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FÖRORD  

Låt andligheten gro 

Vi är många som är medvetna om vår inre sanning, om vår kontakt med 
andligheten och om vår välvilja, men det finns mycket kvar att göra. För-
lagshuset Siljans Måsar är en andlig röst för de författare som skriver det 
goda och läkande ordet ur livserfarenhet av smärta, rädsla och sorg; vis-
dom, fylld av förlåtelsens kraft och tilliten till livet. Vi ger ut böcker som 
vill berikar dig. 

Fröet till förlaget såddes vid Siljan i Dalarna en kall oktoberkväll, 2008.  
Det var en magisk afton med andlig närvaro, där skrivandet tog form. 
Under året som följde skrevs tre böcker; ”Ljus från Norr”, med budskap 
till människor som önskade förstå sin inre röst ur nya perspektiv. Snart 
kom fler författare in i verksamheten och förlaget startades.  

”Siljan” i namnet står för naturens kraft och skönhet och ”Måsar” för den 
inre, subtila dialogen samt den andliga resursen. Förlagets ambition är att 
publicera och lyfta fram de författare som delar vår filosofi om kärlekens 
och förlåtelsens kraft, välvilja, respekt, omtanke och livsglädje. Verk-
samheten bedrivs från Ystad, med författare från hela Sverige. Författar-
familjen består idag av nästan 60 författare, med över 75 titlar samt ljud- 
och e-böcker, på både engelska och svenska. 

Våra böcker vill ge Dig som läsare upplevelsen av tröst, hopp och glädje. 
Idag är vi medvetna om att kraften finns inom oss, att vi är våra egna 
skapare samt att livsglädjen är något man tar beslut om att välja inom 
sig. Att läsa en bok där författaren varit med om att upptäcka insikter 
som dessa, kan frigöra nya tankar. En bok med vägledning, kraft och 
andliga värderingar kan också lyfta fram insikten om Din urkraft, som 
längtar efter att bli upptäckt.  

Få livet att flöda, så att Du kan skörda! 
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Med detta samlingsverk, ”Knoppande SolskensGuld”, vill Siljans Måsar 
uppmärksamma de stora förändringarna som är på gång i världen, med 
tips på böcker som ger läsaren valmöjligheten att hitta sin egen andliga 
styrka. Böckerna är fyllda med aktuella insikter, spänning och upplyf-
tande tankar som kan öka vår medvetenhet och på så sätt skapa förutsät-
tningar för en vackrare värld för oss alla att leva i.  

I samlingsboken dukar vi upp smakprov med gnistrande utdrag ur våra 
publicerade verk. Vår önskan är att Du som läsare ska få lära känna ännu 
fler av våra författare och deras inspirerande böcker – fyllda av hopp, 
livsglädje och spänning. För det är just våra drömmar som ger näring till 
glädjen i vår vardag. Med denna bok vill vi inspirera Dig att förverkliga 
Dina drömmar, och ge Dig kraft och energi genom goda, läkande ord och 
livserfarenheter.  

”Jag kände i hela mitt väsen att det var mitt kall att ge ut litteratur som 
förmedlar medmänsklighet, välvilja, respekt, omtanke och kärlek. Denna 
natt i oktober, 2008 var en språngbräda för mig. Den öppnade porten 
som ledde till ett oavbrutet kanaliserande av budskap från andlig intelli-
gens. Jag fick genomgå många prövningar i detta arbete, tvivlade, 
tvivlade, tvivlade och tänkte ge upp flera gånger. Men någonting fick mig 
att fortsätta, …” 

Det viktigaste för verksamheten, och det som är förlagets huvudsyfte, är 
att varje författare äger sitt eget verk. Författarna är själva delaktiga i 
hela processen, investerar i sig själva och kan påverka hela boklanse- 
ringen. 

På följande sidor presenteras förlagets titlar – knoppande solskensguld 
som vill förgylla Dig och Din tillvaro. 

Yvonne Frank Månsson 

Förlagshuset Siljans Måsar  
förverkligar Dina författardrömmar! 

www.siljansmasar.com 
www.budskapsportalen.se 

www.northernlightwriters.com 
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Fallfrukt & Stjärnfall 
Hanna Carin Noelius 

I den här boken har jag samlat djupt personliga texter. De skrevs under 
en treårsperiod, fram till min sextionde födelsedag. Den är som en hem-
lig, icke daterad, dagbok där jag följer och iakttar mig själv medan jag 
bearbetar inträdet i den ”tredje åldern”. Jag umgås med tankar om vad 
jag har förverkligat av mig själv och vunnit av visdom. Men jag bearbe-
tar också känslor av tid som jag förspillt; möjligheter och drömmar som 
gick förlorade. Den mest brännande frågan har alltid handlat om passio-
nens plats i mitt liv. Så också nu. I en önskan om att förstå dess innersta 
väsen och dess sista utpost i mitt liv, blottar jag obekväma frågor och 
tvivel på vägen mot ett oanat svar. 

När manuset ännu var oredigerat fick en  god vän till mig förtroendet att 
läsa det jag hade skrivit. Han lät sig fascineras och gav mig stärkande 
respons. Han påpekade också att jag gav honom (läsaren) få fästpunkter 
att hänga upp texterna på i den yttre världen. Han önskade att jag hade 
låtit honom som läsare bli mer bekant med mig, genom att dela fler ting 
från både min fysiska, vardagliga värld och min andliga. 

Medan jag begrundade hans önskan kom jag att tänka på ett viktigt möte 
som jag upplevde med en munk för många år sedan. Jag reste i Egypten 
och besökte Antoniusklostret som ligger i öknen, söder om den väg som 
förbinder Nildalen med orten Atfih och kuststaden Ras Zafarana, cirka 
sextio kilometer från Suezviken. Munken som visade oss runt på klostret 
var en charmerande gammal man. Jag kom att sitta bredvid honom när vi 
drack te strax före avfärden. Jag frågade honom hur länge han hade varit 
på klostret. Hans stora leende gled över i ett allvarsamt ansiktsuttryck. 
Han svarade: ”Det är oartigt att fråga om privata saker.” Jag kände mig 
högst generad och klumpig. Just då förstod jag inte att min enkla fråga 
kunde uppfattas som en överträdelse, men kvar blev ändå en uppriktig 
respekt för hans integritet. 

Vid djupare eftertanke gav han mig en ny förståelse för eremitens karak-
tärsdrag som också finns i mig. Jag är – och vill vara – djupt personlig 
utan att vara privat. Jag vill blotta inre, kanske allmänmänskliga, 
beröringspunkter utan att binda upp dig vid mig, som person. Jag vill 
avstå så många yttre betingelser som möjligt, för att ge dig, som läsare, 
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möjlighet att fritt använda stoffet för att begrunda din egen mognadspro-
cess.  

Jag vill också låta dig bli kvar i din egen fysiska värld; i din egen vardag 
och verklighet. Jag vill inspirera, men inte vara en modell. Därför 
utelämnar jag medvetet vardagliga kännetecken, preferenser, intressen 
och vanor. Därför namnger jag inte någon, inte ens mina favoritför-
fattare. Jag nämner i texterna, till exempel, inte vilka länder jag reser till, 
inte heller vad jag äter till lunch, vilka teveprogram jag tittar på eller 
vilket klädmärke jag tycker om. Det kan förefalla paradoxalt, men för 
mig är många vardagliga företeelser mer privata än många av de djupt, 
personliga frågeställningar och insikter jag delar i boken. Jag är nämli-
gen förvissad om att det finns fler likheter, oss emellan, i dessa ämnen än 
i vardagliga banaliteter. 

Tillika vill jag låta dig bli kvar i din egen andliga värld; i din tro eller i 
din vetenskapliga syn på livet. I min bok Vindens väg, berättade jag in-
gående om min andliga väg. Min livsåskådning, som inte längre bär nå-
gon trosläras namn, låter jag här tindra som fjärran stjärnor på en 
natthimmel. Det är insikter utan anspråk som glimmar till; ett vetande 
som inte avser att tränga sig på, men som hälsar dig med vördnad.  

Det mest framträdande i min berättelse – att mogna i min i roll som mor 
och mormor – gäller självklart inte som facit för varje kvinnas 
självförverkligande, men jag hoppas du kan avläsa den andemening jag 
avser; den att finna och vandra i de spår av visdom som leder till ett 
sammanhang där vi, passionerat, kan ge av vår kärlek och livserfarenhet.  

Jag hoppas att du kan känna att jag erbjuder dig samma frihet som jag 
värnar om för egen del och att det allmänmänskliga lyser lika klart som 
det aparta i texterna. 

I kärlek 

Hannah Carin 

FB: Hanna Carin Noelius  
www.carinnoelius.se 
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Seppos äventyr 
Peter Jacobsen 

Seppos är en ganska vanlig kille. Men hans liv är inte riktigt 
som andras. Han får nämligen vara med om en massa spän-
nande eller roliga äventyr hela tiden! I den här boken får du 
följa med på några av dem: 

Pojken utan skugga 
Seppo träffar Hjalmar som är ledsen för att hans skugga har 
rymt. Killarna åker iväg på en svettig cykeljakt efter skuggan 
på stadens gator! 

Dagen då (nästan) allt gick på tok 
Seppo upplever sin allra värsta otursdag. 

Jätten Krall 
På ett berg som liknar en tand får Seppo sitt livs största över-
raskning! 

Doktor Tokig 
Det händer en massa tokroliga saker när Seppo hälsar på hos 
doktor Tokig på stadens barnsjukhus. 

Svarta Madam 
Seppo försöker hitta den mystiska Svarta Madam i denna 
spännande deckarhistoria för barn. 

Peter Jacobsen är fritidspedagog och har under många år job-
bat på fritidshem, skolor och förskolor. Han uppfann pojken 
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Seppo för att skapa utrymme för barnens egen fantasi, ge dem 
möjlighet att bearbeta saker i livet. Med boken vill han sätta 
ord på känslor som att bli sviken och övergiven, att få upprät-
telse när man blir orättvist behandlad, att inte passa in och att 
hitta sin plats i livet, men även om fördomar och utanförskap. 
”Seppos äventyr”, den första i en serie av flera böcker, är en 
spännande och rolig kapitelbok med fristående äventyr för 
barn mellan fem och nio år. För Peter är fantasin 
kreativitetens moder, och hans idé är att barnen själva väljer 
vilket Seppoäventyr som passar deras fokus i livet. 

Välkommen till Seppos äventyr! 

Facebook: Seppos Äventyr 
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Rembrandt som jag minns honom 
Andreas Osika 

Om läkning och kärlek i Rembrandts fotspår 

Lever vi flera liv eller endast ett? För Andreas Osika som har svår 
autism, är svaret självklart. Tillsammans med sin mamma Hilke 
Osika reste han runt i Holland och Tyskland och mindes gamla 
konstnärsliv. Om dessa och andra upplevda liv, berättar han nu i 
boken ”Rembrandt som jag minns honom”. 

Andreas Osika lärde sig kommunicera med sin omvärld först i 45-
årsåldern. Med hjälp av en metod som vardagligt kallas ”kommu-
nikation med stöd”, kan han nu samtala med sin omgivning via en 
skrivtavla eller dator. 

Så här skriver Andreas i sin författarpresentation: ”Jag heter An-
dreas och kan inte tala. Men när min mor eller någon annan trycker 
min hand kan jag känna den och då kan jag skriva med pekfingret 
på datorns bokstäver. Det är det roligaste jag vet. För då kan vi 
samtala om allting som intresserar mig. Det är framför allt det jag 
minns från mina tidigare liv…” 

Kanske har du någon gång fått tag i ett gammalt minne som härrör 
från tidigare liv, men inte förstått vad det ville säga dig. Vi behöver 
öva oss i att prata med varandra för att lära oss komma ihåg de här 
liven, menar Andreas. Vi har alla ansvar gentemot varandra. 

Det var en förvånad Hilke som följde Andreas i Rembrandts spår 
under deras resa till Amsterdam. Det visade sig att han hittade till 
Rembrandts hus på egen hand, kunde berätta om vad varje rum 
hade använts till, samt tala om när målningarna var äkta eller inte. 

!16



Allt Andreas berättade för Hilke visade sig senare stämma. livet. 
Han minns även sitt liv som medicinman bland Inkaindianerna 
långt före Kristi födelse. 

Det här är tredje brodern Osika med svår autism som ger ut en bok 
via Förlagshuset Siljans Måsar. Med sina egna ord och utan kor-
rigeringar av texten, uttrycker Andreas här sina tankar om reinkar-
nation och om den intelligens i kärleken som löper genom alla våra 
liv, och som väver oss alla samman. 

http://www.siljansmasar.com/product/andreas-osika-rembrandt-som-jag-minns-
honom 
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Den katastrofala kraschen 
Louise Holm 

När uthållighet och tillit visar vägen 

Hennes dotter lyckades återvända till livet efter en bilolycka där hon blev 
allvarligt hjärnskadad. Om den tuffa men mirakulösa vägen tillbaka, 
berättar Louise Holm i boken ” Den katastrofala kraschen”. 

Boken är skriven till dig som vill hämta inspiration och livskraft. Den 
visar att ingenting är omöjligt, det är vår egen inställning som hjälper 
eller stjälper oss. Boken kan även användas som stöd och guidning för 
alla som hamnar i svåra situationer. 

I boken ges konkreta beskrivningar av en andlig kraft, en kraft bortom 
vår egen fattningsförmåga. Den katastrofala kraschen handlar om den 
långa och tuffa resan efter en trafikolycka, där författarens dotter blev 
allvarligt hjärnskadad och initialt uträknad av läkare, vilka ställde en 
pessimistisk prognos. Efter några månader kom dottern till en rehabili-
teringsavdelning vilket medförde en utdragen kamp för överlevnad och 
återhämtning, mot invalidisering och inkompetens. 

2014-03-17 måndag 

En nattsvart dag 

”... trafikolycka ... din dotter ... allvarligt skadad ... kom genast …” Jag 
vet inte exakt vad sköterskan från Nyköpings lasarett sa när hon ringde, 
men jag uppfattade budskapet. Som en hård boxhandske rakt i magen ... 
chockad ... vår dotter Sandra allvarligt skadad! Jag satte mig i bilen. 
Körde till akutmottagningen. Flämtande andning. Tårarna forsade, såg 
knappt. Ett skruvstäd om bröstet, en svart klump i magen. Nej, Nej, 
NEJ!!! 

Jag ringde och fick tag på min man. Jag var så chockad, så rädd, kunde 
knappt prata. Han trodde först att vår dotter var död, men förstod sedan 
vad som hade hänt. Vi kom samtidigt till parkeringen. Inne på akutmot-
tagningen möttes vi av en sköterska och en kurator och fick sätta oss i ett 
rum och bara andas. Chockade, svårt att få luft. Försökte ta djupa ande-
tag. Skakade. Höll om varandra ... så tungt och svart ... vår älskade dotter 
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… Vi följde efter dem till intensivvårdsavdelningen. Äntligen fick vi se-
henne. Vara nära henne. Hon låg i en säng, kopplad till en respirator. Hon 
var så fin. Det såg ut som om hon bara sov, djupt sövd. Det enda synliga 
spåret av en trafikolycka var en stor bula i pannan. Hon hade inga frak-
turer, däremot blödningar på levern och njuren samt ett enormt blårött 
märke på framsidan av överkroppen. De sa att det var skador som de  
önskade se eftersom de kom av kraften från bilens säkerhetsbälte. Dessa 
skador var inte livshotande eller allvarliga, däremot var blödningarna i 
hennes hjärna det. Mycket allvarliga. Hon hade krampat på olycksplat-
sen.  

Vi leddes in i ett nytt rum. Jag ringde till vår son, men han svarade inte. 
Då skickade jag ett sms. Han ringde upp efter några minuter och släppte 
allt för att hinna komma till henne. Jag ringde även Sandras pojkvän och 
bad honom säga till sin mamma att hon skulle skjutsa honom. De hann 
komma alla tre. Vi grät tillsammans och kramade om varandra. Ambu-
lanspersonalen var på plats och väntade på att narkosutbildad 
sjukvårdspersonal skulle komma och följa med Sandra under ambulans-
färden. De skulle köra till det första steget på vår långa resa, till Uppsala 
och NIVA, Neurologisk Intensivvårdsavdelning. Vi var svårt chockade. 
Det mest fruktansvärda som kunde hända en förälder hade hänt. Vi stod 
på randen av avgrunden, visste inte om vi skulle falla ner eller om hon 
skulle klara sig och överleva. 

Facebook: Louise Holm 
www.louiseholm.se
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Dubbelliv 
Iris Mårtenson 

När kärleken blev en mardröm 

Tecknen fanns där tidigt, men hon slätade över dem, i villfarelsen 
att det bara var små misstag. Snart skulle deras kärleksrelation 
fungera bra igen. I stället förvandlades den till ett riktigt inferno. 
Nu delar Iris Mårtenson med sig av sina dyrköpta erfarenheter med 
boken ”Dubbelliv”. 

Innan allt hände hade Iris Mårtenson ett gott liv Hon var ensam-
stående med två barn, hade ett arbete hon trivdes med, hus och bil. 
Men så träffade hon Max. Av en slump avslöjades sedan Max, 
vilket förändrade allt. 

– Mötet med honom kändes så speciellt, så ömsesidigt och rätt, 
berättar Iris Mårtenson som skrivit boken under pseudonym. Sedan 
gick allt mycket hastigt. De blev snabbt ett par och strax därpå  
flyttade Max in i hennes hus. Från början var allt frid och fröjd. 
Max var en lyhörd man som engagerade sig i henne och hennes 
barn. Men snart kom tecken på att allt inte var som det skulle, små 
signaler som alla gick att rationalisera bort som utslag av trötthet, 
egensinne och liknande. 

Mannen jag förälskade mig i och förlovade mig med var en bedra-
gare, och när han av en slump blev upptäckt väcktes hans galen-
skap. Mitt liv fylldes av trakasserier, rädslor och jag lyckades inte 
bli av med honom. Ju mer jag sökte, desto mer otäckheter fann jag 
om honom. Han skrek åt mig att jag inte skulle rota och att jag 
kunde få vad jag ville om jag slutade leta. Då bestämde jag mig 
för att få fram hela sanningen, men fick en chock när det blev klart 
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för mig vem han var. Livet blev en kaotisk tillvaro med upptäckter 
som jag egentligen inte ville veta något om. Han jagade mig, både 
psykiskt och fysiskt. Jag sprang för mitt liv. 

Den här boken är skriven för att hjälpa dem som är i en ny relation 
och där något kanske börjar kännas olustigt. Min önskan är att vi 
ska lära oss lyssna på just den signalen, eftersom den första 
känslan oftast är den som är sann. Jag trodde jag var en god män-
niskokännare, men jag hade fel. 

http://www.siljansmasar.com/product/iris-martensson-dubbelliv 
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Minnen av tidigare liv 
Markus Osika 

Följ med Markus på hans äventyr genom minnen av tidigare liv, 
och möt hans relationer med stora konstnärer, deras färgval, 
rörelserna i tavlorna och hur de genom konsten återger livet. 

I boken förklarar han hur sylfer, undiner, husandar och andra ele-
mentarväsen går att återfinna i Monets konstverk, för att vi ska 
förstå deras närvaro i vår vardag. Markus har gåvan att kunna nå 
flera dimensioner av livet som han vill få oss att förstå. Han färdas 
även genom minnen av svåra liv, där Kristus är med som hjälp för 
att underlätta och förklara smärtan. Han minns liv i Egypten, vis-
telser i den andliga världen mellan de jordiska liven och liv som 
mätress och indian, som han inlevelserikt berättar om för oss. Men 
hans viktigaste budskap till oss, som inte har gåvan att se, tolka 
eller höra evighetens subtila viskningar i vinden genom våra liv, 
det är betydelsen av meditation och bön. För vi är bönhörda. 

Markus är född med svår autism och har inget tal, precis som sin 
enäggstvillingbror, Erik, och sin storebror, Andreas. Med 
blixtsnabba rörelser kan Markus förse sig med godbitar från andras 
tallrikar. Han älskar röd färg och äter gärna röd flugsvamp, när han 
inte känner sig iakttagen, för att bli glad av den. 

Markus två andra syskon är doktorand respektive adjungerad pro-
fessor i medicin. Sedan i juli 2005 sker dialogen med Markus och 
hans autistiska bröder med hjälp av Kommunikation med stöd, 
framför allt via datorn, men även med hjälp av en bokstavstavla i 
vardagliga sammanhang. 
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Hilke: Som mor till dessa barn har jag i alla år, ja, i alla årtionden 
trott att Markus och hans två bröder med autism inte begrep eller 
fattade någonting, vilket innebär att det är fullständigt omtumlande 
för mig och hans medarbetare som skriver med honom, att nu lära 
känna honom. 

http://www.siljansmasar.com/product/markus-osika-minnen-av-tidigare-liv 
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100 samtal med Claes 
Birgitta Segerblom 

På två-årsdagen efter att Claes tragiskt lämnat oss genom en mo-
torcykelolycka, kontaktade han mig: 
– Du är fortfarande kvar i det fysiska livet och jag är på andra 
sidan. Nu kan jag berätta vad som hände mig! 

Så börjar min svärson sin berättelse i ”100 samtal med Claes”; en 
bok om liv och död, om hur stort det är att vara människa. Han 
förmedlar kärleksfullt hopp och tröst inför den största resan. Ingen 
är ensam och ingen behöver vara rädd. 

