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- Transformation -

Kärlekens amorösa vingslag
när hjärtat plötsligt öppnar sig

i himlens alla färger
som ett magiskt under

en euforisk regnbågskavalkad
hand i hand

med mitt eget högsta bästa
det vidöppna hjärtats röst
för ännu doftar kärlek

mandelblom

mandelblom

  

Madeleine Fjärilsdotter,
författare till ”Solens lärjunge”
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Prolog

Minns du Pojken med guldbyxorna? Du vet han som köpte ett par byx-
or i secondhandbutiken och upptäckte att det fanns en obegränsad 
mängd pengar i fickorna. Ju mer han spenderade desto mer fylldes 
på. Den känslan ser jag som sann idag, medan den då enbart kändes 
som en dröm. Idag tror jag annorlunda och jag ser gång på gång 
bevis på detta fenomen. När jag är mottaglig för det. Med andra ord 
– när jag själv är i tillit och tror på att det är möjligt. Aldrig annars. 

En av mina egna fallgropar, som jag upptäckte ganska sent, var 
att jag hade en tro att jag behövde klara allt på egen hand. Vissa 
trossatser, mönster eller paradigm är så listigt utformade att de är 
oerhört svåra att upptäcka, men när du väl gör det faller hela illu-
sionen. Det är både smärtsamt och vackert på en och samma gång. 

Om jag överlämnar min önskan eller bön och fortfarande har en 
röst inom mig som säger mig att jag är den som ska göra jobbet, 
blir det automatiskt en konflikt. Den konflikten skapar stress, oro, 
frustration och ångest. Tillit och tro ger dig en ljuvlig känsla av lugn 
och trygghet. Och saker – ja, de löser sig liksom av sig självt. Det 
handlar om att lyssna till rätt röst, förnimmelse eller känsla. Vi har oli-
ka perception av vår vägledning. Men vägen dit är den samma – inåt. 
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I över 20 års tid har jag lärt om mirakler och manifestation och vill 
berätta om tre delar som jag själv fått mycket inspiration av:

Lagen om Attraktion (LOA). 

Dr Joe Dispenzas arbete: Meditation/Visualisering och böcker 
såsom Becoming Supernatural.

Bön

Det började för mig som för många andra med filmen The Secret, 
givetvis blev jag mäkta inspirerad. Ask, believe, recieve. 

En dag gick jag och shoppade en skinnjacka tillsammans med 
LOA. Jag följde stegen. Jag hade bett (ask) om en jacka och nu 
till action – jag provade jackor i butiken som om jag skulle köpa 
en (believe) samtidigt som jag i jubel (recieve) inom mig tackade för 
att den redan var min. Låter det tokigt? Ja. Det kan det verkligen 
göra och det är heller inte helt lätt att lura sig själv till att det är på 
riktigt, för det är det som är tricket – att känna att du redan har den. 
Det hände inget mer den dagen för de pengarna fanns definitivt 
inte i min plånbok. Kvällen därpå var jag bjuden till en väninna 
på middag, gissa vad hon frågade mig? Jo, om jag ville ha hennes 
skinnjacka? Det ville jag gärna och tog på mig den med glädjerus 
yrandes genom kroppen. 

Det roliga är att jag har ännu en mirakelberättelse med samma kvin-
na. Den här gången hade jag läst en bok som gav rådet att städa ur 
alla plagg som inte resonerade med tre ord jag skulle välja, som till 
exempel: sensuell, kreativ, lycklig, bekväm eller något annat bra ord. 
Sju sopsäckar senare var jag klar och jag kände genast att det drog i 
mig att börja kolla igenom säckarna så jag inte skulle ångra mitt val. 
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Vis av erfarenhet visste jag att jag måste agera snabbt och kom på 
att ringa min väninna. ”Vill du ha kläder? Du måste hämta dem NU, 
innan jag hinner ångra mig!” Hon var lyrisk när hon kom och berät-
tade att hon under dagen bett om kläder för hon kunde inte köpa 
något nytt vid tillfället och nu behövde hon verkligen påfyllning 
i garderoben. Vilken vacker synkronisitet! Av alla sju säckar med 
kläder var det endast ett plagg som jag verkligen saknade efteråt. 

