
Från osynlighet till vibrerande liv 
 
 
Hon genomgår en total metamorfos på den grekiska ön. Från en grå, osynlig tjänsteman 
förvandlas hon till en levande, andlig kvinna som står upp för sig själv, i berättelsen 
Portalen av Annika Hjelmqvist Sjöholm. Boken ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar. 
 
I Portalen får vi möta Anemone som i början kallar sig Anne, ett namn som inte tar plats och 
inte sticker ut. Det går helt i linje med den hon är och hur hon levt för att passa in i 
familjemönster, samhälle och partnerrelationer. Men livet vill något annat och 
omständigheter gör att hon hamnar på en andlig retreat på en grekisk ö. Där får hon dela 
rum med Mette, en smed från Köpenhamn, som kräver autenticitet. De är i mångt och 
mycket varandras motsatser. För att de över huvud taget ska kunna mötas krävs att 
Anemone blir avsevärt mycket tydligare med vem hon är och står upp för sig själv.  Hennes 
valda sanningar om sig själv och livet utmanas på alla plan. Samtidigt som hennes andliga 
uppvaknande väcks upptäcker hon sin kvinnliga sensualitet och vågar så småningom tillåta 
sig att njuta och att bli älskad. När Anemone reser hem är inget längre sig likt och hon vare 
sig kan eller vill återgå till sitt gamla liv som handledare på Arbetsförmedlingen. Det blir 
början på en ny resa mellan den gamla och nya världen.  
 
Varför skrev du Portalen? 
– Jag har alltid varit en sökare som känt att det måste finnas något annat sätt att få livet att 
bli mer levande, kärleksfullt och magiskt. För mig handlar skrivandet om att få möjlighet att 
leva mig in i olika karaktärer, andra typer av liv och gärna i samklang med högvibrerande 
dimensioner. På så sätt blir även mitt liv härligare och mer helt. Allt det som mina karaktärer 
upplever har jag också varit med om i en eller annan form, men däremellan har jag låtit 
fantasin och min kanal mot andra andliga dimensioner ta över.  
 
Vad var drivkraften? 
– Det var att jag ville skriva om ett liv som var större än det jag arbetade och tjänade mitt 
levebröd i. För mig har den världen alltid känt lite torftig, ofta har jag behövt kämpa och 
anpassa mig. Om kvällen har jag missmodigt undrat om det är det här allt går ut på. Det var 
inte så att jag upplevde en plötslig kris som fick mig att vakna upp. Jag hade kunnat fortsätta 
mitt liv som projektledare och coach, men jag hade en stark längtan efter något annat. Jag 
visste bara inte riktigt vad. 
 
Vad är ditt centrala budskap? 
– Det är att du kan vara den gåva som världen behöver för att bli skönare, rikare och mer 
kärleksfull. Världen behöver högvibrerande människor som tänker tankar i linje med den nya 
världen som är på väg att födas. Tänk om det är just den del av dig som du är mest rädd för 
att visa upp som är din gåva till världen. Tänk om världen väntar just på dig ... 
 
Vad vill du mer förmedla till dina läsare? 
– Att allt är möjligt, att vi fortfarande kan skapa en värld värd att leva i och värna om. Ingen 
kan ta ifrån oss vår kraft om vi inte låter det ske. Livet är här för oss, lev och låt leva! Släpp 
taget, råder oss Annika Hjelmqvist Sjöholm.  