Livet är ett enda flöde, där vår fysiska tillvaro inte är avskild från 
döden. Vi är alla själar som genomgår en fysisk erfarenhet här på 
jorden, i grunden är vi andliga varelser som ingår i en större hel-
het. Vad vi är och vad vi gör med våra liv, påverkar allt i vår 
livsväg, förklarar han. 

Med sina ord vill Claes ge tillbaka kraften till dig, och han betonar 
att din fysiska existens endast är en liten del av livsflödet. Det 
finns ingen död. Livet är evigt, det tar aldrig slut och vi följs alltid 
åt. Vi behöver behandla varandra som om vi nu förstår våra högre 
syften. 

Birgitta Segerblom är socionom, diakon, terapeut och spiritual 
healer. Hon arbetar med privata konsultationer och kursverksamhet 
som coach i personlig och andlig utveckling med bearbetning av 
känslomässiga mönster och förhållningssätt. 

Facebook: Birgitta Segerblom 
www.birgittasegerblom.com 
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En trevlig bok om solen 
Martin 

Varje morgon har vi människor möjlighet att vakna till solen. Men 
har vi någonsin vaknat till insikt över vad solen egentligen vill 
förmedla till oss? Martin, som har svår autism, inte kan tala och 
aldrig har läst en bok, fick under en sommar ta emot budskap från 
solen till oss här på jorden. 

Följ hans dagar från gräsmattan under solen, där samtal, kunskap 
och insikter avlöser varandra i ett ordflöde som är Martins eget. 
Med sina ord och sitt eget sätt att uttrycka sig vill han visa på en 
intelligens som många av oss kanske aldrig har tänkt på. Med en-
kla ord och djupa tankar lyfter han dig, som läsare, närmare solen. 

Under hela sommaren 2013 hade Martin studerat solen ute i 
trädgården. Varje dag lade han sig på ryggen på gräsmattan och 
tittade upp mot solen, trots att han inte fick det. Vi var rädda att 
han skulle förstöra sina ögon och bli förkyld – men det gick inte att 
hejda honom. Vid våra gemensamma samtal berättade han senare 
vad han hade sett och erfarit av solen. 

Han är vuxen, har autism och kan inte tala alls, men skriver med 
stöd. Då visar han hur klok han är i de flesta sammanhang. Han 
läser aldrig böcker eller något annat och i hans omgivning talar 
man inte om sådana ämnen som han nu skriver om. 

Martin: Jag vill berätta mera om solen. Solen är den största gåvan 
vi har kunnat få. Den lyser hela tiden och vill inte få något tillbaka. 
Vi kan inte nog uppskatta vad solen oss ger. Det är kärlek och det 
är så mycket visdom som vi får hela tiden av solen. Vi kan inte bli 
färdiga med vår mänskliga utveckling om vi inte lär oss att upp-
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skatta solens intensiva politik. Det betyder att solen alltid vill att vi 
kan bli mera medvetna om att vi måste sköta våra angelägenheter 
själva. 

Jag vill inte berätta allt om solen om ni inte kan förstå att solen nu 
behöver vår hjälp med att kunna lysa för oss. Mina goda föresatser 
är att vi nu kan hjälpa solen att kunna sprida sina strålar till alla 
människor. Det betyder att vi alla måste nu förstå att solen är ett 
stort väsen som vi inte kan veta så mycket av om vi inte kan 
meditera omkring solen. Då måste vi tänka på solen som vår ytter-
sta vän. Om vi inte gör det då tappar solens väsen förtroendet för 
oss människor. Vi kan aldrig åter uppleva så lite av det förtroendet 
som solen nu har för oss. Vi måste nu veta att vi är de som kan up-
pskatta solen medvetet och då kan vi också vörda solen på ett nytt 
sätt. 

Det är en stor önskan av solen att vi uppmärksammar honom. 

http://www.siljansmasar.com/product/martin-en-trevlig-bok-om-solen 
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Det bortglömda folket 
Vendela B Brännborn 

”Har trollen varit här och tagit mitt barn ifrån mig?” Cecilias far kan inte 
tro att det vanställda barn han håller i sina armar skulle kunna vara hans 
egen dotter. Föga anar han att flickan i hans famn har speciella krafter. 
Mor Kerstin är tryggheten i Cecilias liv och den som lär upp henne om 
de gåvor som hon är född med. Men det ska inte vara för evigt... Ett svek 
tvingar Cecilia bort från hennes hem och in i en skog där hon lär sig att 
överleva, men hon är aldrig ensam. Någon vakar över henne. Vem är 
hennes välgörare? Och vem är den ondskefulla Varelse som vill åt 
hennes själ? 

Älvdalen 1668, mellan dröm och verklighet 

Korpar cirklar i skyn ovanför henne. Deras små, svarta ögon spejar mot 
sitt byte. Beredda att dyka när eggen faller. Hon vänder blicken ut mot 
pöbeln som trycker på för att få en skymt av henne. Hennes blick söker i 
massan efter ett bekant ansikte. En människa som kan förklara hennes 
oskuld. Men hon finner inte hennes älskade anletsdrag i den föraktfulla 
hopen. En gammal gumma spottar henne i ansiktet. Det rister till i 
hennes ålderssvaga kropp. 

”Känner du inte igen mig, Cecilia Andersdotter?” 
Gummans vattniga ögon ser rätt in i hennes, och munnen förvrids till 

ett djävulskt hånleende. 
Cecilia dras flera år bakåt i tiden till en barndom som hon har strävat 

hårt för att glömma. Hon minns hårda ord och gömda slag och hennes 
egen ständiga längtan efter att bli accepterad av fadern. Men djupare 
bakom de minnena finns det sådant som är ännu svårare att tänka på. 
Kramar och viskande, tröstande ord av kärlek när ingen annan hör, 
doften av en kärleksfull famn. Hennes bröst känns tungt vid minnet och 
känslan för svår att bära, hon tar sig åter tillbaka till verkligheten. 

”Nå, kommer du ihåg mig än?” bräker gumman. 
”Jordemor Margeta. Alltid lika otrevligt att se ditt vassa tryne.” 
”Hur vågar du behandla mig illa, din lilla trollunge. Du är där du 

förtjänar att vara, det är det jag alltid har sagt. Det är en djup synd att 
mor din inte kunde ha hamnat här tidigare.” 
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”Dra inte in min mor i dina ord om synd. Min mor Kerstin var den 
mildaste utav kvinnor, för snäll för sitt eget bästa. Hon använde bara sina 
kunskaper till att göra gott.” 

Cecilias röst bryts. 
”En häxa av värsta sort. Den som tar er bästa mjölkko och rider henne 

med kvasten uti hennes bak så att era barn ska kunna bola med djävulen 
på Blåkulla.” 

Margeta skriker nu i uppjagad extas till pöbeln bakom henne. 
”Jag har aldrig varit på Blåkulla. Jag skulle inte ens hitta dit om jag 

ville och aldrig någonsin skulle jag ta era barn mot deras vilja.” 
Cecilia vänder sitt uppriktiga ansikte ut mot massan. Men allt de ser 

är hennes blinda öga och ärret som löper utmed hennes kind. 
”Hon bär Satans tecken”, skriker en man med högaffeln framför sig. 
”Denna kvinna har bolat med Den Fule, hon har förlustat sig och fött 

ett djävulens barn. Ett barn med ansikte som en ängel. Säg mig, kan den-
na kvinna föda ett barn med ett vänt yttre? Det kan bara vara djävulen 
som kan skapa ett vackert barn till en sådan häxa. 

Jag har själv sett flickan och vet var hon finns.” 
Margeta avslutar med att vända sig till Cecilia och viska i hennes öra. 
”Jag skulle ha dränkt dig när jag hade chansen.” 
”Snälla! Gör vad ni vill med mig men rör inte min dotter.” 

https://www.facebook.com/vendela.brannborn?fref=ts 
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Wictors änglakompis 
Sara Ölander 

Wictor är fem år. Han bor i ett stort röt hus med sin familj. En 
morgon när han ska gå in i lekrummet sitter det en liten flicka där. 
Hon har ljust hår som böljar ner över axlarna, det riktigt strålar om 
henne. Hon tittar upp på honom och ler, hennes blå ögon gnistrar. 
Vem är hon? Var kommer hon ifrån? Varför kan ingen annan se 
eller höra henne? Det är något mycket speciellt med den här flick-
an. Här börjar en vänskap som inte är som vanliga vänner emellan. 
Med denna barnbok vill Sara ge vägledning till vuxna samt till 
barn som ser eller hör något som ingen annan ser. Hennes råd är att 
lyssna på vad barnet berättar och tro på det som sägs. Om man 
förnekar andliga upplevelser kan det uppstå förvirring, rädsla och 
osäkerhet hos barnet, särskilt om vuxna säger att det inte finns nå-
got där. Änglavänner är till för att lyfta fram det bästa ur oss – och 
här går barnet före oss vuxna. 

En morgon när Wictor kommit ner från sitt sovrum på övervånin-
gen och ska gå in i lekrummet sitter det en flicka där. 
Han stannar i dörröppningen och tittar på henne en stund. 
Hon är så söt, har långt ljust hår, röda läppar och blå ögon. 
Det strålar om henne. 
Han går in och sätter sig på golvet bredvid henne. 
Hon tittar på honom och ler. 
Han blir varm och skön i hela kroppen. 
- Hej jag heter Lallå, vill du leka med mig? 
- Ja det vill jag. 
Wictor ler tillbaka.

Facebook: Sara Ölander Författare
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Möten med Isfolket 
Anne Carlie 

En upptäcktsresa i isens underbara värld 

Det är en gnistrande kall vintermorgon vid den gamla sågkvarnen. Jag 
hör vattenmassorna forsa och dåna när de väller över dammkanten. Un-
der natten har tusentals vattendroppar förvandlats till is i kaskaderna från 
det fallande vattnet. Det är då jag upptäcker de fantastiska isformationer-
na vid fallet. 

Under julhelgen på sitt vackra torpställe får arkeologen Anne Carlie 
oväntat möjlighet att bege sig på en annorlunda resa. Med kameran som 
sällskap börjar hon en vandring längs bäcken, kvarnfallet och dammen, 
för att utforska och dokumentera de vackra iskristallerna som skapats av 
kylan. På resan gör hon oväntade upptäckter i isen. De leder henne så 
småningom till spännande möten med isfolket; naturväsen som tagit sig 
fysisk form, genom att låta sig inneslutas av isen. 

Följ med på en resa in i isens magiska värld. Njut av isformationernas 
skönhet och sällsamma former och låt barnets nyfikenhet följa dig på 
resan. 

https://www.facebook.com/carlieIsfolket/?fref=ts 
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Öppna dörrar 
Liv Eriksson 

Den fördolda kvinnokunskapen – kommer hon att hitta denna kvin-
nokraft som få pratar om, men som är så levande bland naturfolk. Vågar 
hon öppna dörren och anta utmaningen? Med tiden blir hon allt säkrare 
på sin sak, hon har hittat rätt: 

”Att föda är en andlig process, vi kan faktiskt styra vårt födande och se 
till att det inte gör ont.” 

Boken väcker liv i känslor och upplevelser kring barnafödande och vill 
ge insikter om kunskaper som gått förlorade, vilka kan leda till nya 
tankesprång: Kvinnan äger rätten att välja vart hon vill föda. ”Och för-
resten, vem är det som äger kvinnokroppen egentligen?” 

Det är en sann berättelse om en flickas resa till att bli kvinna. Kärleken 
tar med henne på outforskade vägar bland beduiner, med magiska 
ögonblick: Val som kommer att förändra hennes liv då allt ställs på ända. 
Val som för henne allt längre bort från invanda konventioner och moral-
regler samt gör att hon vågar släppa taget. En hissnande resa, där verk-
ligheten flera gånger får läsaren att fascineras av livets oanade kraft och 
flöde. 

TIDENS INSIKT 

En ilsken telefonsignal skär genom tystnaden, jag vaknar med ett ryck 
och skyndar mig fram till telefonen. 

– Ja, hallå. 
– Hej Alinde, det är Louise, din barnmorska. 
Inte för att hon brukar presentera sig, men hon hör väl att jag är ny-

vaken. 
Ja, hej, jag känner hur mina tvillingar vaknat, sparkar i magen och 

pockar på uppmärksamhet. 
– Du, Alinde, nu är det så att jag ska till Stockholm, jag tar tåget i 

morgon bitti som går klockan 07.30 och kommer att vara borta i en hel 
vecka. 

Jag kippar efter andan, tankarna rusar runt i huvudet, nu är det KRIS. 
Jag måste fatta ett beslut snabbt. 

– Jaha, det har du inte sagt något om innan. Vad ska jag göra nu då? 
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Jag vågar inte vänta en vecka till, jag kunde ha fött barnen redan i 
slutet av januari och nu är det i början av april. 

– Det är du som bestämmer, jag måste i alla fall åka. Jag fick alldeles 
nyss reda på det, det är jobbet som kallar. 

– Nej, men det får väl bli så här, jag har några timmar på mig att föda 
och ska se till att vara klar innan du åker. 

– Det menar du? Ja, ring mig när du vill att jag ska komma, jag 
packar väskan i alla fall och förbereder mig. 

– Ta med dig bedövning, om du behöver sy. 
– Ja, ja, jag vet, jag tar med mig allt. 
Telefonluren glider ur min hand, hamnar på telefonen med en duns 

och jag känner hur hjärtat bankar. Ja, nu gäller det att fokusera. Jag är nu 
mer än någonsin inställd på att hinna ifatt tiden. 

– Herregud, klockan är redan 17.15 och här ska det födas barn innan 
klockan sex i morgon bitti. Det här måste bara gå, jag har inget annat val. 

Jag slår numret till min syster Elenora, hon har lovat mig att vara med 
och hjälpa till med barnen den här gången. Vi har pratat oss samman om 
vad hon ska göra. Denna gång har jag bestämt mig för att använda en 
förlossningspall när jag ska föda. 

– Hej, det är Alinde, Louise ska åka till Stockholm på en vecka, så nu 
måste jag hinna föda innan hon åker imorgon bitti klockan 07.30. 

– Vaa …? Elenora skriker till i andra änden av luren. Kommer det här 
att funka, tror du? Naturligtvis ställer jag upp och kommer som vi pratat 
om. Ska jag ta med mig något speciellt? 

– Nej, håll dig bara nära telefonen, så jag kan nå dig när jag vill att du 
ska komma. Nu ska jag bara gå in i mig själv och prata med tvillingarna, 
att de måste födas innan klockan sex imorgon bitti och se till att vi blir 
överens om det. Här gäller fullkomlig fokusering. 

Det känns ödesmättat när jag lägger på luren. Barnen surrar kring be-
nen och jag berättar att det är dags för bäbisarna att komma ut. Jag går 
ner till Mia, hon bor i våningen under. Vi bor i ett tvåfamiljshus, så det 
blir att vi hjälper varandra med både det ena och det andra. Nu behöver 
jag hennes hjälp att passa mina barn en stund, så jag får vara ensam. Jag 
sätter mig i soffan med korslagda ben och börjar försjunka i djup avs-
lappning, andningen blir långsammare och lugnare, så jag kommer dju-
pare in i mig själv. Jag går ner i magen och pratar med dem. 
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Tillsammans med medicinkvinnan  
Sammarah 
Ann Häggebrant 

När Ann Häggebrant på märkliga vägar blev kontaktad av en 
uråldrig afrikansk medicinkvinna från andevärlden vid namn 
Sammarah, tog livet en ny vändning. Om hennes budskap om någ-
ra av mänsklighetens stora utmaningar, berättar Ann om i boken 
”Tillsammans med medicinkvinnan Sammarah”. 

Masken 

Jag hade länge känt ett motstånd till Afrika. Mina föräldrar åkte dit varje 
vinter och visst hade jag ibland tänkt åka och besöka dem för att se hur 
de levde där och få uppleva allt det som de hade pratat om under alla år. 
Men jag kände verkligen ett starkt motstånd ända fram till 2008, då jag i 
en meditation fick till mig att nu är det dags och meningen att åka dit. En 
nyfunnen vän till mig visade en mask som hon hade köpt i Afrika några 
år tidigare, och jag visste att det var en av de viktiga sakerna som jag 
skulle göra där nere. Jag skulle köpa mig en mask! Detta budskap kom 
från ingenstans, jag bara visste att det var rätt, en stark känsla tog plats 
inom mig. 

Denna helg gjorde jag också en vision quest i skogen tillsammans med 
en grupp andra människor. Det blev en natt som jag aldrig glömmer. Ett 
par timmar innan skymning lämnade jag de andra och vår gemensamma 
eld, med en sovsäck under armen och endast en vattenflaska och toapap-
per som bagage. Jag gick med långa steg och ett stort mod ut i skogen. 
Jag kände att jag längtat efter detta, eftersom skogen alltid varit min vän. 
Jag hittade inte rätt plats direkt utan fick ändra mig ett par gånger innan 
jag fann den bredvid fyra träd. Jag installerade mig på platsen, kände 
ingen rädsla, bara en stark kraft. När lugnet kommit över mig kände jag 
hur trött jag blev och insåg att ett par timmars sömn inte hade varit fel. 
Det var inte lätt att somna och efter en timme kände jag hur det kröp un-
der min sovsäck. Jag letade och undrade vad det var, men hittade ingent-
ing. Jag återgick till att försöka få lite sömn, men under nästa timme blev 
vibrationerna starkare under sovsäcken. Det kändes som om ormar kröp i 
marken under mig. Jag hittade givetvis ingenting, och kände i samma 
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stund hur jag började må illa. Det tog inte lång tid förrän jag spydde. 
Detta var bara början. Jag spydde hela natten och fick också diarré. Jag 
trodde inte det var sant, men kunde inte tänka mer för processen var så 
intensiv. Så småningom kände jag hur det lättade och jag packade ihop 
mina saker för att med stapplande steg gå tillbaka. Jag letade mig in i 
tältet hos de andra, och såg alla sovandes. Jag var sist tillbaka i lägret, 
och somnade till en liten stund innan det var dags för gemensam frukost. 
De andra sa till mig vid frukosten att det syntes i mina ögon att en ren-
sning hade skett, och jag själv kände mig verkligen upplyft och fasciner-
ad. Idag är jag medveten om att detta var en av de tester och förbere-
delser som jag behövde göra inför min Afrikaresa och mitt kommande 
uppdrag. 

(En vision quest är en ceremoni som utförs i naturen, oftast i skogen. 
Man spenderar en natt, eller flera dygn, utan någonting, då man går 
djupt in i sig själv och sitt innersta och utelämnar sig till andra dimen-
sioner för att hämta hem visdom och för att få fysisk, känslomässig, men-
tal och andlig rening. Avsikten och modet kommer styr hur mycket man 
får ut av ceremonin.) 

Jag hade vid denna tid drivit mitt företag AURORA ett par år, så det 
kändes rätt att även organisera och erbjuda en resa till mina kunder. Jag 
hade ju alla kontakter där nere genom mamma och pappa så det var ful-
lkomligt rätt att anordna en gruppresa till Afrika. Så varför inte sätta ut 
det på min hemsida och se om jag fick med mig några som ville följa 
med? Intressant är att några anmälde sig direkt, sedan skedde det en 
slags utrensning bland de personer som anmält sig från början. I efter-
hand är det inte så märkligt, eftersom jag fick hjälp av andevärlden att få 
med mig de rätta människorna. Wega, kvinnan som visade mig den 
afrikanska masken, var en av dem som följde med, så när rensningen 
hade skett och nya personer tillkommit, var vi fem inklusive mig själv. 

En dag under denna höst 2008, såg jag för min inre syn namnet ”MEDI-
CINEWOMAN” uppmålat med stora bokstäver på en vägg. Inte så kon-
stigt, eftersom jag också letade en ny större lokal vid tillfället, för att 
kunna arbeta mer med grupper och kurser. Men namnet hade mer 
mening än så, det var ett namn från mina guider att ta till mitt hjärta. En 
symbol för en frekvenshöjning och det jag skulle möta där nere, för att 
sedan arbeta vidare med. Men det visste jag inte riktigt då, fast jag kände 
att det var stora upplevelser på gång. 

www.facebook.com/pages/MEDICINEWOMAN/310489135012 
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Omvänt uppror 
Franciska von Koch 

Tonåring och gift med en pashtun 

Året är 1971, Magdalena är 17 år och på väg till Indien för att hitta en 
guru. Hon stannar till i norra Pakistan, där hon blir inbjuden till en pash-
tun-familj. Sonen i huset och Magdalena förälskar sig i varandra och 
Magdalena flyttar in i hans familj i huset i byn. 

Franciska von Koch berättar här om hur hon levde som ung hustru till 
en pashtun, med allt vad det innebar av kärlek, kulturkrockar, naturup-
plevelser och umbäranden. Detta är en genuin och unik skildring av en 
ung svensk flickas liv som hustru till en pakistanier i en hederskultur. 

Gränsen till Pakistan, 2014 

De låste in mig i ett rum på hotellet och en skygg pojke med smutsiga 
kläder gav mig en bricka med en skål vattnig curry nanbröd och en ter-
mos med chai. Efter en kort stund kom pojken tillbaka med tre flaskor 
buteljerat vatten och en potta. Utanför min dörr stod en taliban och vak-
tade min dörr. Han reagerade inte på mina okvädingsord. Det var vad jag 
hann se innan pojken stängde dörren. Jag hörde hur talibanen reglade 
den. 

