
Om nyponsoppa och kärlekens kraft  
 

Varm nyponsoppa med glass och biskvier var det mest himmelska hon visste som liten. 
Samma lyckoupplevelser har Yvonne Månsson Frank känt i sin mångåriga kontakt med en 
universell intelligens som med visdom och kraft förmedlat budskap om människan och 
hennes plats på jorden och i universum. De viktigaste och mest aktuella har hon nu samlat 
i boken Nyponsoppa från andra dimensioner som ges ut på det egna förlaget Förlagshuset 
Siljans Måsar. 

För 14 år sedan började Yvonne Månsson Frank plötsligt skriva med automatisk skrift. Sedan 
dess har hon tagit emot budskap från något som hon sammanfattar som universell 
intelligens. Ämnena har rört sig om allt från motivation till själsutveckling, medmänsklighet 
till respekt inför livet på jorden. – I stilla och meditativt tillstånd tog jag emot universell 
visdom – varje dag vid samma tid under de första åren, utan att egentligen begripa vad jag 
skrev eller varför jag fick dessa budskap. Jag bara visste att jag skulle fortsätta och 
överlämnande mig i denna tillit. Det blev till en sådan vana att min yngsta dotter trodde att 
alla mammor skrev på kvällarna, vilket hon med stor förvåning upptäckte att så inte var 
fallet, berättar Yvonne.  

Budskapen 
Nyponsoppa från andra dimensioner innehåller 111 utvalda budskap. Med dem vill hon 
förstärka den inre kraften, öka balansen och visa på en genväg till vårt inre. – Bäst tas de 
emot om de blir lästa som om de vore skrivna enbart för var och en av oss, här och nu, säger 
Yvonne. Budskapen är hämtade från tidigare böcker – trilogin Ljuset från norr, 
Budskapsportalen – även den en trilogi – samt boken Silja ur Kosmos. 

Varför en bok med samlade budskap?  
– Mitt i detta pågående, enorma paradigmskifte på jorden är tiden inne att förenas – över 
alla gränser. De många förändringarna som sker kan verka skrämmande och göra ont, och vi 
behöver allt stöd vi kan få. De här budskapen är till för oss ljusbärare och för våra 
förberedande missioner inför kommande medvetandehöjningar, och jag hoppas förstås att 
Nyponsoppa från andra dimensioner kan bli en ledtråd längs var och ens väg, en tröst i 
mörkret och vägledning till tilliten och vårt sanna jag. 
 
Vad skulle du säga är det centrala temat? 
– Jag citerar gärna från en av böckerna: Med denna bok vill vi öppna kanaler av livsglädje, 
orientera er, entusiasmera er och få er att fånga upp all den idérikedom och skaparkraft som 
ryms inom er. Vi vill sända er hopp, vi vill visa er vår kärlek och framför allt vill vi få er att 
förstå att vi är närvarande. Ni är inte ensamma, ni har ett helt universum som uppmuntrar er 
och längtar efter ert uppvaknande. 
 
Varför just dessa budskap? 
– Var och en av oss har till uppgift att inse vårt gudomliga ursprung och vår skaparkraft. Den 
här boken med 111 andliga soppor vill ge dig förståelsen att du är av största betydelse för 



nuet och för vår framtid på Moder Jord, och att dina steg bär kärlekens kraft vidare till allt 
och alla du möter. Universums kärleksfulla krafter vill här räcka ut hjälpande tankebroar och 
bära oss över våra egna tvivel, farhågor och rädslor, så att vi, medvetet och tillsammans, kan 
bjuda in och överlämna oss till den eviga och glädjefyllda livsdansen i våra liv på Jorden. 

Något mer som du vill förmedla till dina läsare? 
– Ja, att vi alla är budbärare av denna ljusets mission. Ljuset leder oss, följer oss och stöttar 
oss i allt. Budskapen är en gåva från universum, att användas som redskap i alla skeenden av 
våra liv. Läs gärna ett budskap när du mår bra, läs ett högt när en medmänniska behöver ditt 
stöd och läs även ett budskap när du gråter inombords. Vi är aldrig ensamma, vi är 
gudaämnen på väg hem – och vi är välsignade. 

Maria Gabriella Lücke 

Vill du läsa mer om budskapen: Gå in på Kreativt Systerskap, Facebook 


