
 

En ljus framtid är möjlig 

 
Det finns många profetior som spår om en mörk och svår framtid. Åsa Danielson 
Grimpe vill i stället visa oss att en motsatt väg är möjlig med sin bok Hon kallar mig 
dotter, som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.  

- Vägen in i framtiden kan vara både ljus och kärleksfull, menar Åsa Danielson 
Grimpe, som snart kan hålla ett färdigtryckt exemplar av Hon kallar mig dotter, i sin 
hand. Sin egen framtid stakade hon ut tidigt. Det var biståndsfrågor som gällde och 
Handels i Göteborg var en av utbildningarna som skulle ta henne dit. Så blev det inte 
alls. Livet självt presenterade andra vägar att gå, och i dag arbetar hon som konsulent 
på Arbetsmarknadsenheten i Uddevalla kommun. Att hon även kan kommunicera 
med naturväsen upptäckte hon då hon lämnat stadslivet för ett lugnare liv på landet.  

Vad handlar din bok om? 
– Genom min levnadshistoria får man följa min kamp till ett bättre och friskare liv 
med insikter jag har fått till mig från Moder Jord, som är min andliga guide. Dessa 
insikter har jag sedan fått bekräftelse på genom främst böcker jag har läst om olika 
forskningsresultat. Jag förmedlar hennes visdom hur vi kan leva på ett klokare och 
mer medvetet sätt. Vi behöver alla komma tillbaka till ett liv närmare naturen. Man 
får följa mina förändringar inifrån och ut. För att förstå hur saker och ting hänger 
ihop har jag fått till mig kunskaper om vårt ursprung, vår fysiska kropp, vårt mentala 
sinne och vår eteriska ljuskropp. 

Varför har du skrivit den? 
– När jag först kom i kontakt med Moder Jord och fick klart för mig att hon är min 
andliga guide och vägledare, bad hon mig att förmedla hennes budskap. Hur jag 
skulle göra det var upp till mig. Min första tanke var att skriva en bok utan att blanda 
in mig själv som person, men det fungerade inte. Det var först när jag insåg att det 
inte skulle bli bra utan mina upplevelser som det lossnade. Att allt som jag har gått 
igenom skulle vara med. Att det är genom min berättelse som hennes kunskap 
kommer fram. Det är ingen självbiografi men närapå. 

 
Finns det några specifika händelser som ledde fram till Hon kallar mig dotter? 
– Hela boken handlar om det. Insikterna och kunskap jag fått till mig från andra sidan 
i form av visioner, samtal, känslor, bilder, drömmar och även genom rak 
kunskapsöverföring, har lett till en förståelse för både mitt liv och andras. Att förstå 
vårt ursprung och vad vi är ämnade för. Jag fick även hjälp med att förstå det mentala 
sinnet och den fysiska kroppen vilket gjorde att jag fick kontroll över min egen 
sjukdom. Sedan har ju förstås mina möten med olika andliga varelser varit viktiga för 
tillkomsten av boken.  



 
 
Vad är ditt centrala budskap? 
– Genom att komma tillbaka till vårt ursprung i naturen så kan vi leva ett friskare och 
mer behagligt liv. Ett liv i balans och harmoni med vår omgivning, och hur vi kan bli 
fria från våra samhälleliga bojor genom att ta makten över våra egna liv. Ansvaret 
ligger hos oss själva och genom att ta den makten kan vi åstadkomma förändring – 
inte bara hos oss själva utan hela vår jord. 
  
Hur har temat i boken färgat ditt eget liv? 
–  På alla vis inifrån och ut, men det är en pågående process. Från ett liv i sjukdom 
har jag i stort sett blivit helt frisk. Jag har lärt mig att kontrollera och förstå mig på 
min egen fysiska kropp, mitt sinne och vad det är som gör mig sjuk. Genom att lyssna 
till mitt hjärta har jag funnit mitt kall och lärt mig att följa den vägen – och även insett 
hur mycket bättre jag mår när jag gör det. 
 
Finns det annat i ditt manus du vill lyfta fram? 
– Bokens budskap är ljust, positivt och förlåtande. Det Moder Jord vill är att lyfta bort 
de bördor vi bär på, ge oss lite perspektiv på tillvaron och visa oss ett enklare och 
ljusare liv. Vi kan alla förändra vårt sätt att leva – men det ligger på var och en att 
välja vilken väg man ska gå, avslutar Åsa Danielson Grimpe. 
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