Varför höll de mig här? Jag sitter på den rangliga sängen och stirrar tomt 
framför mig, helt utpumpad av skrikandet, stel av skräcken som nu äter 
mig inifrån. 

Idiot, åka tillbaka till Pakistan, du är inte riktigt klok. Hur i helvete 
kunde jag försätta mig i den här situationen. Hur kunde jag tro att jag 
skulle kunna bidra med något överhuvudtaget, att jag skulle kunna åka in 
i Pakistan smärtfritt och enkelt. 

När jag var i Oslo och såg Malala motta Nobels fredspris sade hon något 
som fick mig att fatta beslutet att försöka söka upp Muzarath, flickan 
som var min vän för fyrtio år sedan. Malala pratade om Swatdalen och 
staden Mingora, den stad där hon blev skjuten för att hon ville gå i 
skolan. Malala hade visat några foton på barnen där och jag tyckte mig 
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känna igen ett av dem. En flicka såg precis ut som Muzarath, det måste 
vara hennes dotter. Det hade funnits en vädjan om hjälp i flickans ögon 
och där och då på Nobelceremonin beslöt jag mig för att försöka ta mig 
till Mingora för att söka upp min före detta svägerska. Jag hade med mig 
fotografier och mediciner. 

En sådan idiot jag varit som trott att det skulle vara möjligt att genom-
föra denna resa utan problem. Nu satt jag här inlåst. Hur länge skulle de 
hålla mig här innan folk hemma fick veta det. Min mobiltelefon hade de 
genast konfiskerat liksom laptopen och kameran. Trodde de att jag var 
journalist? Timmarna gick, jag försökte meditera, mindes farbror Walter. 
Vad skulle han ha sagt till mig nu? Han skulle manat mig att avvakta, att 
inte hetsa upp mig, att gå till källan i mig själv och vila där. Lätt för hon-
om att säga men jag visste att han hade rätt. Det fanns inget jag kunde 
göra nu utom att vänta. Innan jag la mig för att försöka få en blund, bar-
rikaderade jag dörren inifrån så gott jag kunde med en stol. I värsta fall 
kunde jag kasta mig ut genom fönstret men fallet var högt och jag skulle 
nog bryta benen, men om någon kom för att våldta mig skulle jag inte 
tveka. 

Ljudet från lastbilar och bussar som ständigt kom och gick vid gränsen 
nära hotellet nådde in där jag nu befann mig. Ibland hördes människo-
röster avlägset blanda sig med motorljuden. Jag lyssnade intensivt på alla 
ljud, försökte lägga allt på minnet, det ingav en smal tröst av att ha ett 
uns kontroll av situationen. Tanken på min schweiziska fickkniv som jag 
hade i necessären fick mig att genomsöka min ryggsäck, jag upptäckte 
att den fanns kvar. De hade också låtit mig behålla min anteckningsbok 
och några pennor. Med dessa dyrbara fynd la jag mig åter under täcket 
med kniven uppfälld under kudden. 

www.facebook.com/fvkoch/ 

https://franciskavonkoch.com/an-unlikely-rebellion/ 
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Helande Ord 
   Mellan tvivel och tro 

Lena Svensson i dialog med stjärnorna 

~ 
Frågor och svar – det var på gång då – jag hade återupptäckt det nu.  
Dialog med stjärnorna var det visst. Så lång tid hade gått och det hade 
knappt startat. Eller hade det? 

Moder Jord, Store Ande, Alltings Skapare. Ge mig svar på min väg. 

Vägen är livet. Din väg är att möta orden som de kommer och ge dem 
vidare till alla som hör.  Din väg är inte möjlig utan din egen utveckling 
och växande. När du är redo, vet du. Orden är din stora gåva. I begyn-
nelsen var också ordet. Det är en förmedling av Guds visdom och en 
rikedom att ösa ur. Den sinar aldrig. Det är bara att öppna upp dina 
sinnen och göra dig mogen att ta emot. När du är redo, vet du. 

Vad är mitt nuvarande hinder? 

Det finns inga hinder. Det är ditt val när det sker. 

Hjälp mig bli redo. Visa mig hur jag ska ta emot att bli redo så att jag 
känner det och inte slösar med gåvan. Gör så att jag använder den för att 
hjälpa andra se. 

För en gångs skull kändes det riktigt spännande, att se det som kom av 
ord då, och möta de ord som kom nu. Det fanns en styrka i det som jag 
nog inte helt hade sett förut. Orden sjöng sin sång och styrkan var inte 
hur högt de ljöd utan känslan som förmedlades, som lyste med all sin 
kraft. Så jag fortsatte fråga. 

Mina vänner. Ge mig de ord jag behöver idag. 

Snart ljuder det i fjärran. Det är en sångarkör som sprider sina toner 
och lockar fram alla romantiska känslor som finns. Möt din vägledare i 
dessa toner. Var icke förskräckt. Se honom rakt i ansiktet och ta emot 
hans kunskap. I mötet mellan er två ska det slå gnistor. 
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Hur ska jag förbereda mig för mötet? 

Sätt dig ner i lugn och ro. Ta några djupa andetag. Stilla tankarna och 
låt ljuset från Gud genomlysa ditt sinne så att du blir ren att ta emot 
honom. I mötet blir du varse vad han vill säga. Det finns inga hinder. 
Han visar dig sen resten, vad du ska göra sen. 

Men klarar jag det på egen hand? Menar ni att jag är redo? 

Du vet när du är redo. Öppna dig och ta emot. 

Vem är han? 

Den store anden har många namn. Du kan välja vilket språk du vill. Det 
bästa är väl ditt eget modersmål. Ur djupet av din inre visshet får du 
svaren som du söker. 

Stöder ni mig att bli redo? 

Som alltid, min vän. Tvivla aldrig på vårt stöd. 

Lena 

Mail: lena@helandeord.se 
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Jakten på landet som försvann 
Rebecka Heideberg 

Illustratör Terese Brännström 
Utkommer hösten 2016 

En rikt illustrerad äventyrssaga för barn 5-8 år, vars signum är vän-
skap, mod och att hjälpa de utsatta, i det här fallet tomtarna som 
förlorar sitt land efter en oväntad katastrof. 

PANIK, ett kapitel ur boken 

Tomtenissen Ler står längst ut på en klippkant. Han njuter av den 
vackra utsikten över Landet Ovanpå. Solljuset glittrar och blänker 
i alla de små sjöarna och vid horisonten reser sig den stora bergs-
kedjan i en blånande ton upp mot himlen. De högsta topparna är så 
höga att de är snöklädda året om. Därifrån rinner smältvattnet ner i 
Landet Ovanpå via bäckar och floder.  

Men plötsligt går solen i moln och det blir isande kallt. Mullret 
som först hördes svagt från horisonten i norr ökar oroväckande i 
styrka. Det mörka vattnet i floden kastar upp höga kaskader av vitt 
skum mot klipporna. Ler vet inte vad han ska göra. Tankarna snur-
rar runt. Hans yngre bror Långhalm, som varit på vandring i sko-
gen bakom, har nått fram till honom. Ler sträcker ut sin hand och 
drar sin bror intill sig. Från klippkanten stirrar de på det som hän-
der. Landet under dem vrids sönder. Det vackra landskapet för-
störs. Bröderna förstår att de befinner sig i stor fara och att de 
måste rädda sig därifrån. 

”Vi måste bort”, skriker Ler. 
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”Men vart?” frågar Långhalm medan tårarna rinner. ”Vi har ju stu-
pet framför oss och in i skogen kan vi inte fly. Den blir säkert helt 
förstörd vilket ögonblick som helst.” 

”Kom, snabbt! Vi måste hoppa!”  

Det finns inte tid att tänka. Ler drar med sig sin skräckslagne bror, 
och båda faller handlöst från klipphyllan ner mot den brusande äl-
ven.  

De hamnar hand i hand i det iskalla mörka vattnet. Framför dem 
ligger det stora dånande vattenfallet som snabbt närmar sig. Att 
försöka simma är omöjligt i den starka strömmen. I nästa sekund 
är de över stupet och följer med vattenmassorna ner i dalen. 

Det gör ont i deras små kroppar när de stöter mot den hårda vat-
tenytan och hamnar under vattnet. En ny ström för dem bort från 
flodfåran och föser in dem mot strandkanten. Ler ser en trädrot 
sticka ut och han lyckas grabba tag om den i sista stund. I andra 
handen håller han fortfarande Långhalm i ett fast grepp. Tomte-
nissarna kan nu med förenade krafter kravla sig upp på torra land. 
Långhalms hand blöder. Ler tror att han skrapade sig mot klippan 
när de hoppade. Några små ord av tröst räcker för att få Långhalm 
att sluta gråta. Bröderna skakar av köld och såret på handen är det 
minsta problemet just nu. 

”Hjälp … rädda oss någon!” Men ingen hör och ingen kommer. 
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Jag kommer aldrig mer att vara tyst 
Yvonne Kullenstjärna 

Jag var fem år när jag för första gången blev sexuellt utnyttjad. Jag tar nu 
initiativet att berätta allt, då jag vill bryta tystnaden och tabun kring sex-
uella brott. Tystnad är förövarens bästa skydd, men jag väljer från och 
med nu att inte vara tyst mer, för skulden var aldrig min. Detta var svårt 
för mig som barn att inse eftersom det var min och min styvpappas lilla 
hemlighet. Det blev min skuld och skam som jag bar med mig i många år 
tills dess att jag insåg den styrkan jag bar på och slutade se mig själv som 
offret. De var först då jag vågade öppna upp mig och berätta för någon 
om vad som skett. Min styvpappa tog det finaste jag hade, och det var 
rätten att säga nej, min självrespekt. Han tog även rätten att utforska min 
egen kropp och att lära känna mig själv. Tyvärr är rädslan ett av våra 
starkaste försvar. Om jag inte ser, om jag inget gör, om jag inget säger, så 
har det heller inte skett. Har det dessutom hänt i familjen eller i ens 
närhet, så är det fruktansvärt obekvämt att ta ställning samt att diskutera 
situationen.  

Det är väldigt många som aldrig vågar berätta för någon, då skammen 
och skulden är så otroligt stort och gör så fruktansvärt ont att bära. Förö-
varen har kraften så länge vi tillåter det, och i och med att vi tillåter det 
kan tyvärr förövaren även fortsätta. Hur har jag själv överlevt? Jag har 
provat på flera olika sätt att hela mig själv och det har gjort mig till den 
jag är i dag, den det var meningen att jag skulle bli från början, utan in-
cest, utan psykisk och fysisk misshandel som jag utsattes för under min 
uppväxt. Eftersom att kroppen och själen sitter ihop, är jag helt säker på 
att samtal, hypnos och liknade är lika viktig som massage och rosenter-
api med mera. Det som minnet har förträngt kommer istället kroppen 
ihåg, då våra traumatiska minnen efter kränkningar och sexuella över-
grepp finns inne i våra celler. För mig tog helandet 22 år, för andra 
kanske det bara tar två år. Det finns inga regler för hur länge ett helande 
ska ta. Utifrån mina erfarenheter tror jag att den support du har hemifrån 
och runt omkring dig spelar väldigt stor roll. Vem som stöttar och tror på 
dig och hur ni pratar om det i din omgivning. Man behöver även välja på 
vilket sätt man vill läka sig själv. Ju fler vi är ju lättare blir det att prata 
om det. Våga att bryter tystnaden och våga se vad som händer med bar-
nen i din omgivning, så att pedofilen inte kan fortsätta. Tillsammans kan 
vi sudda bort den påtvingade skammen. 
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Ur min ”verktygslåda”:  Fotoalbumet  

Jag visualiserade mitt nya fotoalbum: 

En dag när jag satt hos min terapeut och vi pratade om positiva tankar 
positiva miljöer, helt enkelt om det positiva i livet som varit när jag var 
barn. Hon sa.  

- Berätta om några positiva situationer i din barndom. Just då så var 
det blankt. Jag kunde inte se någonting som var positivt i min uppväxt, 
ingenting. Klumpen av alla upplevelser var större. Då sa min terapeut att 
i bland när livet varit riktigt tufft så kanske man kan vara glad för det 
lilla och börja där. Jag svarade.  

- Det lilla, vad betyder det?  Min terapeut svarade.  
- Det lilla betyder att du kanske fick godmat, du  kanske fick lördags-

godis, du kanske vara med dina kompisar på dagarna och ni hade kul,  
också vidare. Vi skapar helt enkelt ett nytt fotoalbum med din barndom, 
nya kärleksfulla bilder som ger, tro, hopp och kärlek. För att få tag i kär-
nan så mediterade jag, det kom sekvenser av positiva situationer från 
min barndom. Jag började skapade ett nytt fotoalbum, och tog bilder på 
det som var bra, visuellt. Denna var en tuff övning för det fans inte så 
många positiva bilder att hämta, klumpen i magen var som sagt vad 
större. Men så kom vistelsen hos min moster och morbror som jag bodde 
hos som fyraåring. De som bodde lång ute på landet, där jag var när 
mamma och pappa skilde sig. Jag fick också upp några bilder när vi 
bodde i Öxabäck, samt bilder med min syster och det fina vi hade till-
sammans som barn. Det kom även bilder från den tiden då jag var en del 
hos min mormor när jag kom i tonåren, vi hade många fina helger till-
sammans det var en paus plats för mig där jag bara kunde vara utan att 
behöva vara på min vakt, mormor var speciell men alltid snäll mot mig, 
Jag kände mig trygg där. Det fans några stunder som jag tänkte berätta 
allt för mormor men jag vågade aldrig. Hur som så började jag göra ett 
nytt fotoalbum, visuellt i mitt minne. Sedan sa min terapeut.  

- Nu tar du detta fotoalbum och fyller på det med alla dina nya 
bilder som kommer till dig och på så vis har du snart ett fullt album 
med vackra minnen från din bardom, och minen från ditt liv. Och vet 
ni vad? I dag är mitt fotoalbum fullt, och minnena är varma och vack-
ert. 

Varma Hälsningar Yvonne Kullenstjärna 

http://yvonnekullenstjarna.se 
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En autists erfarenhet av  
Kristus i vår tid  

Erik & Hilke Osika 

Jag heter Erik Osika och kan inte tala. När någon stödjer min arm kan 
jag skriva så här. Jag lärde mig bokstäverna från mjölkpaket och annat 
som stod på vårt matbord. När jag var över trettio år gammal lärde min 
mor hur man kan stödja min hand så att jag nu kan skriva på datorn 
eller på en bokstavstavla. 

Jag ville skriva om Kristus för att jag upptäckte att ni vanliga människor 
inte upplever honom lika tydligt som jag gör. Istället kan ni så oerhört 
mycket som jag inte kan. Nu hoppas jag att ni kan ha glädje av min bok 
och blir så glada som jag själv blir genom mötet med Kristus. 

Kristus är i oss hela tiden. Men vi uppfattar det inte med vårt dagsmed-
vetande. Men med vårt undermedvetna är vi alltid i förbindelse med 
Kristus. Vi kan ju alla känna att vi kan vörda andra människor och vi vill 
hjälpa andra och vi vill vara ärliga i grunden. Det är Kristuskrafter i oss. 
Men vårt goda medvetande på dagen vill inte alltid veta av detta utan 
använder det när det inte stör våra syften. Vi kan alla vara i samklang 
med Kristus när vi ärligt lyssnar in i oss själva och besinnar vad vi 
egentligen känner. Då kan vi följa detta och må mycket bättre även om 
det är till nackdel för oss på kort sikt i det yttre livet. Min mor kan det 
ibland men inte alltid. 

Min mor vill inte att jag förebrår någon men det måste jag göra. Det är 
Ahriman jag förebrår att han hela tiden försöker förleda oss att blir ego-
istiska. Det är inte kristet att vara egoistisk. Men Ahriman kan konsten 
att inbilla oss att vara egoistisk ”det är mänskligt”.  

Det är inte mänskligt utan just kortlivat motståndaraktigt. 

Ahriman är den kraft vi har allt att tacka för som är tekniskt. Men han 
inspirerar oss även till att bara tänka på dagens uppgifter och inte på vår 
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stora framtid som kristna människor i en varm och älskande värld. Ahri-
man vill att vi endast tjänar honom och en helt teknifierad värld utan 
känslor. Min uppgift är att visa på att vi har Kristus som inte tränger sig 
på som Ahriman. Min uppgift är att förmedla vad Kristus vill säga idag 
till oss som vill söka hans rike.  

Vi kan alla uppleva Kristus i varje ögonblick när vi är kärleksfulla. Och 
nu börjar min bok. 

Erik 

Det finns bland hjälpmedlen för utvecklingsstörda människor en särskild 
metod, som gör det möjligt för personer utan språk att kunna kommu-
nicera med talande personer, på samma nivå som vanliga människor talar 
med varandra. Fram tills Erik och jag började skriva tillsammans var 
hans ansikte mycket svullet runt högra ögat, för där slog han sig med all 
kraft med knytnäven när han ”inte kunde göra sig förstått” som han 
senare skrev. Innan vi började skriva med stöd, trodde vi alla att han inte 
förstod och begrep någonting. Erik har redan från början haft frågor om 
Kristus som ett särskilt intresse. Det var han som hade mycket att berätta 
om detta tema. Han visste mer om ämnet än hans stödperson, som då var 
jag – hans mor. 

Hilke Osika 
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Vilseledd av en falsk ängel 
Louise Marianne Johansdotter 

Tankar kring varför jag drabbades  
samt kort om min bakgrund 

Varför just jag? Ja, den frågan har jag ställt mig själv hundratals gånger 
… Var det ren otur? Valdes jag av någon speciell anledning? Kanske en 
bidragande orsak var att jag levde ensam och att ingen annan hade någon 
större koll på vad jag höll på med? När och hur började det? Tyvärr har 
jag idag inga svar på dessa frågor, men förhoppningsvis kommer de så 
småningom. 

Helt kortfattat är bakgrunden den att jag föddes i mitten av 50-talet i en 
liten by på landet, där jag också växte upp. Det var ett tryggt och jord-
nära liv, och det där med religion talades det inte så mycket om. I 
femårsåldern började jag i söndagsskolan, det hörde liksom till. Jag 
minns att jag under den här perioden läste ”Gud som haver” innan jag 
somnade på kvällen, och visst trodde jag på Gud – vad fröken i 
söndagsskolan hade sagt var naturligtvis sant! 

Jag vill nog påstå att jag är en hyfsat kritiskt tänkande person, lite av en 
skeptiker, som inte i första taget faller för trender och modenycker i 
samhället. Någon gång i mitten av 70-talet kom jag att kalla mig ateist 
och valde att gå ur Statskyrkan. Detta hade inte bara med ateismen i sig 
att göra, utan också det faktum att jag redan då tyckte att eventuell gud-
stro på intet sätt har med staten att göra. 

Första gången jag provade på pendling var någon gång i sena tonåren 
hemma hos min kompis Birgitta. Vi använde våra guldsmycken för att 
pendla över foton, och döm om min förvåning när pendeln snurrade där 
det fanns vatten och svängde fram och tillbaka där det fanns metall, till 
exempel över ett kyrktorn. Garanterat, jag åstadkom inte rörelserna själv. 
Så klart att jag blev fascinerad! 

Just pendling kommer att spela en central roll i min berättelse – jag kom 
att ägna mig åt detta så gott som dagligen i cirka ett halvårs tid. Först var 
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det bara spännande och roligt, sedan blev det ännu mer spännande och 
roligt, och ännu mer, för att till slut när allt gick överstyr inte vara roligt 
alls … Inte desto mindre fortsatte jag, för vid det laget hade det blivit 
som ett tvång och jag styrde inte själv helt över mina handlingar längre. 

För några år sedan började jag titta på först en dansk TV-serie om spök-
erier och sedan även den svenska varianten. Visst var det intressant, men 
jag kände mig inte alls säker på sanningshalten i programmen – allt 
kunde ju faktiskt vara arrangerat! 

Av ren nyfikenhet kom min granne Dorte och jag för något år sedan att 
besöka en storseans med mediet Terry Evans, med ett par hundra 
besökare. Efter den upplevelsen var jag ganska omtumlad och tämligen 
övertygad om att åtminstone detta inte var något som arrangerats i 
förväg. 

Med denna upplevelse i bagaget började jag så smått tro på att det 
kanske finns en annan värld och verklighet bakom den vi ser. Men det 
var inget som jag intresserade mig överdrivet för – jag var ju en jordnära 
människa som ville leva här och nu. 

Min fortsatta berättelse kommer att handla om hur jag på det mest bruta-
la sätt blivit varse att den andra världen faktiskt finns: Om hur jag varit 
med om saker som jag överhuvudtaget inte trodde existerade, och om 
hur det som jag till en början trodde var ljust och gott så småningom 
visade sig vara mörkt och just allt annat än gott.  

Det var alltså ”mörkrets onda sida” som med stor tydlighet manifester-
ade sig för mig. Om ”den ljusa sidan” sägs att den inte är lika övertydlig 
och påträngande. Som min terapeut Karin uttryckte det:   

”Hur skulle du kunna höra de ljusas piccolaflöjter när de andra slog på 
trummor?” Men de måste finnas, och de måste ha funnits med mig även i 
de svåraste stunderna, för annars hade jag troligen inte varit i livet idag. 

Louise 

Mail: johansdotter55@gmail.com 
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Om jag bara hade vetat  
Ingegerd Bergström 

Det skulle till en svår sjukdom för att jag skulle förstå att jag alltför 
länge gjort våld på min egen själ, och det kan man inte göra ostraffat hur 
länge som helst.   