Jag insåg ganska snart att det gick trögt, som att jag bara kunde ma-
nifestera till en viss gräns. Många med mig upplever mycket stress 
och prestation med LOA. Jag formade snart uttrycket Beyond Law of  
attraction. Försöker du skapa utifrån dina begränsande tankar, ja, då 
når du bara till en viss gräns. Du behöver ta dig förbi dina begrän-
sande tankar om dig själv och människans potential och in i den 
delen som är i kontakt med något större. Då fann jag Dr. Joe, som 
vi glada, miljoner meditatörer från världens alla hörn, som följer 
hans arbete, kallar honom. 

Dr Dispenzas arbete har inspirerat mig enormt och hans formula är 
egentligen utformad som en avancerad bön. Vi behöver ta oss ifrån 
våra begränsande tankar om oss själva och livet och bli supernatural. 

En man manifesterade miljoner i en meditation med Dr Joe. Likaså 
en kvinna som upplevde hur hon blev ett med abundance energin 
och laddade ner en miljon på lunchtimmen efter meditationen. 
Pengarna kom från tre olika håll rakt in på hennes konto. Jag har 
själv deltagit på event med Dr Joe och kan vittna om människor 
som helar sig själva från cancer och hjärntumörer. Om du är en 
skeptiker som jag var och fortfarande är till viss del, är Dr Dis-
penzas arbete intressant att följa. Han har numera ett forskarteam, 
bestående av bland annat läkare som följer och dokumenterar hans 
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arbete. De gör hjärn- och kroppsscanningar samt tar blodprover 
före och efter meditation och resultaten är rent ut sagt mirakulösa. 
I en av de senaste studierna såg de hur covidviruset inte längre 
kunde ta i sig in i cellen hos en avancerad meditatör.

I min research inför Mirakelkur för Själen har jag funnit många fler 
mirakler. När jag googlade God provides fann jag en kvinna som valt 
att enbart undersöka sin relation med Gud och släppt ”vanlig för-
sörjning” såsom arbete eller välfärdsprogram. Kvinnan får konstant 
pengar och annan hjälp från oväntade håll. Hade det varit för 20 år 
sedan hade jag avfärdat videon som bluff, men med min erfarenhet 
av att själv manifestera mirakler såsom saker, bostad, bilar, relatio-
ner och pengar, ser jag det idag som fullt möjligt. Jag berättar om 
några utvalda godbitar i mitt eget kapitel Att lära genom mirakler. 

Under min Camino (år 2020), en vandring från Frankrike genom 
hela Spanien, fick jag åtskilliga bevis på hur allt jag behövde kom 
till mig med sådan lätthet och många gånger utan att jag behövde 
betala ett öre. Enligt tradition sa vi pilgrimer Camino eller God provides 
och vandrade i tillit. I sann sökaranda bestämde jag mig för att gå all 
in och säga God provides, till trots många av mina då motsträvigheter 
inför ordet. Min fascination inför mirakelmanifestationerna gjorde 
att jag vid ett tillfälle sa till en kvinna jag mött under vägen: ”Jag 
skulle vilja prova vandra Caminon utan pengar”. Be careful what you 
wish for, säger jag, men med ett stort leende för jag skulle inte vilja 
vara utan den här erfarenheten. 

Någon dag senare fann jag mig själv utan medel att betala var-
ken mat eller annat, jag kan inte berätta hela historien här men för 
att göra den långa historien kort, kom jag till insikten att om Gud/
Caminon vet vad jag behöver då behöver jag inte ens uttala det. Så 
blev det, jag satte mig helt sonika på en parkbänk och vips hade en 
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man givit mig en hel drös med äpplen som höll mig mätt hela dagen. 
Han visste inte att jag var utan pengar och han visste definitivt inte 
att jag fortfarande led efter att ha hamnat på sjukhus efter en akut 
magåkomma som drabbade mig den första dagen på min vandring 
och som gjorde att det enda jag åt med lätthet, var just äpplen. Men 
det visste Caminon och Gud.

När jag själv vaknade upp till vetskapen om att vi är så mycket 
mer än vår fysiska kropp, runt 2005, började jag be om vägledning. 
Från att ha varit superskeptisk till allt som hade med energier, Gud, 
änglar, healing och annat hade jag själv plötsligt en dag varit kanal 
för healing av en kvinna som tidigare endast stapplande kunde ta 
sig fram med kryckor. Under healingen upplevde jag hur det small 
till i hennes rygg och blev först lite orolig att något tokigt hade hänt. 
Den oron var helt onödig, efter någon dag ringde kvinnans dotter 
och sa: ”Jag har ingen aning om vad du gjort men min mamma kan 
gå igen!” 

