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KÄRLEK, själva ordet bär på styrka och fulländad, laddad energi. Kärlek är det som vi upplever som det 

absolut största. När vi kommer i kontakt med kärleken skapas positiva tankar, positiva känslor och vi svävar på 

fullkomlighetens vingar. Själva ordet kärlek höjer vibrationsfrekvensen hos var och en av oss, till högsta nivå. 

Det är kärleken jag vill värna om genom boken ”Tarot-Kometen”. Kärleken bara är. Ingen tar miste då den 

visar sig. 

 

Bygg först och främst upp en kärleksfull relation till dig själv. Det är där du skall börja. Kärlek till dig själv, 

från dig själv är en förutsättning för att man skall kunna visa kärlek till någon annan. Denna kärlek finner du i 

ditt inre tempel och när du funnit denna juvel, kan du leta efter din juvel i den yttre världen. Detta tillhör en av 

de kosmiska sanningarna.  

 

Det finns många olika sorters relationer. I varje möte uppstår någon sorts relation. Låt varje möte bli 

kärleksfullt. Det innebär inte att du ska ta den du möter i dina armar, men med en enkel nick och ett soligt 

leende kan du få vibrationer i gungning hos den du möter och dagen har plötsligt fått den underbara mening 

som den är värd. Du har spritt glädje. Ett leende kan försätta berg och det är dessutom gratis. Leenden föder nya 

leenden i all oändlighet.  

 

När alla förstår detta ansvar, kommer fler relationer att hålla, därför att fokus kan läggas på den vardagliga 

gemenskapen. Det är i vardagssituationerna som man kan skapa harmoni, vilken relation man än befinner sig i.  

Bygg alla relationer med glädje, skratt och humor så får du stabilitet både i ditt liv och i din relation. Lätt som 

en plätt, skapa glädje i vardagen. Det finns trevliga regler, införliva detta i ditt dagliga liv. Du lyckas då med 

lyckan och kan göra varje dag till en fest.  

 

Naturen är en stor kärlekskälla. Här hämtar man de finaste energier till lugn och harmoni. Naturen frambringar 

härligheter så som ingen annan. Vörda och vårda naturen med hela ditt hjärta, allt vad du förmår. Lär barnen 

detta, så att det ingår som en självklarhet i deras dagliga liv, då bär man denna naturmedvetenhet med sig, livet 

ut.  



 

 

 

Moder Jord är vår livsuppehållare. Låt oss upprätthålla livet på Moder Jord. Hon är värd detta efter allt det som 

hon skänkt oss av sin makalösa artrikedom. Moder Jord vill fortsätta leva. Vi får sluta med att vara bekväma. Vi 

skall överösa vår stora Moder med ömhet och stark sann kärlek. 

 

Kärleken varar i evigheternas evighet.    

 