I många år levde jag ihop med en makt- och kontrollberoende man, som 
på grund av sin hemska barndom måste ut med sin vrede och sitt hämnd-
begär. Det yttrade sig först i psykisk misshandel men sedan också fysisk 
misshandel mot mig. Följden blev att jag levde i en långvarig och nega-
tiv inre stress, vilket kan leda till fysisk ohälsa. I mitt fall, hjärntumören 
meningiom, som mest drabbar kvinnor och ett mindre antal män.  

Här vill jag dela med mig mina erfarenheter hur jag av okunnighet och 
godtrogenhet i alltför många år – 25 år – stannade kvar i ett destruktivt 
äktenskap. Det fick jag betala med en svår sjukdom.   

Vi måste ge oss själva livsrum innan det är för sent. Det är du som äger 
din själ. Ingen annan ska få göra den illa. Jag svek mig själv genom att 
vara till lags och uthärda. Att dölja sina djupa själsliga sår går inte hur 
länge som helst. En dag rämnar muren och man får betala med fysisk 
eller psykisk sjukdom.  

Kan jag med min bok vara till någon hjälp, eller en tankeväckare för an-
dra som lever med negativ inre stress, som förutom destruktiva förhål-
landen också kan orsakas av såväl andra privata påfrestande samman-
hang som i arbetslivet, är jag tacksam. Jag hoppas att även de som in-
sjuknat får styrka att närma sig själva, vågar berätta hur de upplevt till-
varon och inte blundar för de problem de haft innan insjuknandet, vilket 
borde ingå i kontakten med läkare. Det förutsätter att det finns läkare 
som förstår att kropp och själ hör ihop. Det är på tiden att det mång-
tusenåriga ”En sund själ i en sund kropp” ingår i medicinutbildningen, så 
att läkarna får lära sig hur patienter ska bemötas.  

Då varken prästen eller ögonläkaren, som båda fått veta att jag blev mis-
shandlad, bemötte mig med ett enda ord, fick jag istället hjälp från mina 
nära och kära på andra sidan hur jag skulle förändra mitt liv för att bli 
bra. Hur många har den tillgången? Ska det behöva vara så?   
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Kan min öppenhet vara av betydelse för hjärntumörsforskningen är jag 
tacksam. Att det inte bara konstateras att meningiom drabbar mest kvin-
nor och ett mindre antal män, utan även varför. Det gäller sjukdomar 
överlag.  

När vi inte lyssnar på själen börjar kroppen tala.        

                                                         
Hällby, juli 2011  

 
Ingegerd 

Mail: ingegerd.bergstrom@outlook.com 

Gammal kärlek rostar vackert 
Pernilla Lindroos 
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Maya fick möjlighet till att träffa Ann-Kristin redan samma kväll, hem-
ma hos sin moster Gunilla. 

”Du kom! Vad roligt! Här, ge mig din jacka.” Maya möttes av Gunilla 
och hon ångrade sig i samma sekund, men det hade varit oartigt och 
fånigt att backa just nu.  

”Här har du min älskade systerdotter Maya”, klingade Gunilla. 
Hennes röst hade en benägenhet att hamna i falsett när hon var uppspelt. 
Hon visade Maya ner på en köksstol. ”Och det här är Ann-Kristin”, sa 
hon och nickade mot kvinnan som satt på andra sidan bordet.  

Det första spontana intrycket Maya fick av kvinnan i mosterns kök 
var att kvinnan verkade så … vanlig. Egentligen visste hon inte vad hon 
hade förväntat sig men kanske inte att hon skulle se så jordnära ut. Vän-
lig, färggrann och … levande. Hon bar kläder som var på modet och en 
sprakande energi som inte kunde bevisas vetenskapligt, men i allra högs-
ta grad kunde upplevas. Runt halsen hängde flera halsband i olika 
längder och former och de såg ut som ett glittrande nystan där de vilade 
mot bröstet. 

”Hej Maya!” Ann-Kristin lät lika öppenhjärtlig som hon såg ut och 
hon log med hela ansiktet. Det fanns definitivt en strålglans kring henne. 
Som om hon var lyckligt lottad på något vis. 

”Hej.” Maya log tillbaka. Hon försökte verkligen att slappna av, men 
det var inte så lätt när hennes normala tillstånd var något helt annat.  

”Så det här är Maya … Vad vill du veta då?”  
Ann-Kristin kisade lite med ögonen och flinade. Det var nog ett vän-

ligt flin, men det hindrade inte Maya från att bli nervös. Plötsligt slog det 
henne vad hon egentligen gett sig in på. Kvinnan som satt framför henne 
kanske kunde läsa av henne, och se vartenda litet gömt skrymsle. Även 
de mest gömda, de som hon inte ville att någon skulle känna till, inte ens 
hon själv. Plötsligt kände hon sig generande naken. 

”Faktiskt vet jag inte. Men kanske du kunde hitta någon liten trevlig 
händelse framöver. Gärna inte så många barn, om jag får vara med och 
bestämma. Kanske inte några barn överhuvudtaget.”  
Ann-Kristin skrattade till. Ett sådant där avslappnat skratt som talade om 
att hon inte skulle lägga några mörka besvärjelser på henne i första taget 
i alla fall.  
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”Jag lämnar er nu. Du är i trygga händer Maya, jag lovar”. Mostern 
klappade Maya lugnande på axeln och avlägsnade sig visslande på en 
melodi, fångad från radion som stod skvalande i rummet bredvid. 

Ann-Kristin plockade fram en mycket sliten kortlek.  
”Du vet väl om att du är väldigt intuitiv? Så pass att du kunde sägas 

vara synsk.” Ann-Kristin hade lagt fram tre kort och synade dem in-
gående. 

”Va? Jag!?” Maya var allvarligt chockad. ”Inte det minsta faktiskt! 
Man kan nog inte vara mindre synsk än vad jag är!” 

”Kanske inte just i det skick som du är i idag, men du kan plocka 
fram det. Och du kommer att göra det med tiden. Du måste bara släppa 
din misstro till dig själv först. Och sådant kan ta lite tid.” 

Maya satt stum. Vadå ”skick”? Vad menade hon med det? Hon var 
väl i skick som de flesta.  

Kvinnans ord lät som rena rappakaljan. Och värre skulle det faktiskt 
bli. 

”Du kommer faktiskt att upptäcka det så småningom. Det kommer 
bitvis. Du kommer att minnas.” 

”Minnas vad då?” 
”Faktiskt – allt.” Alla fem korten låg nu på bordet. ”Du kommer att 

minnas allt och förstå. På så sätt kommer saker och ting att falla på plats 
för dig. Du kommer då att förstå hela ditt liv.” 

”Och vad exakt är det jag kommer att förstå!?” 

www.pernillalindroos.com 
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97 % slitna jeans & 3 % Champagne 
Sidsel Cook 

60-TAL    
När du  tänker 60-tal så tänker du kanske; Beatles, Vidal Sassoon, flower 
power och fri kärlek – förändringarnas tid.  
 
Jag tänker på 1964 då jag flyttade in hos mormor och morfar i Oslo. De 
hade precis fått teve. Mormor synade den stora möbeln noggrant och 
utbrast: ”Men hur i all världen har männen kommit in i den lådan.”  
 
Jag skulle bara bo hos dem en helg var fjortonde dag. Annars skulle jag 
befinna mig på resande fot i Norge och lansera en ny skönhetsserie …  
 
Företaget jag arbetade för hade gett mig ett kontrakt där jag hade skrivit 
under på att inte ha herrar på rummet och att inte svära inför kunder. Po-
tentialen till sex var annars enorm. Jag var ensam kvinna på mitt distrikt.  
 
Jag intog alla måltider på mitt rum och gav receptionen order om att inte 
släppa fram några samtal. På kvällarna satt de flesta av säljarna i baren 
eller restaurangen.  På de lite större hotellen var det ofta levande musik 
som kunde höras upp till min ensamhet.  
 
Kanske var räddningen att jag då befann mig i min religiösa och medita-
tiva period. Planerade, mediterade och tänkte på alla kvinnor jag skulle 
frälsa med lite smink. 
 
Det hände faktiskt att några lämnade rummet när de hörde att det skulle 
hållas en demonstration i skönhetsvård. Det var på små karga platser där 
kvinnorna var klädda i marinblå, svarta eller grå klänningar och hade 
knut i nacken. Jag fick lära mig att alla andra färger var syndiga. Ja, det 
var mycket som var syndigt. Smink och att ha sex var nog det värsta. 

-  Gud skapade oss inte med kläder. Om en röd klänning gör dig glad 
så tror jag inte att Gud blir ledsen. Vet ni att det första några av kvinnor-
na frågade efter när de hade suttit i koncentrationsläger var rouge? Det är 
bevisat att på de sjukhus där man har skönhetsvård tillfrisknar patienter-
na snabbare, sa jag och försökte låta övertygande … 
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Fri kärlek hade de inte hört talas om.  
 
På hotellen fanns det två radiokanaler och det styrdes från reception 
vilken man skulle lyssna på. Jag sa alltid till att jag ville lyssna på mor-
gongudstjänsten på mornarna och de andra säljarna blev glada när jag 
reste till nästa plats … 

Facebook: Sidsel Cook 

www.sidselcook.hemsida24.se 
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Norrskenet Från Kiruna 
Birgitta Klemo 

Försmak om mitt liv 

I Kiruna, där jag föddes, kunde jag se fantastiska norrsken. Mycket snö 
och kallt var det. Jag minns mest kylan året om. Ofta låg jag i snödrivan, 
gjorde snöänglar och tittade upp på himlen. Hela himlen skiftade i 
magiska färger och formationer. Jag låg länge i snön och hoppades att få 
se Gud. Mamma hade sagt att han fanns där uppe. Självklart trodde jag 
att jag såg honom. Han såg ut som en snäll farbror och log emot mig. 

Jag var genomfrusen och blev tvungen att ge upp himlavalvet och magin 
till slut för att gå in och värma mig. De iskalla fötterna värmdes upp av 
ett element som stod på köksgolvet. Farmor konstaterade: ”Nu har du 
tittat på Gud igen, eller hur?” Hon visste vad jag brukade göra i snödri-
van. 

Norrsken, Kiruna och barndomen finns fortfarande starkt förankrade i 
mitt hjärta. Alla färger som finns i norrskenet, regnbågen och alla 
chakrafärger fascinerar och berör mig fortfarande starkt. 

Jag är alltid öppen för änglarnas vägledning och jag ber änglarna att  
skydda och vägleda mig. Jag tänker och känner hela tiden, och tar emot 
budskap som är avsedda att förmedlas. Min kropp tar emot sanna bud-
skap från det Gudomliga. 

När jag ska förbereda mig för ett andligt arbete fokuserar jag på mitt hö-
gre jag, och utför mitt uppdrag som är att kärleksfullt tjäna det Gudomli-
ga. 

Varje patient eller person jag möter delar samma kärlek och universella 
kraft. Jag skickar ljus och kärlek till alla jag möter. Kärleksfullt och i 
glädje delar jag med mig av mina erfarenheter och kunskaper om hälsa. 

I stor TACKSAMHET tar alla emot det Gudomliga flödet. 
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Farmor badar 

Vi hade ett stort träbadkar i vedboden som bars in en gång i månaden. 
Vattnet värmdes på spisen och så skulle farmor ner i badkaret. Pappa och 
bröderna lyfte ner henne och jag minns hur vattnet svämmade över och 
mamma slängde trasor på golvet. Farmor skrattade så hon kissade på sig. 
Jag hjälpte till att tvätta hennes långa och tjocka hår. Jag sköljde hennes 
hår med en rostfri skopa. Vilket äventyr! Efter badet blev det rena kläder. 
Strumporna nålades fast i underbyxorna som var rosa och hade ”långa 
ben”. Ren och fin – då firade hon med en sup. 

Jag fick också äran att klippa hennes naglar som var tjocka och svampi-
ga. Sedan blev det fotmassage. Då var hon i himmelen och lovade att jag 
skulle bli återgäldad med massage hela mitt liv. Så har det också blivit. 
Inte bara fotmassage, utan också många andra sköna kroppsbehandlin-
gar. 

En dag när jag kom hem, så hade jag köpt Mums Mums till farmor. Hon 
älskade godsaker. Hon låg och sov och jag försökte väcka henne, men 
det gick inte. Jag sprang till ladugården och bad mamma komma in. Hon 
konstaterade att farmor var död. Mamma ringde doktor Haraldsson, som 
genast skulle komma. Hon ställde en köksstol vid grinden så att han säk-
ert skulle hitta huset. Han kom, hon dödförklarades och likbilen hämtade 
farmor och körde henne till bårhuset. Hon hade aldrig besökt en läkare 
och givetvis aldrig ätit någon medicin. Hon bara somnade in med ett 
leende på läpparna. Långt efter att farmor hade dött pratade Saima om att 
hon log för att hon visste att hon skulle få Mums Mums. Tänk att bli erb-
juden sådana godsaker på dödsbädden. Det tyckte mamma var otroligt, 
eftersom hon själv älskade godsaker. Sorgligt, men sant. Farmor hann 
inte äta någon Mums Mums. Hon blev 93 år. 

Vi fick drygt tjugo år tillsammans och jag grät floder och saknar henne 
fortfarande. Jag har ett underbart foto på mitt altare där hon sitter stor 
och leende framför sitt pipbord. Hon har förkläde på sig. 

www.birgittaklemo.se 
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Trollet Tristan 
Bertil Carlström 

Illustrationer av Gunn Bacuzzi 

Trollet Tristan är inte vilket troll som helst utan ett snällt troll 
som gärna vill berätta för oss människor hur fint och roligt de 
har det ute i trollskogen. Både Tristan och hans vänner kan  
konsten att göra sig osynliga ibland. Låter det spännande? Följ 
med så får du se hur det går! 
  
- Det är väl klart att det finns tomtar, svarar Tristan både argt och 
förvånat på samma gång. Det fattar du väl! 

- Nä, svarar jag lite tveksamt, jag är inte helt säker för jag kan inte 
minnas att jag har sett någon riktig tomte. 

- Konstigt, mumlar Tristan. Det är väl inte konstigare med tomtar 
och troll än att det finns människor och djur. Vi är bara olika, fort-
sätter Tristan. 

- Ja, det har du rätt i. Men varför har jag då inte sett någon tomte? 

- Människor va, det är så typiskt er! Ni måste lära er att vara lugna 
och slappna av ute i naturen. Tomtarna och även vi troll tycker att 
ni är jättejobbiga. Ni väsnas och har en massa konstiga elektriska 
prylar med er ut i skogen som ni tittar på och pratar med, så att ni 
inte ens ser var ni sätter ner fötterna. Varför gör ni så, frågar Tris-
tan? 

- Hm, det vet jag inte, svarar jag fundersamt. 
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- Jag ska inte skälla på dig, Bertil. För då vill kanske inte läsarna 
veta av oss som bor i dimmornas land. 

- Det är okej, det är nog bara bra att vi får lära känna er bättre, an-
nars kan vi inte lära oss något av varandra. Men tala om för mig, 
Tristan, hur det kommer sig att det är så svårt för oss människor att 
se och upptäcka er? Jag menar, ni verkar ju kunna upptäcka oss 
lätt, eller hur? 
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Troféerna  
Lena P Lindeli 

Han parkerade bilen en bit från möteslokalen och såg sig snabbt omkring 
på vägen dit. Det här var pinsamt, bara ingen såg honom. Som tur var låg 
möteslokalen ganska diskret, utan insyn från förbipasserande på den 
närliggande större gatan. Jesper stod utanför porten, han såg sommar-
fräsch och avslappnad ut. Ett hån mot honom själv som hålögt suttit inne 
i den dammiga, deprimerande lägenheten och låtit halva sommaren 
passera. Jesper gav honom ett fast handslag och en vänskaplig klapp på 
ryggen. Tveksamt följde han efter in genom dörren. Hade inte Jesper 
varit med hade han aldrig tagit sig dit. Återigen frågade han sig varför 
han valt att utsätta sig för detta, frivilligt? Det här galna infallet skulle 
snart vara passé. 

Inne i lokalen hade några män och även en kvinna samlats, hon såg ut att 
vara i dryga femtio årsåldern. Henne kunde han släppa direkt, så desperat 
var han inte. Sällskapet avbröt samtalet och tittade upp när de kom in i 
rummet. Emil mötte deras blickar, vänliga och intresserade. Så här såg 
de alltså ut, ett gäng sexmissbrukare, som vem som helst. Fem var de, sju 
med honom och Jesper. Han lugnade sig litegrann. Det hade varit ynkligt 
av honom om han inte vågat sig hit, det kändes mindre farligt än han 
trott. Orostankarna som förföljt honom hela dagen släppte sakta sitt 
krampaktiga tag. En behaglig atmosfär rådde i lokalen, här gick att andas 
på något vis. De hälsade och slog sig ner på några stolar kring ett bord. 

Conny som höll i trådarna började mötet med en inledningstext. Emil 
lyssnade först med ett halvt öra på vad SLAA var för en typ av gemen-
skap men efter ett tag lyckades Conny fånga hela hans uppmärksamhet. 
Texten han läste var igenkännande, det var som att höra sitt eget livs his-
toria läsas upp. Som om den var skriven enbart för honom. Här satt en 
totalt främmande människa och sa ord som han själv tänkt men aldrig 
uttalat, kusligt! Om problemen han brottades med under svarta dagar. 
Hur svårt det var med närhet till andra människor, att ha riktiga vänner, 
som tyckte om en precis som man var. För att man var den man var. 
Hade han någonsin haft det? Hans vänner hade kommit och gått i samma 
takt som hans förhållanden och han hade för längesedan konstaterat att 
det fanns ingen, ingen i hela världen som brydde sig om honom.  
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Dessvärre brydde han sig inte så mycket om någon annan heller. Det slog 
honom först nu, han hade varit så inne i sin egen självömkan att han inte 
insett det tidigare. Han gjorde sällan något för någon annan, allt han 
gjorde var för sig själv och sina egna ändamål.  

Conny fortsatte att läsa texten som så väl stämde in på hans förmåga att 
både ödelägga arbetsliv, familjeliv och sin självkänsla. Om hur sex an-
vändes för att döva andra smärtor i livet, intensiteten i det sexuella och 
bristen på kontroll. Det var längesedan något talade så direkt till honom. 

”Om du tvivlar på om detta är ditt verkliga problem så prova och upp-
hör med porr, onani, jagande efter partner och otrohet under 4-6 veckor, 
så får abstinensen tala sitt eget språk”, sa Conny. Det var en fullständigt 
omöjlig tanke! Att sluta med det som upptog så stor del av hans tanke-
verksamhet, från morgon till kväll, under flera veckor. Han kunde säga 
redan nu att han skulle må skitdåligt. Vad skulle han då ägna merparten 
av dagarna åt?       

FaceBook: Lena P Lindeli 

www.lenalindeli.se  
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Det är då döden blir vacker 
Linnéa Vall 

Inledning 

"När gjorde du någonting för första gången senast? När lyssnade du på 
hjärtat i stället för hjärnan, vände en dålig dag till en fantastisk dag, bröt 
ett mönster, berättade för en främling att du tyckte han eller hon var fin, 
badade med kläderna på i stadsfontänen, fullständigt sket i vad alla andra 
hade att säga, gick din egen väg, tog risker, hoppade eller flög? 

Om det är något vi all vet, så är det att vi en dag kommer att dö. Några 
ting som ingen av av oss vet, är vad som kommer att hända oss i framti-
den eller varför vi är här på jorden. Att gå och vänta, längta eller undra är 
ingenting som gör oss lyckliga. Istället kan ditt liv vara det perfekta 
tillfället att ta till vara på och göra det bästa av alla händelser, möten och 
situationer som utmanar dig. 

Morgondagen tas lätt för givet, dagar passerar och människor kommer 
och går. Väntan efter det ovetandes, ...   Vad händer om vi slutar rusa 
fram i blindo och istället ser oss omkring i ögonblicket? Vad händer om 
du ser bortom jordens all distraktion. Kan du i tystnaden lära dig att upp-
skatta livets alla händelser? Är det kanske så att vi förbereds för livets 
utmaningar?  

Mitt beslut om att lämna ett heltidsjobb och flytta till Dubai, som jag inte 
ens visste var det låg, resulterade i att jag till slut satt arbetslös och pank 
i ett främmande land. Det blev den bästa dagen i mitt liv, för just där och 
just då förstod jag vad livet erbjudit mig tidigare och vad det fortfarande 
erbjuder mig. 

Denna bok innehåller mina ord, mina egna upplevelser och känslor, före, 
under och efter tsunamikatastrofen 2004. Boken är min egen eftertanke, 
min återspegling samt lärorika uppmaning till dig att ta vara på ditt liv. 
Med orden vill jag förmedla tacksamhet och glädje – vad som än händer 
oss! Den vackra sidan av döden vill jag här dela med dig! 