Mitt liv är fyllt av så många mirakler och jag får ofta frågan hur 
jag lyckas manifestera såsom jag gör. En stor del av svaret är att 
varje gång jag vill förändra något i mitt liv ser jag till att finna andra 
som redan gjort det. Jag läser böcker och tittar på testimonier på 
YouTube. Allt för att pumpa mig full av Tillit och Tro till att det fak-
tiskt går. Därför ville jag skapa den här boken, jag vill att du ska få 
uppleva lika mycket mirakler som jag. Jag vill att världen ska få ta del 
av fler mirakler för att kunna ta sig ur den rädsla som just nu har så 
många i sitt grepp. Våga vägra rädslans röst och välj att följa vägen 
av kärlek och tro – i fullständig tillit. I Mirakelkur för Själen kommer 
du att få ta del av starka, berörande och inspirerande historier ur 
verkliga livet – av vanliga människor. Berättelser som vittnar om att 
vi alla är Supernatural och extraordinära – oavsett bakgrund. 
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Mirakelkur för Själen är en bokserie om sju böcker. Har du en historia 
som längtar ut eller har du drömmar om att bli författare och vill 
vara med i nästa bok, läs mer på sidan 186.

Jag är så innerligt tacksam att just du läser den här boken och min 
önskan är att den ska ge dig precis det du behöver, precis just nu. 

Med så mycket värme, kärlek och glädje!

Ylva Wegler
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Louise Hävre är konstnären bakom målningen 
som pryder bokomslaget till Mirakelkur för Själen.

www.louisehavre.se
Instagram: Louisehavre

Fb: Louise Hävre konstnären

LOUISE HÄVRE 
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Louise Hävre

Hennes resa började 1962 i ett dysfunktionellt hem med missbruk, 
våld och incest. Hennes far och bror hängde sig och mor svalt sig 
till döds.

Miraklet i Guardamar

När Louise bror dog var hon i stånd att ge upp sitt liv. Hon gick 
till katolska kyrkan, föll ner på knä och bad Gud om ett liv värt 
att leva. Från och med den stunden förändrades hennes liv helt. 
Aldrig kunde hon ana att livet kunde förändras så snabbt. En norsk 
konstnär i Spanien, Inger-Anne Johnsen, fångade upp henne och 
hon fick börja måla. Efter en tid tog hon sig hem till Sverige, fort-
satte att måla och utveckla sin konst. Louise uppmärksammades på 
många sätt. Hon gick med i Svenska Konstnärer som VIP-medlem 
och fick ett fantastiskt mottagande av Marcus Öhlander. Vid ett 
flertal gånger har hon blivit utvald som nummer ett på Svenska 
Konstnärer. Kort efter kom erbjudanden om utställningar på de 
finaste och mest respekterade salonger, såsom Louvren i Paris, Art 
Monaco, New York, London, utställning med Pierre Cardin i Paris, 
Milano med Marina Picasso, Guggenheim Art Museum New York 

Miraklet i Guardamar
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och många fler. Hon har ställt ut sin konst i elva länder och gjort 
stort intryck på alla platser.

Louise har gjort en lång resa från att bara måla av det hon ser till att 
skapa målningar från gamla tider och i många dimensioner. Hennes 
måleri tillhör ingen trend som vi kan placera den i. Hon målar på 
ett alldeles eget sätt, en ny impressionist. Det är många etablerade 
konstnärer som inte bara inspirerats av Louise utan också ändrat sin 
stil och börjat måla som hon.

Louise målar i sin ateljé på norra Öland, den lilla ateljén med det 
stora hjärtat, och hämtar sin inspiration från den vackra naturen och 
alla kyrkor på ön. Det som kännetecknar en Louise Hävre-målning 
är den magiska känslan med trappor, valv och speglingar som får 
oss att resa mellan kvantfysikens lilla värld och det stora universum.

Louise målar även på begravningsurnor, som är gjorda av nedbryt-
ningsbart material och förenas med jorden. Motiven är klassiska 
Louise Hävre-motiv.

Målningen De tolv lärjungarna och den heliga gralen har visats på bienna-
len i Venedig. Den finns också som tryck på glas, Back light Artwork.
Det finns ytterligare motiv som glasmålningar.
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De tolv lärjungarna och den heliga gralen

Livet skall vara oss givet.
Vill vi dricka ur den heliga gralen?
Livet rymmer allt i den heliga gralen

och vi har viljan att tacka ja till vår uppgift i livet
och de mirakel vi ber om.
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