt visar det sig i sin tur i våra
kroppar genom att vi håller kvar vätska, slem, och avföring i våra kroppar som inte kommer

ut genom våra öppningar via ex. vis gråt. Gifter samlas i våra kroppar. 

 
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 balans, vår gudomlighet och

vår livsenergi.

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

Mask = Fröet, stoffet

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. Livmoder står för

detta. Livmodern heter inte livmodern 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 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. 



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 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. 
Ju djupare i vår andning/kontakt/enhet med moder Jords andetag desto mer skjuter hon 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.