Linnéa  
FB: Linnéa Vall 
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Konsten att tina en frusen själ 
Lillemor Groth  

Kapitel 9 – Mot bergstoppen 

Solen silar het genom trädtopparna, när jag påbörjar den långa vandrin-
gen uppför stentrapporna. Jag känner hur benen blir tyngre och tyngre. 
Ryggsäcken verkar vara full med bly och jag är yr i huvudet.  
   Halvvägs upp i trapporna tar jag slut, och då menar jag fullkomligt 
slut. Jag är så trött att tårarna flödar, jag hulkar och snorar, snyftar och 
fulgråter. Karma lyfter av mig min ryggsäck och min systemkamera. In-
gela håller sin vänstra hand mot mitt hjärta och den högra mot mitt ryg-
gslut.  
   Så blir vi stående i stentrappan, mitt i den nepalesiska djungeln, ända 
tills jag återfår andningen och slutar hulka. Jag vill otåligt fortsätta vi-
dare flera gånger, men Ingela håller mig tillbaka, tills jag återigen andas 
lugna och jämna andetag utan ansträngning.  
   Karma tar min hand och leder mig ömsint uppför sluttningen, hans en-
ergi är tillräcklig för att även fylla mig. Beslutsamt och vingligt arbetar 
jag mig uppför backen, medan jag om och om igen mumlar den ramsa 
som Ingela lär mig:  
   ”Jag är tacksam för att benen bär mig. Jag är tacksam för att benen bär 
mig.” 
   Det känns lite konstigt att hålla Karma i handen, men det hjälper mig 
och jag tar beredvilligt emot hans stöd. Mantrat stöttar min andning att 
bli mer rytmisk och efter ett tag, i höjd med där Ciro trillade utför stupet 
samma morgon, kan jag klara mig själv.  

När jag når värdshusets gårdsplan, är den fylld av tibetanska mark-
nadsstånd med souvenirer. Jag blir stående i gårdens mitt, utan att kunna 
fokusera på shopping.  
   Mitt hjärta är fyllt av verklig lättnad och tacksamhet. Vid ett avgörande 
ögonblick i stentrappan hade jag tvivlat på min förmåga att någonsin 
orka klättra uppåt igen, för att sedan inse att min inre drivkraft att ta mig 
igenom svårigheten och ut ur situationen varit starkare.  
   Håkan ger mig vätskeersättning, som jag häller i min vattenflaska. Jag 
dricker i djupa klunkar, och känner krafterna sakta återvända.  
   ”Förstår du vad det var som hände?” undrar Ingela.  
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   ”Jag tappade greppet totalt, ett fullständigt sammanbrott både fysiskt 
och mentalt”, svarar jag osäkert. 
   ”Men du klarade det. Du försöker vara så stark hela tiden för att räcka 
till allt och alla, som du tror att du behöver ansvara för. Visst har du bä-
vat för det ögonblick, då du inte orkar längre och dina krafter tar slut?” 
  ”Ja, jag har nog aldrig tillåtit mig själv att falla igenom helt och hållet. 
Du menar att det fungerar ungefär, som när störtloppsåkarna måste veta 
vad det är att trilla ordentligt en gång, för att våga satsa utför för fullt?”  
  ”Ja, precis. Du måste veta vad det är att misslyckas, för att fullt ut våga 
lyckas. Du behöver ha tillåtit dig själv att falla ihop fullständigt, för att 
våga satsa med fulla krafter utan att hålla din energi tillbaka.” 
  ”Jag känner mig som fågel Fenix”, skrattar jag belåtet. ”Eller som en 
nästan uträknad boxare, som vingligt reser sig upp på åtta och vinner 
matchen. Jag är en segrare.” 
   ”Ja, det är du sannerligen”, skrattar Ingela och ger mig en varm kram.   

Du är hjärtligt välkommen att läsa mer om mig och boken på:  

www.growwiser.se 
  

FaceBook: 
 Konsten att tina en frusen själ; Lillemor Groth 

www.linkedin.se  
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När livet brinner 
Ulric Jansson 

Förutsägelsen - Från runskrift till laptop 

Likadana människor, men olika förutsättningar. Om vi väljer att se oss 
människor i Jämtland som en andlig, kollektiv kunskapsbank istället för 
egensinniga varelser, som totalt isolerade från varandra driver runt utan 
mål och bara lär känna varandra ytligt. Då skulle man med lite god vilja 
och humor kunna fastställa Jämtland och Jämtlänningarnas födelse eller 
pånyttfödelse, åtminstone geografiskt men kanske också själsligt till 
tiden för freden i Brömsebro. Det var då Sverige och Jämtland fick sitt 
nuvarande utseende. Vid all balansgång, så även livets, gäller det att lyfta 
blicken mot horisonten, att inte fokusera utan vara ”vidsynt”. Detta 
gäller i högsta grad också när man har problem.  

Att omvärldens bild av en människa inte alltid överens stämmer med 
människans egen bild av sig själv, det vet de flesta. Människor upplever 
också detta som ett problem eller en konflikt i sitt inre. Från och med nu 
vill jag beskriva Jämtland som en person, om än något splittrad, precis 
som alla individer ibland känner sig. I alla tider, från tidernas begynnelse 
när rotation och gravitation uppstod i vår del av universum, har solen 
månen och de andra planeterna i Guds hand givit förutsättningar för liv. 
Man kan säga att Solen är själva kärnan i människan, hennes inre cen-
trum och djupaste vilja. Denna kärna ligger inbäddad i en mjuk massa 
”månmassan”, bestående av vanor, känslor behov och sinnes stämningar. 
Det yttersta lagret utgörs av ascendenten, den yttre personligheten. Det 
som sörlänningar kanske misstolkar när de inte ser eller förstår sig på vår 
kärna, vårt inre centrum och djupaste vilja till fred samhörighet och 
förståelse, för att olikheter ändå kan skapa en helhet. Enligt profetior 
sägs att Ljuset skall komma från norr och vi, vi är redan här, och i mån 
av plats kommer vi att välkomna andra. Våra rikedomar har vi osjälviskt 
bjudit på, men fått höra att vi är snåla, bidragsfixerade och egensinniga. 
Nästa stora slag kommer att handla om den rena luften. Vår luft som 
giriga affärsmän kommer att försöka komprimera, avkondensera och 
rena för försäljning. Var vaksamma när det sista guldet skall ut på mark-
naden, för det är marknaden som styr! Det har vi fått lära oss sedan vi 
blev vuxna, men vi har trumf på den här nya marknaden.  
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Statliga Vattenfall övergår i tysk ägo, men dessa affärer är att betrakta 
som ogiltiga eftersom fallhöjderna på 50- och 60-talen såldes på felakti-
ga grunder. Ingen kan sälja ett vattenfall som gått i mänskligt arv i tusen-
tals år. Följaktligen kan ingen heller köpa eller sälja vidare något man 
inte äger. Så resonerar även naturfolken, och vill vi kalla oss ett naturligt 
folk, måste även vi börja tänka klart och naturligt - inte som vi är lärda 
att tänka. En del av guldet och de snabba pengarna försvann med våra så 
kallade landsmän, men de tyska, kloka män som förstått, att de enda vär-
den som består är de man ömt vårdar blir vår räddning. De vill spara 
skogen till sina efterkommande generationer och det får vi nytta av. För 
alla tusentals mil skogsbilväg är redan byggda av och med våra skat-
temedel och vi kan färdas fritt. Vid den tidpunkten har våra kära grannar 
och räddare i nöden förstått att det uppfattas väldigt ofint att låsa nästan 
hela det stora Munsfjället med bommar. Vi vill kunna utnyttja vår kära 
allemansrätt, den som vi förhandlat för att få behålla, fast vi nästan inget 
äger längre. Men fjället ligger där det ligger och vi kan hävda alleman-
srätten precis som våra vänner, tyskarna gjorde hela 2000-talet och när 
de på allvar började hjälpa oss på 2010-talet, att rädda den sista orörda 
vild-marken genom stora markförvärv i smyg, trots att en handfull obsti-
nata personer skrek högt. Våra folkvalda politiker i riksdag och regering 
förstod inte att en komplott förelåg. Det var tur, annars hade de själva, 
privat, i sina och sina barns namn, köpt rasket, avverkat och undgått den 
beskattning de själva lagstadgat åt oss vanliga dödliga människor. Detta 
genom att lova jordbruksdepartementet att flytta hit, återplantera och 
slutligen ge fan i alltihop och sätta pengarna i Lichtenstein, med avsikt 
att kunna säkerställa minst fem generationers liv i frosseri och lyx. Tur 
att de aldrig fattade vad som egentligen hände.  

Av andra skäl kommer utlänningars inmutningsförsök av den svenska 
berggrunden att misslyckas. Malmen blir kvar åt våra kära barn, som fått 
tillbaka tron på att allting går efter den stora, kosmiska plan som finns i 
allt och alla. Planen som uppenbarades när pendeln svängde i början på 
2010-talet och Jämtland gick in i den ålder som kallas medelåldern, när 
människor mognat och kan börja skörda frukten av hårt arbete och stora 
vedermödor. Vi har också lärt oss att handskas med ungdomens vilda 
energi och omvärlden respekterar oss för vårt lugn, men ändå barnsliga 
lekfullhet, som bara mogna människor med insikt törs visa. Det händer 
att världens ledande krigsherrar, när de träffas i den Jämtländska fred-
szonen, drabbas av svår ånger och reser hem som vänner.  

www.verktygsladan.se            Facebook: Ulric Jansson - När livet brinner   
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Överskrida gränsen 
Janine Söhr 

PÅ PUBEN  

Leo sitter redan vid ett bord inne på puben med en halvdrucken öl fram-
för sig då Jesper kommer. De nickar mot varandra och Jesper gestikule-
rar för att visa att han går och hämtar en öl på en gång. Baren är fylld av 
folk som trängs, för att få handla. Just när Jesper ska beställa tränger en 
ung kvinna sig fram och säger med hög röst.  

– En Pinter tack.  

Jesper tittar irriterat på henne. Hon blinkar skälmskt mot honom och han 
konstaterar att hon har ett vackert leende och öppen blick. Irritationen 
bryts snabbt av glädje. Jesper inflikar snabbt: 

– Samma här. Jag betalar för båda. 

Jesper har snabbt fått upp sin plånbok ur fickan och viftar med kredit-
kortet. Den unga kvinnan skrattar och säger: 

 – Det var inte meningen. Och jag som trängde mig före dig i kön. 

– Vad gör man inte för en vacker dam. Du är välkommen till mitt bord. 
Min kompis sitter redan där – borta vid fönstret, säger Jesper och nickar 
mot Leos håll. 

– Tack, det hade säkert varit trevligt, men jag har mina vänner som sitter 
därborta och väntar på mig. Hon nickar åt motsatt håll. Kvinnan tar sitt 
glas och går iväg.   

Jesper tänker att det var lika bra. Fräckt av honom att bjuda någon till 
deras bord utan att stämma av med Leo först. Fast de känner varandra 
väl och han tål det mesta. Helt i avsaknad av konventioner. Jesper är på 
gott humör och den sista tidens existentiella frågor om meningen med 
livet är som bortblåsta. Han går leende fram till bordet där Leo sitter med 
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en halvurdrucken öl framför sig. Han slår sig ner och höjer glaset. Drar 
in doften av den skummande ölen och tar några klunkar. 

Under kvällen sneglar han mot bordet där kvinnan som han bjöd på en öl 
sitter. Han iakttar henne. Han ser att hon skrattar ofta. Han har svårt att ta 
ögonen från henne. Det är något hos henne som lockar honom. Han har 
svårt att sätta fingret på det. Han märker att Leo tittar på honom. 

– Det är väldigt vad du sitter och stirrar på dem som sitter vid bordet bor-
ta vid toalettdörren. Känner du dem?  

Jesper skruvar besvärat på sig. 

– Nej då, inte alls. 

– Vad glor du på dem för hela tiden då? Är säker på att du inte har 
lyssnat ett dugg på vad jag har sagt i kväll. 

– Jodå. Jag tycker bara att den där lilla tjejen med det morotsfärgade 
håret är läcker. Eller hur? 

– Nähä, ser inget speciellt med henne. Är inte hon för ung för dig för-
resten. Leo skrattar lätt.  

Jesper känner sig pinsam. 

– Jag tittar inte på henne på det sättet. Tycker bara att hon ser fin ut. Har 
ett fascinerande utseende faktiskt. 

FaceBook: Janine Söhr 
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Tomten har Ordet  
Barbro Löwenberg 

Illustrerad av Birgitta Olsson 

Livets karusell 

I livets karusell 
Glömmer du bort när det är kväll 

I jakten på framgång och ära 
Har du en del att lära 

Vad är det du ser glimma? 
I vilket vatten vill du simma? 

Det kan lätt hända  
Att du låter dig blända 

Vart styr du din kosa? 
Har du glömt att du kan strosa? 

Lever du i takt med naturen? 
Eller vill du av framgång bli buren? 

Hör du tallskogens sus? 
Och vågornas brus? 

Hör du fåglarnas sång? 
Där du vandrar på din gång 

FaceBook: Tomten har Ordet
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Ljuset över Jorden flödar 
Birgitta Sjöqvist 

SE MED GLÄDJE PÅ DAGEN 

Ord och vackra formuleringar kom till mig som en gåva under en 
tid då jag förlorat förmågan att tala. 

Ord som gav mig inspiration att reflektera över mitt liv. 

Att ord kan bli en gåva även till någon annan fick jag oväntat bevis 
på när jag av en tillfällighet träffade Inga, 82år. 

Vi satt mitt emot varandra vid ett bord då Inga plötsligt säger:  

”Jag har din bok.” 

Hon öppnar sin väska och tar upp en bok som har ett plasthölje 
som hon omsorgsfullt tar av. Hon smeker med handen över bokens 
framsida, öppnar den med stor försiktighet där det ligger ett vac-
kert bokmärke. 

”Just den här texten är jag mest förtjust i. Jag läser den så ofta.” 

Så härligt! En gåva till mig kunde bli en gåva till en medmänniska. 

SE MED GLÄDJE PÅ DAGEN  

”Det finns alltid en mening med det som händer.  

Räds icke det svåra.  
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De tunga grindarna är svåra att öppna men de döljer något viktigt 
som måste belysas för att förstås.”  

”Att betrakta varandra med kärlekens ögon innebär att se varje 
människas styrka och inre skönhet.  

Att finnas till i denna värld av svårigheter krävs mod och mycket 
kärlek.  

Mod att stå emot de onda krafterna som väller in från alla håll.  

Kärlek att bemöta människor, djur och natur.” 

”Var icke förskräckta för mörkret som faller.  

Åter skall en dag randas, fylld av dagg och glittrande solsken som 
sveper in den friska grönskan i sin dimljusa sfär av miljoner ljus-
strålar.” 

”När din tanke och Din själ når en fridfull allians vill svaren bliva 
Dig givna.” 

Lyssna till vindens sus, vågornas rytmiska slag  
mot klipphällarna, 

solen som speglar, vattnets rörliga gång i  sitt 
eviga kretslopp, 

känn doften av hav, förnim vindens ivriga  
smekningar över din kind. 

Fånga dagen i sitt rika flöde av underbara  
upplevelser. 

FaceBook: Birgitta Sjöqvist 
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Sökandet efter livets mening 
Birgitta Sjöqvist 

Det var som om naturen skapat en vacker tavla när jag denna 
grådisiga morgon kom ner till havet. Längs stranden låg stora 
isblock i olika former. Långt därute låg havet mörkt och stilla.  

Tystnaden var total. 

En sekundsnabb magisk upplevelse som fyllde mig med stark 
energi och manade mig att skriva. Det var så denna resa tog 
sin början en resa fylld av förundran inför de ord som ska-
pades. 

Välkommen följ med och upplev något från denna resa. 

a 

”Det är en stark rörelse igång för att knyta samman band mel-
lan människor. De stora omvälvningar som sker på jorden vill 
öppna ögonen på människor, för att upptäcka goda krafters 
medverkan i de stora förändringar som kommer att ske.” 

”Vise män har genom århundraden lyckats skapa skrifter som 
talar om att livet är evigt. Det blommar en vår, leker en som-
mar och begrundar en höst. Det behövs ingen röst för detta 
fenomen. Den känsla som skapas inom en människa när kär-
lekens makt tar över är obeskrivlig. En lätthet som vinden 
som far över åkrar och ängar, ett kärlekens undersköna ljud i 
vågskvalpets melodi. 
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De tunga molnen skingras och en symfoni med underbara  
toner uppstår i hjärtat som flödar över av tacksamhet inför 
denna upplevelse.” 

a 

”Själen påverkar det mänskliga psyket till att välja vägar som 
leder till frid i sinnet och en närvaro i den stund som är. Dessa 
stunder av stillhet och andlighet vill hjälpa människan att 
skapa det liv som en gång var menat och tänkt.” 

”Kroppen som bär människan genom livet, är ämnad att vara 
den byggnad som själen valt att bo i under livet på jorden!” 

”När du i stillhet betraktar naturens skönhet och de stora för-
ändringar som sker, så kan även själen genomgå en total för-
vandling. 

”De rika möjligheterna till utveckling ligger i kärlekens posi-
tiva kraft som påverkar allt som sker.” 

”Känn en ljum vind som vill svepa över världen och öppna 
människors kroppar för kärleken, den flödande och livs-
bringande. Det är stunder i stillhet som upplysningens vindar 
vill blåsa rent i människors hjärtan och där uppdaga det skim-
rande ljuset som ligger dolt därinne. Det kämpar för att 
glimma till och upptäckas av sin bärare. 

Upptäckten av detta ljus vill hjälpa till att finna kärleken till 
sig själv.” 

a 

FaceBook:	Birgitta	Sjöqvist	
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Den Tidlösa Tidens Tid 
Eva-Lena Johnsson 

Nyckeln 

Vid livets träd råder en total tystnad. Jag sitter och funderar över detta 
tillstånd, men utan rädsla och panik. I stället råder en förväntansfull 
stämning, en feststämning. Jag känner lyckan slå ner i mitt hjärta. Till-
varon är härlig och förväntan bubblar upp i mig inför vad som ska ske. 
Efter en lång tids väntan dyker den första personen upp. Han är klädd i 
en egendomlig kostym med vida byxor och en skjorta som hänger utan-
för byxlinningen. På huvudet har han en konstig liten hatt. Den är så 
liten, att den bara täcker toppen av huvudet. Det är osannolikt att den 
skulle kunna stanna kvar på huvudet. Vid första vindpust måste den blåsa 
av, tänker jag. Snart dyker fler personer upp. Det är både män, kvinnor 
och barn. Till slut kommer ett uppsluppet gäng på en gammal träkärra. 
Framför kärran har man spänt en gammal halvblind häst, som sakta drar 
kärran framåt.  

− Hej allesammans, ropar en av kuskarna på kärran, då ses vi igen!  
Någon har tänt en stor eld. En gammal kaffekanna hänger i ett järn-

spett över elden och kaffet börjar snart puttra. Någon börjar dansa och 
sjunga och ingen tycks lägga märke till mig under trädet. De tar ingen 
notis varken om mig eller om trädet. Det är som om de inte ser mig. Det 
är ett färggrant följe. Kvinnorna bär långa vida klänningar i starka färger 
och barnen springer runt och leker. Flera hundar leker tillsammans med 
barnen. Barnen kastar iväg pinnar som hundarna kommer tillbaka med. 
Hundarna tycks heller inte se att jag sitter där. Ibland är de så nära, att 
jag skulle kunna sträcka ut handen och röra vid dem. Jag tittar på hästen. 
Han ser plötsligt yngre ut och tittar på mig med klar och vaken blick. I 
stället för den gamla hästkraken tittar en yngre häst på mig, pigg och 
glad. Den föryngrade hästen ser mig, förstår jag nu och han är den ende 
som förändrar sig. Han gnäggar mjukt och när man lossar honom från 
skaklarna, går han sakta fram till mig. Ingen tar någon notis om det eller 
har sett att han blivit helt förändrad. En ung ståtlig häst puffar på mig 
och vill att jag ska stiga upp och följa med honom. Han tittar på mig och 
jag förstår att jag ska sätta mig på hans rygg. Han har även sadel och 
stigbyglar och det har jag inte upptäckt förrän nu. Varifrån kommer de, 
tänker jag lite förundrad. Jag sätter mig tillrätta i sadeln utan att någon 
tar någon notis. Ingen märker att vi sakta rör oss därifrån. När vi kommit 
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en bit från lägret, gnäggar hästen högt av glädje och jag märker till min 
förvåning att jag har socker i min ficka. Jag böjer mig framåt och klappar 
honom på halsen. Han vänder på huvudet och jag lyckas ge honom sock-
er. Utom sig av glädje börjar han springa och vi tillryggalägger ett långt 
stycke innan vi plötsligt stannar.  

Vi har hamnat vid en stor mörk tjärn i en skogsglänta. Jag hoppar av 
hästen och går fram till tjärnen. Där sitter en ung man. Jag hajar till när 
han tittar upp. Det är ju min tvillingsjäl som sitter där. Honom har jag ju 
inte sett på länge. Vi delar samma träd men tycks aldrig vara där sam-
tidigt och så träffas vi på den här platsen. Visste hästen om att han fanns 
här? Djuret tittar på oss med sina kloka ögon och plötsligt inser jag att så 
är fallet. Mötet är arrangerat.  

