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Förord

Denna bok är till dig som vill minnas din själs resa. 
Till dig som vill höra det ohörda. Se det osedda och 
uppleva längtans oupplevda. Till dig som bär den stora 
längtan att leva fullt ut och i livet uppleva allt du är.

Denna bok är även till dig som redan hör din själs vis-
kande röst. Till dig som vill lyssna tydligare. Se klarare 
och uppleva djupare. Till dig som bär längtan att fullt 
och helt följa din inre rösts guidning i livet. 

Med orden i denna bok vill jag hedra min, din och vår 
livsupplevelse. Hedra själens fylliga och eviga närvaro 
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i våra mänskliga och fantastiska kroppar. Hedra våra 
människodräkter som bär oss fram i samspel med sjä-
lens låga i det dagliga, i det lätta och det svåra.

Vi är jordbor nu. Besjälade med det högre vetandet och 
varandet. Kvinnor och män, våra förfäder, har vandrat 
på jorden genom tiderna. De har upplevt det jordliga 
och känt det själsliga. Mött livets nakenhet, det svåra 
och det lätta. 

Jag vill tacka alla som har gått före och välkomna alla 
de som kommer efter. Jag ser det som att vi alla är sam-
ma, även om vi till det yttre är och ser olika ut. 

I min värld är vi själar från samma källa som materia-
liseras i kroppar och har mänskliga upplevelser här på 
jorden. Vi lever, vi upplever och vi lär. Vi gör vårt bästa 
med det vi har och den person vi har formats att bli 
under den korta tid vi är här. När det är dags upp-
löses vi och varje element cirkulerar tillbaka till sitt 
ursprung. Själen, som jag kallar den, går tillbaka till 
helhetens energi. Kärt barn har många namn. Passar 
ett annat ord dig bättre, använd då det. Gör boken till 
din. Läs den med ditt hjärta. Öppna dig för orden och 
låt dem vidröra ditt innersta. Låt dem beröra dig och 
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väcka det slumrande. Tillåt dig att minnas, att känna 
din själs uttryck i din människodräkt som jordbo på 
jorden. 

Läs med nyfikenhet. Utforska djupet och bredden av 
dig. Vem är du? Varför är du här? Vad vill din själ upp-
leva och leva ut här på jorden? 

Denna bok är till dig, så gör den till din. 

Jag är inte ute efter att tala allmän sanning. Det kan 
jag inte. För jag vet inte sanningen. Det intresserar 
mig inte vad som är sant, utan vad var och en av oss 
upplever som vår egen sanning. Din sanning är viktig 
och värdefull. Hör och känn den igenom orden du 
läser. Låt din sanning och den du är på alla plan vakna 
än mer och kännas i hela din varelse. Låt själen kännas 
i varje del av din kropp. I varje cell. Själen talar genom 
oss. Den gör verkligen det. Den talar och guidar oss 
hela tiden.

Stanna upp och lyssna. Andas och känn.

Min inre röst, den som har en viss kärleksfull vibra-
tion, ville komma ut. Ut ur mig och tala med dig. 
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Rösten var klar och minnena tydliga. Själen kom med 
en gåva att förmedla. Jag satte mig ner, lyssnade och 
tog emot. Kände mig som en fysisk budbärare som tog 
emot varje ord och lät dem hamna i själens guidade 
ordning. Den ordningen av själens guidade ord, håller 
du i din hand. Det är min själ som talar till din själ. 
Genom min fysiska form till din fysiska form. 

Allt det vackraste till dig på din livsvandring. Jag öns-
kar din själ en fantastisk livsupplevelse här på jorden. 
Lyssna till själen och värna om människan i dig. Låt 
själen och människan vandra ihop. Ge dem tid att 
finna varandra, lära känna varandra, bygga relation och 
så småningom förenas och bli ett.

Med värme 
Tina Ikonomidou 
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En själs resa planeras tidigt i dess själsliv. Redan när 
själen föds som själsgnista ur andens ljus börjar förbe-
redelserna för de destinationer som varje själ ska nå. 
Själsgnistan kommer till en själsfamilj, en ljuskälla, 
med liknande resväg som den. Familjens syfte är att 
stödja varandra på själens resväg till och från olika 
destinationer.

Den viktigaste funktionen familjen har är när själen 
ska förberedas inför en resa och ta sig igenom den 
svåra passagen där den transformeras från energikälla 
till materia. Det är en smärtsam alkemistisk process för 

Prolog
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de många själarna. Särskilt under de första resorna. De 
kan upplevas kvävande och många själar tror att deras 
ljus slocknar i processen. Därför återvänder flera hem 
innan de har kommit fram till destinationen. 

I förberedelseprocessen väljer rådet var själen ska landa 
och vilket större uppdrag den har. Tillsammans med 
själsfamiljen väljer själen sin farkost och landning, mil-
jön för att lära sig de lektioner den behöver för att bli 
redo inför sitt uppdrag. Vanligtvis kommer själen till 
en materialiserad själsfamilj, men ibland kan familjen 
vara helt främmande för själen.

Själsfamiljens uppdrag är att hålla kontakten stark och 
stadig på själens resa för att ta den igenom passagen och 
ge den stöd under resan och slutligen ta själen hem.
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Älskade kära, ta min hand och håll dig 
nära. Andas in och kom till ro. Lyssna till 
rösten som viskar och känn fötterna som 
går. Livet på jorden kallar. Tillsammans 

kan vi vandra – våga leva och vara 
modiga ihop. Tystna och lyssna.  

Sjung ut din själasång. Älskade kära,  
håll dig nära, släpp dig fri.  

Du är förenad inuti.

 är ett fint poetiskt verk om  
att söka, finna och våga gå sin egen väg,  
och om att ha kontakt med Moder Jord.
 
I denna berörande bok får du följa en själ  
genom jordelivet. Det är en själs skildring av  
livets olika faser som människa, i kroppsdräkt.
 
Läs med hjärta och lyssna till din själ.
Ta del av meditationer och affirmationer.

LÄSARREAKTION:

”Livets alkemi har ett oerhört  
vackert språk! Det känns  

skönt, tryggt och behagligt  
att läsa denna prosa.”
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