- Det är sällan vi möts, säger min tvillingsjäl sorgset. Men det var ju 
så vi bestämde, att vi skulle agera på var sitt håll för att mötas i några få 
livstider. De livstider vi mötts i, sa han och tittade in i mina ögon, har 
varit speciellt viktiga. De har varit vägval i mänsklighetens historia. Det 
har funnits vissa tider, då vi har kunnat göra vissa fria val för att styra 
mänskligheten in på en bättre stig. Det har funnits få möjligheter att göra 
någonting men ändå har dessa val gjort att vi nu har möjlighet att göra 
viktiga förändringar vid tidens slut. Tidens slut är nu. Det är därför vi 
möts här vid tjärnen. Nu ska tiden låsas upp från sina förprogrammerade 
positioner och genom den upplåsningen ska en ny tid börja. För att 
komma hit med hästen var du tvungen att gå bakåt, in i en annan tid. 
Hade du varit riktigt observant, så hade du sett oss båda på festen. Tittar 
du noga efter när du återkommer, så ska du se en ljus kvinna i en him-
melsblå klänning med ett litet barn på armen. Vid hennes sida står en 
mörk man och håller om henne. Det är jag, sa min tvillingsjäl. Vi levde 
då för att göra detta möte här möjligt. Så komplicerat är hela tidsstruk-
turen uträknad. Olika liv påverkar skeendet på ett alldeles otroligt sätt. Vi 
har levt i olika roller i olika kostymer och skepnader för att allt ska sam-
spela i just nyckelpunkten, tidens slut och den är här vid denna tid, vid 
denna källa, just i den här skogen.  

Jag visste att han hade rätt. Detta var vår överenskommelse. Ut ur 
skogen kommer en gammal kvinna. Ju närmare hon kommer, desto 
märkligare tycks hon bli. Jag ser nu att hon är tidlös. Hon skiftar i tid. 
Hon har alla åldrar och dessa olika åldrar går som skyar i hennes ansikte 
som förändrar sig. Det är faktiskt besvärligt att fokusera på det där ansik-
tet.  

- Jag är den stora modern, säger hon. Tag nu nyckeln och rid iväg och 
lås upp låset som håller tiderna på plats.  

FaceBook: Eva-Lena Johansson 
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Funnen 
Ma Oftedal 

Dörren in till det minsta av de tre kapellen var tung och trög. Det dystra 
och ogästvänliga samlingsrummet kändes kallt och fuktigt. Valter var 
fem minuter sen och öppnade dörren till själva andaktsrummet så tyst 
han kunde. Han satte sig på bänken längst ner nära dörren.  

En präst stod vänd mot altaret och bad den inledande bönen i be-
gravningsritualen. Urnan stod på den solida katafalken 
mellan altare och bänkrader. Den såg liten och ensam ut. Vid jordfäst-
ning av urna brukade prästen vanligtvis förrätta ceremonin ute vid 
graven, men tydligen fullföljde han hela den långa begravningsakten, 
noterade Valter. 

En äldre man, förmodligen advokaten, satt längst fram till 
höger. 

Valter hade svårt att andas, hjärtat slog hårt och en smygande känsla 
av panik var påtaglig. Kapellet som han mindes det, var sig likt. Putsad, 
smutsig betong med väggmålningar som utryckte sentimental teologi. 
Valter fann den nationalromantiska ideologin med inslag av eskatologisk 
elitism obehaglig. I just detta kapell hade han själv genomfört en be-
gravning, den enda. Valter log åt minnet. Hans bäste vän från den tiden, 
skulle ha sin första jordfästning, ett självmord. När han innan ceremonin 
på den trånga toaletten böjt sig över handfatet för att dricka vatten från 
kranen, halkade han på sin präststola och slog sig medvetslös med ett 
djupt blödande sår i tinningen. Valter hade ersatt Kåge och genomfört det 
som sen kom att kallas ”nödbegravning”. 

Prästen framme vid altaret vände sig nu om. Valter tittade på 
sina händer som var kallsvettiga och vita samtidigt som han lyssnade 
uppmärksamt på griftetalet. Det var bra och originellt. Under utbildnin-
gen hade teologerna fått träna mycket på dessa 
liktal, som var prästens personliga ord, om och för den döda. Talet skulle 
vara en sorts predikan och skulle omfatta en inledning, tre punkter och 
en avslutning. 

Den här prästen talade fritt ur hjärtat, annorlunda ord om livsdöd-
livskraften och om Fru Död som finns i allt och alla. 

”Hon kommer för att befria livet inom oss. Är man levande, 
känner man fruktan.” 

Valter tittade upp. Prästen vände sig åter mot betongaltaret och bör-
jade sjunga begravningsbönen. Valter läste viskande med, förvånad över 
att han fortfarande kom ihåg orden. 
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”O Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem 
till dig. Ge oss visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot var-
je dag som en ny gåva …” 

Det var dags för gravsättningen. Prästen bugade vid urnan och lyfte 
upp den. Valter skulle gå med till graven för att visa god ton, men ville 
bara att det här nu var över. Det kändes opersonligt och onaturligt att inte 
känna kvinnan som var död, inte veta någonting om henne. 

Prästen, den äldre mannen och en vaktmästare passerade Valters 
bänkrad på väg ut. Han böjde huvudet, reste sig och följde efter bakom 
den lilla processionen ut till gravplatsen. De vandrade tysta ut genom 
”Skogens” talltäta kyrkogård. Graven låg i den äldre delen. Runt ett 
svart, gapande hål fanns en grön gummimatta. Valter höll sig fortfarande 
bakom de andra. Prästen överlämnade urnan till vaktmästaren som 
ställde sig på ett knä för att sänka ner den i det halvmeter djupa hålet. 
Han började läsa den 23:e Psaltarpsalmen: 

”Herren är min herde, mig skall inget fattas …” 
Så tystnade han. Valter som stått med nedböjt huvud såg nu upp och 

tittade mot prästen som kommit av sig. 
”Men Herre Gud … är det du Valter?” 
Mycket förvånad över att höra prästen säga hans namn, möttes deras 

blick och Valter utbrast: 
”Kåge …? Vilken överraskning!” 
Prästen skyndade runt gravöppningen och omfamnade Valter. Den 

äldre mannen tog ett par steg bakåt. Vaktmästaren såg rädd ut. Kåge tog 
Valters händer i sina och skrattade. 

”Fantastiskt! Vi ska avsluta gravsättningen, så talas vi vid efteråt. 
Tänk att se dig igen efter alla dessa år!” 

Valter nickade förstummad. Komminister Lindgren vände sig mot 
den gamle mannen. 

”Ursäkta, advokat Hielm, vi var studiekamrater för länge sen och 
mycket nära vänner. Det är många år sen vi sågs. Var så goda båda två, 
nu kan ni ta ett sista farväl!” 

Han föste varligt fram den åldrade juristen. Advokaten bugade vid 
graven, Valter gjorde likadant. Prästen lyste frid över den sista vilan och 
avslutade med korstecknet. Kåge meddelade Valter att han skulle byta 
kläder, men ville att han väntade på honom utanför kapellet. 

”Det tar bara några minuter.” 

FaceBook: Ma Oftedal 

!74



Min väg in i en ny tidsålder 
Signe Ohlsson 

MIN VÄG IN I EN NY TIDSÅLDER har min egen utveckling 
som utgångspunkt och är en märklig upptäcktsresa. Fylld av grän-
söverskridande möten, passion, tragik, mystik, magi, mirakel och 
fullbordan, som leder mig fram till ökad medvetenhet med förson-
ing och förlåtelse. Det har gett mig tillgång till kraft, livsglädje och 
inre frid över all förväntan. 

EN HELT NY VÄRLDSBILD 
– med närmast motsatta paradigm: 

Allt är energi. Du är ett med allt och alla.  
Vi är ett med hela universum. 

Balans mellan den manliga och kvinnliga energin 
Gud finns inom oss 

Synkronicitet: 
Du möter det du behöver för att växa och utvecklas 

Att kunna se det stora i det lilla. 
I denna BÖCKERNAS BOK får du ta del av SANNINGEN 

från den högsta andliga nivån på vår väg 
in i UPPVAKNANDETS tid 

ANDEN säger sig ha det övergripande ansvaret för innehållet 
Här finner du svar på dina LIVSFRÅGOR: 

Var kommer jag ifrån? Vem är jag egentligen? 
Vart är jag på väg? Vad är meningen med livet? 

Hur kan vi tillsammans skapa en ny kärleksfylld värld? 
Vad menas med ENERGI? Var kommer den ifrån? Vad har den 

för funktion? Hur beter den sig?? 
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Tänk om den villkorslösa kärleken kan börja ses som vår nya 
outtömliga energikälla? Vad menas med medvetande? Att du finns 
det vet du, men varifrån kommer känslan av att vara medveten? 
Hur vet du att du är medveten? 

Eftersom allting är ett så finns även ett kosmiskt medvetande; 
A och O är KÄNN DIG SJÄLV. Du kan sant och ärligt tjäna endast 
utifrån vad du helat hos dig själv. Du kan inte ta med dig män-
niskor dit du själv inte varit 

VEM VAR JESUS – egentligen?”Nu är det dags Signe att du med 
ljus och kärlek tar dig an din livsuppgift. Du har att sprida din 
livsvisdom till alla som vill och kan ta emot det. Du har också att 
sprida det du benämner som – Jesu kärlekslära.  

Jesus ses som grundare av kristendomen. Men han var ju knappast 
kristen eller? Kan du tänka dig Jesus som vår ANDLIGE VÄ-
GLEDARE? 

Influerad av kabbala ser jag Jesus symboliskt som den villkorslösa 
kärleken som finns i hjärtat på själsnivån hos alla människor. Du 
får inblick i GRÄNSÖVERSKRIDANDE möten i den andliga di-
mensionen: Invigning som prästinna av Jesus. 

Att bli en självständig individ är en förutsättning inför nästa sta-
dium att bli ett med ditt sanna själv. Det SANNA SJÄLVET är 
den allra innersta kärnan inuti människan, den allra dyrbaraste 
diamanten. Det sanna självet finns i hjärtat, som en gnista från 
gudomen Din uppgift är att förvalta och utveckla det sanna självet 
som ger dig en känsla av frihet, glädje, tillgång till vilja, kraft och 
villkorslös kärlek. 

DET ÄR FULLBORDAT! 
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Från andra dimensioner 
Irene Romlin 

Dessa ord är inte mina egna, jag är endast förmedlare av dem. De är från 
andra dimensioner, från en andlig värld. 

Så här har de formulerat meningen med boken: 

”Vårt mål med skrivandet är att nå dem som fortfarande tvivlar, som 
fortfarande ser den jordiska vandringen som en engångsföreteelse. Det är 
dessa människor vi vill nå genom dig. Det kan förstås också läsas av 
dem som redan är inne på vägen och vill gå vidare. Till dem kommer de 
mer avancerade texterna så de kan lyftas till högre nivåer av vetande, av 
hoppfullhet och en känsla av total kärleksfullhet och att de ser den andli-
ga världen som ren kärlek. Vi vill utplåna de tvivel som fortfarande finns 
i vissa hjärtan. Det behövs många påminnelser om vad livet går ut på. 

Till tonerna av naturens underbara ljud får vi färdas ner i en människas 
själ för att förmedla av vår kunskap. Välsignade varen I som öppnar er 
för Ljusets sfärer.” 

Låt det goda omdömet styra era liv. I varje minut avgörs ett val, från små 
saker till stora betydelsefulla val och i varje ögonblick sker under. 

Vi vill se er lysa, se er höja frekvenserna, se er aura skimra och blänka, 
se ljusstrålar stiga mot höjden och se er vara glada. Världen behöver 
skratt, den behöver glädje, den behöver välsignelse. När ni välsignar allt 
som kommer i er väg går allting väl. Det begjuts med varma energier, det 
lindas in i ”bomull”. Om ni visste så mycket bättre er dag blev om ni 
vidtog den åtgärden. Livet skulle få en helt annan dimension. En klarare 
väg skulle utstaka sig. Välsigna era liv, välsigna era kroppar, era själar 
och allt runt omkring er. Gläd även andra med en välsignande tanke. Var 
aldrig rädd för att detta skall påverka dem på något vis som det inte bor-
de göra. Alla välsignelser länder endast till det goda. Varför missunna era 
medmänniskor en välsignelse? De flesta suger upp den och bevarar den i 
sitt inre. Välsigna era arbetsplatser också. Det lättar upp stämningen även 
där. Var generösa med dessa välsignelser. Ni har dem gratis, att dela ut 
till allt och alla. Ni behöver inte uttala dem högt, det går bra med att ni i 
tankarna sänder ut välsignelser. De lättar upp er färd genom livet. Se i 
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förlängningen hur dessa välsignelser sprider sig som lätta ljusa moln i 
omgivningarna. En lättare atmosfär blir följden. Ni är så skapade att utan 
en inre tillit blir livet svårare och tyngre att leva. För att ha en bra dag, 
som ni säger, behöver ni ha tillit, tillit till den egna förmågan att välja rätt 
i livet. Med rätt menas det bästa för just den stunden. Era liv avgörs av 
era val. Er livskvalité avgörs av era val. Ni har den fria viljan att göra 
vad helst ni vill. Vill ni det onda så är det okej. Ingen hindrar er mer än 
ert eget samvete. Ni känner med hela er kropp att ni då gjort ett fel val. 
Varför inte tänka efter före? Om alla gjorde det, bestod världen av bety-
dligt bättre situationer för de flesta människor. Var varsam med livet. Ni 
börjar nu få ett annat förhållningssätt till livet. Ju varsammare ni är till 
allt, blommor och blad, insekter och större djur, desto lättare stiger ni i 
frekvens, den frekvens som varje människa strävar efter innerst inne i sin 
själ. Människan vet inom sig att hon vill höjas, bli mer andlig. Det är 
liktydigt med att bli lyckligare och alla strävar efter lyckan. Många i den 
västliga världen har dock gripits av ägandets paranoia, men ägandet har 
ingenting med lyckan att göra. Ett ekonomiskt oberoende kan göra livet 
lättare, mer behagligt men utöver det ger det inte mycket, inget för er 
själsfrid, inget för kärleken eller tilliten. Allt detta har ni gratis. En lyck-
lig människa sprider goda strålar omkring sig, sköna energier som andra 
både människor och djur känner av. En lycklig människa höjer atmos-
fären för de omkringvarande och för hela jordens energifält. Hon hjälper 
till att fortare höja jorden till den nivå den eftersträvar. 

´´´ 

Se allt i stort. Ni kan, ni får och ni törs. Ni kan göra jorden till det par-
adis ni drömmer om. Om varje människa tog den möjligheten till sig 
skulle det ske snabbt. Varje människa bidrar med sina tankar, sina ord 
och sina handlingar till att forma den värld ni lever i och också i fortsät-
tningen skall leva i. Varje människa är viktig. Ju mer medveten en män-
niska är/blir, desto fortare går det att förbättra miljön och allas era lev-
nadsvillkor. När ni ser er som medskapare till utvecklingen, när män-
niskorna tar ansvar, då blir planeten paradiset. Varje människas omsorg 
om sin nästa och sin glädje över allt som lever - människa som djur och 
växt - bidrar till helheten, till en god och hållbar helhet, till fred över alla 
gränser. Då finns egentligen inga gränser, då lever varje människa i sym-
bios med alla andra människor. 

FaceBook: Iréne Romlin 
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Gryningens Epok 
Visdomsorden 

Gabrielle Laurèntzen  

Genom Gryningens Epok kan du återupprätta kontakten med den 
högre kärleksfulla kraft, som vi alla har inom oss oavsett om vi 
kallar den Gudinnan, Gud, Buddha, ljuset eller något annat. Med 
hjälp av denna inre kontakt får våra liv möjlighet att förvandlas på 
ett sätt vi inte ens kan drömma om. 

Ur Gryningens Epok 

Det som jag kommer att berätta för dig nu vet du redan inom dig. 
Du har fått det berättat för dig förut, men kanske har du inte alltid 
lyssnat, för viskningarna har drunknat i bruset. Under logik och 
bakom ytan finns din sanna essens, själen. En del som många 
glömt.  

Kanske vill du känna efter nu, kanske förnimmer du en längtan 
efter något mer. Din ursprungliga essens. 
   
Allt börjar med en längtan. Längtan hem till dig själv, den högre 
medvetenheten och närvaron där allt är möjligt.  
   
Budskapen i denna bok är till dig som längtar efter att nå högre 
medvetenhet. Till dig som längtar efter att finna och leva ur den 
högre sanningen, själens visdom. När den kontakten är etablerad är 
du också hemma i anden där möjligheternas möjligheter råder.  
När vi lever det liv vi är menade för, känner vi oss tillfredsställda 
och harmoniska. Det är som om en flod flyter inom oss, en flod av 
ren energi. En flod som sjunger en lågmäld, kraftfull sång – flödar 
av glädje. Det är i detta gåtfulla rike du är.  
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Min önskan är att denna bok ska få finnas i bakgrunden på din resa 
där du svarar på din själs längtan efter sammansmältning med allt 
som är du. Det är en spännande upptäcktsfärd som vägleder dig att 
söka och finna de outnyttjade tillgångarna som ligger gömda under 
ytan. När du grävt fram de äkta skatterna är det starkt och levande. 
Varje skatt du finner bidrar till att du återerövrar dig själv och får 
tillgång till visdom, kärlek och kraft. 
   
Gryningens Epok vill med egna inspirerade samt direktkanaliser-
ade budskap förstärka och vägleda för föreningen med själen och 
anden. Anden som samverkar med allt och är evig. När andlig 
sammanlänkning sker, sker mirakel och vi vandrar mjukt på jorden 
längs den vackra vägen.  
   
Det handlar om att få komma hem, hem till den du är. 

www.gabriellenamaste.se/Gabriellelaurentzen 
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Änglavingar 
Sari Kiviranta 

Denna bok innehåller kanaliserande och helande budskap. Ingen-
ting i budskapen har medvetet ändrats utan de är helt rena så som 
de kom genom mig. Jag är trots allt bara ett redskap – och så tack-
sam att få ha varit delaktig. Min förhoppning är att även Du kan 
beröras och ta emot det som kommer till Dig. Budskapen är till för 
oss alla. 

Stanna upp ett ögonblick och se in i budskapet som Du för tillfället 
läser och se Ditt ..., se ett ord ..., se en mening … Vad ser Du 
egentligen och vad känner Du? 

Slå gärna upp Din bok ofta och läs som dagens ord. Se kärleken 
bakom och känn in ..., följ och känn in Ditt eget hjärta. Det har 
mycket att berätta för Dig om Du så vill och önskar. 

Lyssna lilla Du

Lyssna lilla Du 

Du har gått många varv runt jorden med många många skor 

Kanske dags att stanna upp en stund, ta av sig dem se och känna  

Moder Jord i sin praktfulla skepnad 
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Var inte rädd att se ty Du kan se så mycket annat utan rädsla så se 
detta också min vän. Se allt det vackra omkring och har Du svårt 
så använd ditt inre seende ty seendet är en viktig del av Dig 

Se alla vackra löv, blad ja allt vackert levande omkring oss  

Varje liten skapelse genomsyras av en nerv med oändligt många 
trådar  

Allt hänger samman med den vackra Moder Jord  

Vilken gåva vi har alla att dela gemensamt 

Faller dagg faller regn och därur kommer skapelsen att frodas  

Älskade vatten. Föd med kärlek, värme, omtanke och den mår bra 
och växer 

Alla är vi vackra skapelser som får dela en underbar gåva  
Se Dig omkring, fröjdas, njut och dela med Dig av glädjen och 
kärleken för denna vackra värld ty vi delar den och den tillhör oss 
alla  

Föd den med allt vackert som bara Du kan 

Gå ut och känn kärleken, värmen omsluta Dig ty vi lever här och 
nu 

Med kärlek    	

FaceBook: Sari Kiviranta 
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Själsljus 
Carina Sloberg 

Den här boken, fylld av frågor och svar om livet, vill ge oss glimtar av 
evigheten. När jag ställer en fråga sätter jag mig ner i lugn och stillhet, 
ber om det vita ljuset och att alla svar ska vara till gagn och nytta. Kan-
hända finner Du svar som talar till Ditt inre. Kanhända läser Du boken 
som poesi. Kanhända föder boken nya frågor hos Dig.            
                                                 
Är ni många som svarar?  ”Vi är mångfalden och älskar dig, lilla män-
niskogestalt. Du vill lära och du häpnar. Känn värmen vi skickar till ditt 
hjärta. Känn leendet i din mun. Känn hoppet i dina ögon. Känn att vi 
älskar dig och ta emot allt. Din väg är framför dig. Vi ger dig under men 
de blir inte som du väntar dig. Var trygg för vi är med dig, känn förtrös-
tan och glädje.”  
 
Hur hjälper ni oss jordmänniskor? ”Vi tillför värme i era hjärtan, ju mer 
ni öppnar era hjärtan, ju mer ljus och värme kan ni förnimma. Sänk era 
skulderblad och tro att vi finns. Ni kan vara säkra, ni är inte ensamma. 
Lita på er insikt. Förtrolla er vardag och gör den magisk. Det är du som 
målar din dags tavla, det är dina färger och du som väljer dem. Det är ditt 
val och dina möjligheter. Förstå att valen och möjligheterna är oändliga.” 

Hur hjälper jag mig själv bäst? Klargör för dig själv tre saker: 
 
1. Det viktigaste i livet är det du bestämmer är det viktigaste.  
2. Du har ett hav av möjligheter inom dig.  
3. Du möjliggör själv det du vill uppnå” 

Behöver man vara rädd för döden? ”Var inte rädd för döden. Den är 
vacker som ett vattenfall. Den är varm som en sommarbris. Den är mjuk 
som ejderdun. Den är skön som en solnedgång.”  
 
Vilken fas i utvecklingen befinner vi oss i? ”Ni går under fasen av 
”forcerad utveckling” på er jordplanet. Allt tycks ske samtidigt och på en 
gång. Även ert liv från födelse till död är en forcerad, komprimerad livs-
bana jämfört med många andra utvecklingsbanor, där ”tiden” är mer 
långtgående och lärdom sammansmälter på ett långsammare och be-
hagligare sätt. Era liv är relativt korta. Ni är ojämna i ert växande. Vissa 
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har växtvärk, andra lever i ett ständigt dividerande om vad som är rätt 
eller fel. I andra livsbanor känns tillvaron mer harmonisk. Jorden är en 
tuff planet att leva på och detta vet er omvärld.” 

Kommer den nuvarande världsordningen att utmynna i kaos? ”Detta, 
min vän, är en missuppfattning. Världen väntar på en upplösning i kaos 
men får det inte. Den domedag som ni målar upp för ert inre kommer 
inte att ske på det sätt ni tycks tro. Allt är väl i sin ordning och livet fort-
skrider i den riktning som livet behöver. Ni skapar visserligen ett kaos i 
era tankar men även detta kaos är i sin natur en klar, redig väg mot ljuset. 
Ni går sålunda mot ljuset och inte mot kaoset. Var och en av er har en 
personlig plan samtidigt som ni ingår i en plan som sammansmälter i ett. 
Er individuella plan följer sitt unika mönster och att tro att denna plan 
utmynnar i kaos är ett naivt tänkande och grundar sig i okunskap och 
villfarelse. Ni kan tyckas sitta i samma farkost, Jorden eller Noaks Ark, 
om ni så vill kalla den men ni har alla er egen plan i ert hjärta. Denna 
plan är Gudomlig och vis och leder er till ljusets domäner.”  
 
Ge mig lite visdom! ”Gå ut i vinden. Vad säger den? Jag är inom och 
utom dig, under och över dig, vi är samma. Förringa dig inte, sätt dig ej 
heller på piedestal. Jag är vägen du går på, sanningen du upplever. Livet 
inom och utom dig. Vad vill du?” C: Känna frid, uppleva saker och lära 
mig tålamod. 

”Bra! Det första har du inom dig, det andra utom dig och det tredje är din 
livsvisdom.” 
 
Du får 207 frågor och lika många svar. Allt är skrivet i själsljus. 

FaceBook: Carinas Författarsida 
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Älskade barn på Jorden 
Besök på andra sidan & glimtar av framtiden 

Carina Sloberg   

Fylld av glädje efter utgivningen av min bok ”Själsljus” fick jag till mig: 
”Nu börjar ett nytt samarbete”. Detta kom överraskande till mig som en 
spännande nyhet. Vad skulle nu hända? Jag satte mig till rätta med block 
och penna och öppnade mig för Ljuset. Orden strömmade till mig fyllda 
av kärlek, sida efter sida. Texterna beskriver vad som händer efter vår 
död och ger oss fantastiska glimtar av framtiden. 																																																																																																																																																								 
  
”Den godhet du får mottaga i dessa världar kan mäta sig knappast med 
något men om du liknar en moders eller faders kärlek inför sitt barn kan 
du få en förnimmelse.” ”Du kan utan förhinder förflytta dig genom olika 
världar och du har tillträde till alla dina önskningar.” ”Här är du utan 
klockor och almanackor, utan plikter och arbete. Du är inte beroende av 
tiden, lika lite din tunga fysiska kropp. Alla smärtor, alla krämpor och 
skröpligheter har du lämnat bakom dig.”  

”Allt detta får du uppleva, du som inte väntat dig något annat än evig 
sömn.” ”Här görs allt levande inför dig och du kan få resa med genom 
tider och sfärer på oförglömliga studiebesök.” ”På denna sida om verk-
ligheten finner du dina nära och kära som gått före dig över den tidlösa 
linje som förenar oss.” ”Din inre röst bestämmer när avfärden till det nya 
jordelivet ska bli. Detta sker på så sätt automatiskt och bekymrar dig inte 
sålunda.”  
 
”Er blomstringstid blir hänförande och storslagen bortom er fattnings-
förmåga. De samhällssystem som skall utkomma av era lidanden blir 
något att beskåda! Effekten av ert lärande blir till intelligensens inbju-
dande gest till hjärtats förtjusning.” ”I ett blomstrande samhälle tas alla 
omhand och ges ett lika värde. Ingen är att förglömma och allas unika 
egenskaper tas tillvara och förvaltas, omvandlas och bidrar till samhäl-
lets trygga kunskap.” ”Vi kommer inte längre att förmå oss till att förgif-
ta och förorena vår natur såsom våra skogar, hav och sjöar. Vårt motto 
blir att akta allt levande och att endast hjälpa och stötta vår omvärld.” 
”Låt er inte förskräckas inför era framtida möten, ty tider komma när ni 
ska anamma ett samarbete med vårt folk. Vi är Ljusets folk och vi kom-
mer emot er med öppna sinnen.” 
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”Djupet av ditt liv är utan botten och höjden av ditt leverne är utan tak. 
Inga väggar omsluter din livsbana och ingen tid finns för dig uppmätt. Så 
generös är Evigheten, så givmild är Oändligheten!” ”Den ivrige kun-
skapstörstande eleven kommer att få sin strupe svalkad med kunskapens 
friska vin. I sin mage lägger han visdomens bröd bakat på livserfaren-
hetens berikade mjöl. Hans kläder blir vävda av klarsynthetens tyg och 
hans fötter skos med tålamodets skodon. Hans stav blir tillitens trygga 
stötta och hans väg blir beströdd med salighetens blomblad.”   
 
”Jordens hjärta slår fort i denna tid och behöver mer än någonsin bli lug-
nad av er välvilja och hjälpande hand. Ni exploaterar denna kropp och 
utgräver dess organ. Ni ger Jorden sjukdomar och sorg. Ni Jordebarn – 
hör upp och lystra till den urgamla visdomen! Akta och älska er planet så 
som ni bör älska och ombesörja er kropp.”  ”Tror ni att Jorden saknar 
själ?” ”Hjälp Jorden att andas, att leva. Vårda skogen och sjöarna. Akta 
luften och havet. Behandla djuren med respekt och omtanke och ta hand 
om varandra som era jämlikar. Ert klot brinner av längtan efter fredliga 
tider och dess önskan är friska, själfulla innevånare som lyser av kär-
lekens sol.”  

I hjärtats frö ligger all er kunskap och all sinnesro ni behöver. Häri ligger 
också er kommunikation med oss, Stjärnornas folk. Intelligensen i detta 
folks medvetande är blixtrande klar och dess snabbhet innefattar kom-
munikation med ett otal antal individer och folk.         

                                                            Därigenom blir allt möjligt och 
synbart.” ”Vi är fullkomligt lyckliga över att framvisa vår innerliga kär-
lek till Jordens barn i denna tid av förvirring och olycka. Vi framtvingar 
inte våra ord och vi strör endast detta stoft över de som är mottagliga för 
dessa ord. Vi vill visa er fullkomlighetens underbara stjärnbeströdda 
gata, vi vill visa er dessa strålande stjärntecken.” 

FaceBook: Carinas Författarsida 
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Solens Lärjunge 
Madeleine Fjärilsdotter 

Min resa som bildskapare och kreatör började med en kvällskurs i 
handvävning i Borås hösten 1977, då jag för första gången satte 
mig vid en vävstol … och spann en siluett i nattens mörker. 

Och liksom regnbågen släcker sin törst i havet, släckte jag min 
törst vid väven, trådarna och garnet. 

- Pärlemorstango - 
flyktens regnbåge 

klädd i genomskinlig fe-dräkt 

När den första isen brast på vårkanten samma år gick en intensiv 
och känsloladdad kärleksrelation i kras, vilket vände upp och ner 
på hela mitt liv och blottade en sårbarhet svår att bära … en dörr 
stängdes … en ny öppnades. Samtidigt som jag steg in över trös-
keln till det kreativa skapandet befann jag mig i ny dimension av 
mitt liv. Då var det som om en stor tung svart kappa lyftes från 
mina axlar. 

Solen dröjer sig kvar 
som brustna hjärtan 

på silverfat 

En helt ny värld öppnade sig för mig … både inuti och utanför mig 
själv. Verkligheten bejakade min dröm … och jag började lägga 
guldägg … som en kosmisk frögurka. 

- Kosmisk äggkläckningsmagi - 
en havande tanke 

i rörelse 
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Några år senare började jag på Textilinstitutet i Borås, handväv-
ningslinjen, där jag kom i kontakt med kinesisk och japansk skriv-
konst, den så kallade kalligrafin, som kom att öppna helt nya sidor 
inom mig … eller fanns denna skönskrift medfödd i mitt innersta 
väsen sen tidigare liv? Redan när jag gick på KV Konstskola må-
lade jag liknande tecken. 

Med Christina Rinaldo, idag en känd profil bland annat från Tu-
tanchamon-projektet, som huvudlärare i vävning var inget omöj-
ligt. Hon var fantastisk på att bejaka nya spännande projekt och 
detta smittade av sig, så plötsligt målade jag stora japanska tecken 
på min första egenhändigt komponerade varpripsgobeläng. 

- Plötsligt - 
är det som om jag har vingar 

vingar som väver flygande mattor 
och jag känner mig som en solstråle 

i knoppning 

Denna skapelseprocess var ett inre lyft, en sorts förlösning, som 
om jag via väven födde fram nya sidor i mig, där jag blev mer ly-
hörd för mitt hjärtas röst … 

Själen och det gudomligt kvinnliga i mig tog över, jag kände mig 
som en vidöppen springbrunn, när det konstnärliga inne i mig bör-
jade ta form … 

- Konsten i mig - 
dansens fjärilsflor 

ett skrattande serpentinhjärta 

Denna första, omtalade ripsgobeläng finns på bild i Gösta Sand-
bergs bok; under temat ”Målning på varp”.  
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Legenden om den längsta natten 
Ann-Sofi Carlborn  

Det här är en Sagoberättelse, om den nya tidens berättelse, som väntar 
oss ! Där mörker och ljus samverkar och förenas, istället för att vara 
varandras motsatser. I denna Saga blir fienden vänner, de "onda" förstår 
de "goda" och de "goda" förstår de "onda". De förstår även att vi alla är 
del av en universell helhet. Rollfigurerna utvecklar ett nytt sätt att vara 
och agera i den Jordeliga gemenskapen. Tillsammans i universums 
starkaste kraft Kärleken uträttar de stordåd! 

SPARVINAS BO 

Efter besöket hos Snoke, hade Sparvina haft mycket att stå i. Det hon sett 
över myggornas damm oroade henne: Om det nu var så att myggornas 
ledare Tyrannix ... Sparvina vågade knappt tänka tanken fullt ut. Men, 
om det nu var så ... som den legendariska ramsan talade om, ja då stod de 
alla inför den längsta natten! Efter sina viktiga ärenden hade Sparvina, så 
snabbt hon bara förmått, flugit hem till sina små för att se till att de var 
mätta och belåtna. Hon var inte van att lämna dem med Sparre så här 
länge. Det var inte så att han på något sätt var en dålig far, tvärtom så 
älskade barnen honom. Men det var bara lek och skoj hela dagarna om 
han fick bestämma. Ingen ordning alls. Och framför allt ingen mat! Väl 
framme vid sitt i vanliga fall så välvårdade bo, med ungarna fint på rad, 
fick nu Sparvina sig en moderlig och husfrulig chock! Hon tog sig för 
bröstet med ena vingen.  
   – Kära hjärtanes! Så ni har ställt till det!  
Barnen låg på rygg huller om buller. Mitt i det helt upprivna och på sina 
ställen trasiga boet, låg Sparre själv och snarkade i högan sky. Hon räk-
nade sina barn. En fattades. Hennes minsta dotter fattades!  
  – Vakna Sparre, vakna! Var är Sparvelina? Sparvina var utom sig men 
Sparre bara snarkade på. 
  – Jag är här mamma! kvittrade det från en gren högt uppe i trädet. 
  – Kära barn. Jag kommer genast upp och hämtar dig. Sitt helt still. Rör 
inte en fjäder! 
  – Det är ingen fara mamma, pappa har lärt oss att ta oss fram och till-
baka i trädet, tills dess att vi kan flyga på riktigt. Det är så himla tråkigt 
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att bara sitta i boet hela tiden, när det finns så mycket mer ... titta mam-
ma nu låtsasflyger jag till dig! 
  Sparvelina flaxade och krängde och knixade sig från gren till gren ända 
fram till en både förskräckt och förtjust mamma. 
  – Lilla älsklingen min! Sparvina öppnade sina vingar och tog sitt dukti-
ga men våghalsiga lilla barn i sin famn. Hon kramade så hårt, att hon 
kände sin lilla dotters snabbt slående hoppfulla hjärta mot sitt eget, nu 
lugna hjärtas slag. 
  – Sparvelina lilla. Jag är så stolt över dig. Min modiga duktiga, lilla 
flicka. Sparvina rufsade om i sin dotters fjädrar med näbben. 
– Är det sant! Är du riktigt, riktigt stolt över mig? 
– Ja, jag är riktigt, riktigt stolt över dig, och jag älskar dig mer än någon 
annan i hela världen.  
– Jag älskar också dig precis så. Tänka sig, att vi känner likadant mam-
ma! 
– Ja, tänka sig vännen min. 
– Mamma nu måste jag verkligen sova, för det var sååå tröttsamt att hål-
la vakt därute på grenen. 
– Höll du vakt? Sade pappa åt DIG att hålla vakt? 
 – Nej, han sade att vi måste sova. Men jag känner att det är något stort, 
ja väldigt stort på gång mamma. Så jag ville hålla vakt, precis så som du 
brukar göra, och då såg jag att över myggornas rike håller luften på att 
färgas röd, och den vibrerar så konstigt att jag blev alldeles rädd. Men 
jag tänkte; mamma skulle inte ha blivit rädd, så jag satt kvar och hop-
pades att mamma kommer säkert snart och att jag måste vakta på tills du 
var tillbaka.  
– Såg du något mer? Sparvina försökte att låta så lugn som möjligt. Det 
stod nu helt klart för henne att hennes lilla minsting ärvt hennes förmåga 
att se saker som andra inte såg. 
  – Ja, jag såg en liten larv rida i en orms gap nere i underjordens mörker. 
Tänk så modigt mamma! Det vill jag också göra när jag blir stor. Se mot 
eken mamma, den vaktar larven nu ... Sparvelina höll på att somna, 
ögonlocken hängde tungt. De är på väg ... blod, så mycket blod ... och så 
somnade hon. 
  Sparvina flämtade till. 
  – Heliga Gudinna, hjälp oss! 
  I vanliga fall uppträdde den vackra och charmerande fågeln mycket fint 
och värdigt, men nu gav hon sin man en rejäl spark i baken. Vakna 
Sparre! 

   
FaceBook: Ann-Sofie Carlborn 
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Medarbetare till Gud 
Hans Wenström 

Förord och bakgrund 

Jag fick ”en uppenbarelse” och såg under en kontemplation, vissa nyck-
elord som bildar dispositionen i denna bok. Under kontemplationen fick 
jag även under en kort stund träffa och hälsa på min döde far. Det var en 
upplevelse, som det är få personer förunnat att få vara med om! Undrens 
tid är tydligen inte förbi! Jag misstänker att många av er inte kommer att 
förstå eller tro på ”min uppenbarelse”? Kanske för att ni för närvarande 
inte är öppna nog för att ta emot den! Jag ställer mig själv frågan: Är jag 
för egen del nu också mogen att tjäna livet och bli en ”medarbetare med 
Gud” eller är jag ännu inte redo, så att jag  kommer att fortsätta med att 
tjäna mig själv först? Mitt entydiga svar är JA! I stark kontrast till mitt 
tidigare, delvis triviala och själviska liv, är mitt uppvaknade tillstånd nu 
rikt och fullödigt. Och det har gett mig en helt ny mening med mitt liv! 
Samtidigt har jag funnit frid, kärlek och tröst på ett sätt som jag aldrig 
har upplevt förut! 

Sedan barnsben har jag varit en sökare inom det and-liga området: Först 
på egen hand och senare i livet i mer organiserade former, bland annat 
inom Svenska Kyrkan, hos Ted Harris som är präst i Adolf Fredrika För-
samling i Stockholm samt under en kortare period inom Mormonkyrkan. 
Sedan nästan 15 år är jag engagerad inom Odd Fellow logen nr 164 
Jakob Borgmästare i Södertälje bland annat som Kaplan, och i Stock-
holm inom Lägret nr 24 S: t Erik. Utöver detta har jag även varit verk-
sam inom Eckankar; religionen om Guds Ljus och Ljud. Under många år 
har jag också på olika sätt studerat naturvetenskap, kvalitetsteknik, 
teknik, ekonomi, språk, management, filosofi, religion, och mystik för 
flera ytterst erfarna och professionella personer. Bland annat genom att 
läsa deras böcker, studera deras verk samt genom personliga kontakter, 
möten, kurser, seminarier och dylikt. Nedan nämns några av alla dessa 
personer, det vill säga de mest kända och de mest framgångsrika inom 
sina respektive områden: 

• K G Hammar (f d Ärkebiskop i Svenska Kyrkan, författare mm). 
• Ted Harris (Teol. dr. Präst i Adolf Fredriks Församling i Stockholm, 

Kirkegaardsforskare, författare mm). 
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• Dag Hammarskjöld (f d General Sekreterare inom FN/UN, filosof, 
mystiker, författare mm). 

• Hjalmar Ekström (f d Skomakare, diakon i Svenska Kyrkan, mystiker 
mm). 

• Stig Ottmar (Docent, forskare och så kallade RESA, det vill säga ans-
varig för Eckankar – Religionen om Guds Ljus och Ljud i Sverige och 
Finland, författare mm). 

• Den Helige Franciskus (Helgonförklarad av Påven, mystiker, och 
grundare av Franciskanerorden mm). 

• Sören Kierkegaard (Dansk filosof, författare mm). 
• Karen Armstrong (f d Nunna, brittisk, författare mm). 
• Antoon Geels (Professor em, Religions vetenskaps psykolog, författare 

mm). 
• Svante Ögren (Kyrkohistoriker, Lektor em, författare mm) 
• Jalal al Din Rumi (Persisk 1200-tals mystiker, författare mm). 
• Kahlil Gibran (Mystiker, författare mm). 
• Neale Donald Walsch (Mystiker, poet, författare samt upphovsman till 

”The Center for Visionary Leadership” Washington DC, USA. 

Mina livserfarenheter har jag inhämtat från arbete på chefsnivå inom 
både privat; Alfa Laval, Götaverken och Karlskrona varvet och offentlig 
verksamhet; Spri - The Swedish Applied Research Institute of the Health 
and Social Services, i dagligt tal Sjukvårdens Utvecklings Bolag. Efter 
min ingenjörsexamen arbetade jag först på ett konstruktionskontor på 
Karlskronavarvet AB och därefter under tre år på ett standardise-
ringskontor på samma företag. Därefter arbetade jag under elva år på 
Alfa Laval i Tumba, varav fem år som standardiseringsingenjör och 
därefter under sex år som chef för avdelningen ”Koncern Standardisering 
och Teknisk Administration”. Jag hade ett mellanspel under ett år som 
”Utvecklingsingenjör” på Götaverken/Arendal. Efter att jag slutat där var 
jag under åtta år Teknisk chef på Spri. Efter det var jag under tolv år 
Managing Director för SIS Service AB;  ett Internationellt Management 
Konsultbolag, ägt av SIS-Standardiseringen i Sverige och SP-Statens 
provningsanstalt. Efter min pension startade jag en enskild firma: ”Stan-
dardization – Management & Technique.” Under åren som gått har jag 
växlat mellan högre utbildningar och olika typer av arbeten. Jag är utbil-
dad ingenjör med påbyggnad och ekonom och har dessutom gått åtskilli-
ga management- och chefskurser av varierande slag. Du kan köpa mina 
böcker genom bland annat min nya webbsida:  

www.hanswenstrom.se 
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En leende krigare vaknar 
Sven-Alex Trygg 

Bortförd i en Dröm 

”Han har somnat in nu.” 
”Vad gjorde du med hans dryck?” 
”Bara en liten förändring av molekylstrukturen för att tjäna våra syf-

ten. Han behöver en speciell sömn för det vi skall göra med honom. Vi 
kan inte riskera att han vaknar mitt i proceduren. Detta skulle äventyra 
hela projektet och eventuellt skada såväl honom som oss. Vi skulle riske-
ra upptäckt och få vänta länge på en ny möjlighet att nå honom. Fältets 
operatörer skulle förstärka störningen och försvåra en ny utbrytning. 
Detta är som du säkert vet den normala reaktionen på upptäckta intrång 
eller utbrytningsförsök.” 

”När kan vi börja?” 
”Han behöver sova djupt nog för att drömma innan vi kan ta oss in 

och öppna kanalen. Innan dess har fältet för stor påverkan på hans med-
vetande.” 

”Hur vet vi när han nått dit?” 
”Vi kan bara lita på våra känslor av honom och på uppgifter från 

andra besök i hans drömmar. Våra tidigare besök har varit nödvändiga 
förberedelser för att vi skall kunna utnyttja detta tillfälle med ovanligt 
låg störning. De rådande solstormarna stör fältet såpass mycket att opera-
törerna inte kan kompensera och vi utnyttjar detta. Vi har förresten valt 
att inte låta dessa tidigare drömmöten registreras i hans minne på ett sätt 
som gör att han kan återkalla dem. Vissa nätter tror han att han inte 
drömmer eftersom han inte minns något då han vaknar. Det är likväl 
många av dessa nätter det verkligen pågår saker.” 

”Vad har ni gjort med honom vid tidigare besök?” 
”Vi har sakta men säkert upprättat och stärkt kanalen vi inatt kommer 

att öppna på allvar för första gången. Tidigare har vi låtit hans medve-
tande stanna kvar i hans kropp på Jorden, men inatt skall vi föra hans 
medvetande hit.” 

”Kommer han inte att chockas?” 
”Med all säkerhet, men hans självvalda isolering förenklar intagandet 

av ny information. Bruset från stora människosamlingar och städer är 
svårare att forcera. Han kommer att chockas, men kommer till en början 
att tro att allt bara är en livlig dröm. Tiden är inne.” 
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”Är det dags?” 
”Det är dags. Jag öppnar kanalen. Vi för honom till hans platå. Det 

var dit han önskade hamna vid första resan till återkomsten.” 
”Har han själv bett om detta?” 
”Har du inte fått någon bakgrundsinformation innan du kom hit för 

att studera våra metoder?” 
”Bara att jag skulle få möjlighet att uppleva en första öppning av en 

stor kanal.” 
”Lite bakgrundsinformation hade verkligen inte skadat. Nåväl. Sub-

jektet i fråga har av fri vilja infiltrerat fältet för länge sedan. Syftet med 
detta kan vi lämna därhän för tillfället. Han har sedan dess inne i fältet 
studsat mellan form och formlöshet under flera livstider för att samla 
erfarenheter. Mellan dessa livstider har han tömt sitt minne till förvaring 
i en minnesbank där vi befinner oss. Detta har skett genom en mycket 
tillfälligt upprättad tunn kanal. Då vissa förutsättningar uppfyllts på Jor-
den – då en viss tid infunnit sig – skulle han väckas upp och inte enbart 
föra över information genom kanalen utan även resa själv med sitt med-
vetande. Vid denna tid skulle han sedan få tillgång till alla de minnen han 
lagrat för att kunna assistera i brytandet av fältet, frisläppande av det som 
är fångat och även hjälpa operatörerna till deras mål.” 

”Är inte operatörerna de som upprättat fältet?” 
”Sant, men de är fångar i sin tur och söker desperat en väg ut ur sitt 

eget fängelse. De kommer att bli varse att man inte blir fri av att låsa in 
andra. Men, nog om detta.” 

”Vad händer?” 
”Ser du den skiftning som går genom kanalen vi upprättat? Den 

knappt märkbara förändringen i täthet och energi?” 
”Nej, inte direkt … Jo, vänta nu. Jag ser att kanalen fylls på något 

sätt.” 
”Hans medvetande håller på att riktas för transport. Upplevelsen för 

honom är inte konstigare än att han glider in i en ny dröm. Han behöver 
vara medvetslös för att kunna resa genom kanalen. Om han var vaken 
skulle kontrollbehovet hos hans rationella egomedvetande ofelbart söka 
bryta sig fri från kontakten och han skulle kunna skadas allvarligt. Både 
fysiskt och psykiskt.” 

”Varför rör sig inte medvetandet genom kanalen?” 
”Du ser att kanalen bara fylls på där den är fästad vid hans fysiska 

kropp?” 
”Ja …” 

www.svenalextrygg.se 
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Tankar om Tankar 
Ledtrådar till ett fantastiskt liv 

Gunilla Petersén 

Att spela offer 

När du drabbas av något kan du välja hur du vill förhålla dig till det 
inträffade. Du kan acceptera, bearbeta, förlåta och gå vidare. Eller 
hålla dig kvar. När du lägger ansvaret hos andra och håller dig kvar 
ser du inte din egen roll. Du märker inte att du fastnar. 
 Du har inte förmågan att se olika kopplingar som ligger bakom 
och påverkar. Ser inga möjligheter till utveckling och förändring. Du 
blir bitter, ett offer för omständigheter. Ser inte att du faktiskt har ett 
val, att det finns handlingsalternativ. 
 Det är oerhört lätt att hamna i offerrollen, oförmögen att se att 
du själv har tillåtit dig att spela offer. Rollen kan variera från stor till 
liten. Det är smärtsamt när du att inser att du sitter fast. Du värjer dig 
för smärtan och spelet som offer kan rulla på. Det blir OK att tycka 
synd om sig själv och att andra är dumma.  
 Det är först med medvetenheten som du blir fri. Fri att verkli-
gen tänka till om hur du egentligen vill att det ska vara. Frihet innebär 
ett stort ansvar! Ditt ansvar att göra det bästa av din tid. Tillåt dig inte 
att styras av någon annans agerande! 
 Jag vet en kvinna med en uppslitande skilsmässa bakom sig. 
Den ledde till en djup depression som varade under 7 år. Idag tycker 
hon sig vara fri från det jobbiga samtidigt som hon är helt övertygad 
om att hon aldrig någonsin kommer att förlåta mannen. Men när hon 
inte kan släppa taget om det ligger det med och spelar hos henne, tar 
energi. Dessutom har mannen, med hennes omedvetna tillåtelse, fort-
farande makt över henne. Vad händer om hon beslutar sig för att för-
låta och släppa taget? Om hon inser att det här påverkar hennes själv-
bild? Vi människor är komplexa. 
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Förlåtelse  

Du behöver förlåta både dig själv och andra som gjort dig illa. När du 
inte kan förlåta tillåter du att händelsen fortfarande har makt över dig 
och att den får ta din energi. När du hittar förlåtelsen får du ro i 
själen. 
 Det är inte handlingen i sig som du förlåter, det är personen 
som har utfört handlingen och dennes oförmåga att ha kunnat hantera 
det på ett annat sätt. Den förmådde inte. Det kan finnas massor av 
orsaker till det hos den personen som du inte har en aning om. Det 
finns många människor på vår jord utan bra förutsättningar att kunna 
leva ett bra liv. Förlåt oförmågan hos personen! 
 Du behöver också hitta egen förlåtelse för allt som du inte har 
varit medveten om och som har ställt till det för dig. Den egna oför-
mågan att tänka klart. Du gör alltid så gott du kan i varje stund. Med 
nya erfarenheter och kunskaper kommer förmågan att agera annor-
lunda. Insikter och ny medvetenhet skapar nya valmöjligheter och 
handlingsalternativ.  
 Jag blev tvungen att förlåta mig själv för den där tuffa tjejen 
som levde med mig i drygt 15 år. Min oförmåga blev orsaken till den 
djupa livskrisen vid 30. Jag hade ändå gjort så gott jag kunde utifrån 
tonåringens perspektiv. 
 Min övertygelse är att alla i grunden har en godhet inom sig, 
men att det finns gott om förvirrade människor. Människor som inte 
har fått det de har behövt för att kunna växa upp till den storhet som 
finns inom oss alla. Våra behov är starka och när de inte tillfredsställs 
skapas tankar som bidrar till olika föreställningsvärldar och onda/
konstiga handlingar som kan ligga långt ifrån en s.k. normal verk-
lighet. 

 
www.tankaromtankar.se 

Tankar om Tankar finns även som reflektionskort/tankekort: 

www.tankekort.se 
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Min väg till högre frekvenser 
Ulla Alvarsdotter 

Kap 26. Klonad igen 

Dagarna går och Jim pockar allt som oftast på att vi ska träna. Trä-
na på varandet. Det blir alltmer avancerade övningar, och jag blir 
mer och mer förvånad över vad som händer. Naturligtvis är jag 
väldigt nyfiken på vad det hela egentligen kommer att leda till. 

Vid ett tillfälle tycker Jim att jag ska befinna mig på tre ställen 
samtidigt, eller förresten det blir fyra, med stolen jag sitter på. Då 
jag under just den här tidsperioden befinner mig iklädd baddräkt i 
stadens simhall relativt ofta, blir den här övningen just i baddräkt.  

Jag blir anvisad tre simbanor där jag (Ulla) ska simma tre olika 
simsätt, samtidigt. Det är en ansträngning på den fysiska kroppen, 
jag känner hur hjärtat slår snabbare, och min andhämtning blir 
snabbare. Först trodde jag det berodde på den fysiska ansträngnin-
gen i övningen, förstår snart att det istället handlar om fokuserin-
gen av att utföra fyra olika saker samtidigt. Jag är medveten om att 
jag sitter på stolen i min arbetslokal, samtidigt som jag simmar 
bröstsim, ryggsim och crawl i ett annat medvetande. Själva 
känslan kan jämföras med första gången jag helt befann mig i 
varandet under en transträning. Och nu utför jag fysiska övningar 
och är klonad tre gånger, känns häftigt! 

Vid ett annat träningstillfälle med Jim, går jag min dagliga prome-
nad runt stadens dammar. Jag känner mig ur gängorna, tycker att 
det mesta går trögt och vilsenheten är stark inom mig. Jim är nära 
och kommer med den ständiga frågan: ”Är du där, Ulla?” Inser 
som vanligt att det inte är någon idé att smita undan, så mitt svar 
blir: ” Ja, jag är här”, om än något ointresserad just den här dagen. 
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Naturligtvis får jag den hjälp jag behöver av mina andliga vänner, 
vid precis rätt tillfälle. Jag blir nämligen ombedd att sätta mig 
framför en stor bergkristall som befinner sig i varandet. Den är 
speciellt slipad och utstrålningen är enormt kraftfull! Kristallen är 
cirka 50 cm i omkrets och den är i höjd med min överkropp. 
Förstår att det är en ofantligt stor påverkan på mig, framförallt på 
mitt hjärtchakra. Jag går runt dammarna med tårarna rinnande 
utmed kinderna. Utstrålningen från kristallen påverkar mig så 
starkt, jag får dra djupa andetag under de 20 minuter övningen tar. 

Måste erkänna att jag emellanåt undrar om jag har blivit helt galen. 
I den materiella, jordiska verkligheten låter dessa små berättelser 
som sagor i fantasins värld, eller kanske utdrag ur en science fic-
tion bok. För mig är de verkliga, och numera en naturlig del av 
mitt andliga arbete, trots att jag inte har en aning om vad dessa 
övningar egentligen betyder, eller vad de ska leda till. 

Beeyond - Ulla Alvarsdotter 

info@beeyond.se      

  www.beeyond.se 

Facebook: Beeyond 
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Taos uppdrag till människan 
Solomina 

Tao ger i uppdrag till människan att öppna hjärtat. ”Jag vill ge informa-
tion så att alla människor har ett val, för utan information och utan med-
vetenhet kan ingen välja. Valet handlar om att leva isolerad utan kopp-
ling till omgivningen, eller att inse att allt är ett och att framtiden innebär 
att ta ansvar för det.” Tao fortsätter ”Det du gör av ditt liv har effekter på 
allt annat och givetvis på mig. Du kan genom dig själv ändra på ditt liv 
och allt på jorden”. 

Boken hjälper dig att öppna hjärtat och skapa en bättre vardag. Den ger 
också kunskap om samband som idag är isolerade enheter och den tar 
bort illusionen om den positiva, alltid glada människan. Inte minst ger 
den information om medvetet skapande. 

Nedan följer klipp ur boken med Taos sammanlänkande ord: 

Energin är oändlig, det tror jag alla vet. Den är oändlig totalt sett, och så 
även den energi som går genom dig. Ju mer du öppnar upp för flöde i 
kroppen, desto mer tar du till dig denna energi. Energin är rörelse och 
flöde, men många människor har stängt flödet så att endast en liten del 
av energin flödar i kroppen och energifältet ... 

Jag är kärlek och jag ger dig ständigt både kärlek och information 
genom energifältet.  

Ett mycket vanligt beteende är att förneka att det finns kärleksfulla 
väsen, som ger information och som kan hjälpa till att skapa ett bra liv. 
Förnekandet omfattar också oftast att det finns icke kärleksfulla väsen, 
som påverkar människorna. Andra vanliga förnekanden är att det inte 
hjälper att bli mer medveten. Man klarar livet ändå. Där finns rädsla för 
förändringar. 

Ökad medvetenhet hjälper dig i livet men det hjälper dig också om du 
blir sjuk. 
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När du ökar din medvetenhet kan dolda sjukdomar och fysiska smärta 
komma upp till ytan och intensifieras. Det kan vara ett hälsotecken, ett 
tecken på att din kropp vill vitaliseras, så att hela du får ett starkare en-
ergifält och en starkare kropp. 

Ökad medvetenhet ger kristallina celler, en typ av celler som orkar mer, 
lever länge och som ger dig mer energi. När du har kristallina celler i 
kroppen har du börjat med den verkliga läkningen av både latenta och 
nuvarande sjukdomar och belastningar. 

Kristallina celler tar upp latenta felaktiga gener och sjukdomar som nor-
malt skulle komma fram så småningom, som nu kommer upp för att tar 
om hand. Skillnaden är att när kroppen nu tar upp sjukdomar gör den det 
för att läka sig själv. Normalt kommer en sjukdom när kroppen inte orkar 
hålla den dold längre och då är det svårare för kroppen att läka den. 

Att öka medvetenheten är att ge sig själv kärlek. Och den kärleken är 
den viktigaste. 

Kärleken till dig själv är svårast men vägen till kärlek handlar om att 
först lära att älska dig själv. Då menar jag att älska inte bara den fan-
tastiska människa du är utan hela dig med alla skavanker, tillkortakom-
manden och alla defekter som du upplever. Du anar inte vad jag ser hos 
dig. Du är den stora skaparen av allt, utan dig är jag inget. Utan din kär-
lek är jorden ingenting, utan den förstörs jorden. 

www.taosuppdrag.se 

info@taosuppdrag.se 

www.taos.blog.se 

Ajna Solomina Signal 
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Du sitter på min plats 
Sara Lind 

Han ser att Lotta sitter längst bort i viken. Hon har borrat ner fötterna i 
sanden, så att det ser ut som två sandkullar. Amandus vill gärna att Lotta 
skall se krabban och sjöstjärnan. Han måste fylla på mer vatten, för my-
cket skvalpade ut när han sprang. Trots att han är rädd att krabban skall 
bita honom, håller han sin hand som ett hinder för krabban och sjöstjär-
nan, när han fyller hinken med mer vatten. När han gör detta hör han 
Lotta skrika. Han blir så rädd att han nästan tappar hinken. 

Lotta har klivit upp på en sten och skriker, rakt ut mot havet, så högt som 
Amandus aldrig har hört henne skrika. Han har nog aldrig hört någon 
skrika så högt. Han vet inte varför hon gör det, men han reser sig upp 
och börjar skrika han också. Rakt ut i vinden, som fångar upp och lämnar 
skriken till havet. Havet sväljer och låter det sjunka till botten, långt, 
långt ner.  

Då är det som om all kraft försvinner från Lotta. Hon sjunker ihop på 
stenen och börjar gråta. Först tyst och stilla, nästan bara snyftningar. Så 
blir det riktig gråt. Hon gråter och gråter. Hela kroppen skakar. Amandus 
vill trösta, men han är inte säker på att han kan. Han går fram och lägger 
armarna runt hennes hopsjunkna kropp. Det blir som en kram, fast från 
sidan. Han står så, för det känns bra i honom. Han tror att det känns bra i 
Lotta också, för hon gråter inte så mycket nu. 

När han märker att hon nästan har slutat att gråta, ser han att den röda 
fågeln står framför henne. Den säger ingenting, men Amandus förstår att 
den har kommit till Lotta den här gången. Han är alldeles stilla för att 
inte skrämma den. Han håller sina armar om Lotta ända tills hon har slu-
tat gråta helt och sträcker ut sina ben. Fågeln står kvar och Amandus un-
drar om hon kan se den. Då breder den ut sina vingar och flyger den kor-
ta biten bort till hinken med krabban och sjöstjärnan, som om den vill 
påminna Amandus om att den står där. Just när han tänker tanken att han 
skall gå och hämta hinken, lyfter fågeln och flyger rakt upp och blir som 
solljuset. 

Lotta är modig. Hon vågar sticka ner fingret till krabban, men drar 
snabbt upp det när den försöker gripa tag i henne. De bestämmer sig för 
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att släppa djuren fria och tillsammans häller de försiktigt ut vattnet och 
låter det sippra i en smal ström. Sjöstjärnan glider med vattnet över kan-
ten. När den landar i det riktiga havet virvlar den upp lite sand och 
gräver ner sig så att den inte syns. Det skrapar i plasten när krabban 
kravlar över kanten på hinken tillsammans med vattnet som rinner ut. 
När den blir fri kilar den in bland stenarna. Kanske har den krabbkomp-
isar där. 

Amandus har fullt med frågor i sitt huvud, men han vet inte hur han skall 
börja. Han vill berätta att den röda fågeln satt ovanför dörren till deras 
rum och grät. Åtminstone såg det ut som om den grät. Men Lotta vet nog 
inte att den röda fågeln finns. Han har ju aldrig berättat om den och han 
vet inte om hon såg den nu, när den satt framför henne. 
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När mamma har druckit vin  
lagar hon inte mat 

Sara Lind 

Efter den sista lektionen skall både Joel och Amandus gå till fritids. Lena 
påminner om skrivboken. Alla skall skriva hemma. Joel lägger ner 
skrivboken i ryggsäcken och tänker, att han kanske kan få skriva hos 
farmor. Han tar på skor och jacka och tar sin ryggsäck. 

När man skall gå till fritids måste man gå på utsidan av huset. Tidigare 
på hösten, när det fortfarande var varmt, brukade han låta jackan och 
ryggsäcken hänga kvar i korridoren, men nu måste de ha jackorna på sig, 
har Lena sagt. 

När han och Amandus har kommit halvvägs till fritids kommer det tre 
stora killar och ställer sig framför dem. Det går inte att komma förbi. Det 
är samma killar som kom till lekplatsen, den där gången när Joel var där 
ensam och cyklade, innan mamma och pappa och Ludde kom. 

”Din morsa är en supekärring”, säger en av killarna. 

Det blir tomt i Joels huvud. Han vet inte vad han skall säga. 
”Nej det är hon inte”, säger han. Det är som om hans mun säger orden 
själv, utan honom. 

”Supekärring, supekärring, supekärring”, ropar killarna på samma gång. 

Nu känns det tomt i hela Joel. Det känns väldigt, väldigt ensamt. Han 
känner tårar som är på väg. Nej inte gråta nu!  

”Nej!” skriker han. 

”Supekärring, supekärring, supekärring”, fortsätter killarna 

Blixtsnabbt tar Joel upp en sten som råkar ligga vid hans fötter. Nå-
gonting håller på att explodera i honom. Då känner han hur någon tar tag 
i hans hand som håller stenen. Samtidigt ringer en av killarnas mobiltele-
fon. Då är det som om det som håller på att hända kommer av sig. Kil-
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larna vänder och går åt ett annat håll. En av dem vänder på huvudet och 
ropar: ”Supekärring.” 

Då släpper Amandus Joels hand och Joel låter stenen ramla ur handen 
ner på marken. Den hamnar nästan precis där den låg. 

”Du är min bästa vän”, säger Joel. 

”Ja, och du är min bästa vän”, svarar Amandus. 

De har springtävling fram till fritids dörr. 

Bredvid fritids finns gungor och rutschkana och gungbräde. 
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På rymdäventyr med Yogobida 
Ulf Bohman 

Berättelsen handlar om en liten pojke och hans rymdkompis Yogo-
bida, som ofta kom och besökte pojken utanför hans sovrumsfön-
ster innan han skulle lägga sig till att sova om kvällen. 

De båda språkade en hel del, men inte högt förstås. Följ med på 
hisnande rymdäventyr med den spektakuläre och alltid lika glade 
Yogobida som tar oss med till bland annat de finurliga smådjuren 
Murrernas planet, den märkliga knakplaneten och de omständliga 
Hynernas planet. Och håll i hatten när det blir dags att besöka den 
ensamme Guldmannen … 

Yogobida berättar om Murrerna 

Nästa gång Yogobida kom på besök hos den lille pojken 
flirtade han intensivt med ögonen - som om det var viktigt att få 
uppmärksamhet. 

Pojken log och gick fram till sovrumsfönstret för att viska 
lite med sin rymdkompis. 

”Den här gången hade jag tänkt berätta för dig om en 
väldigt speciell planet”, viskade Yogobida så glatt att det nästan 
inte var någon viskning. Han verkade helt tänd på att berätta om 
den nya planeten. 

”Den här gången ska det handla om Murrerna och jag 
har varit på deras planet flera gånger för att utforska deras besyn-
nerliga leverne och lära”, berättade Yogobida. 

Yogobida tog sats och började sin märkliga berättelse om 
Murrerna: ”Murrerna är små varelser som liknar vesslor eller 
lemurer som finns på jorden, men Murrerna har ett långt större 
intellekt än de djuren jag beskrev. Varför kallar jag dem Murrer? 
Jo, för att de hälsar, eller rättare sagt mumlar något som låter 
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som murrrr, murrrr. De ser ut att bo i små hålor i marken, men 
om man lär känna dem lite bättre så upptäcker man att de även 
har små kojor i träden. Några slags sommarstugor kan man kanske 
kalla kojorna, för de kan ju inte användas så fasligt mycket när det 
blir för kallt ute och de stora vintervindarna kommer. 

”Vintervindarna” kallar Murrerna det för, eftersom de 
inte har så många uttryck för årstider, även om de finns. Troligtvis 
är det så att Murrerna helt enkelt inte tycker det är tillräckligt 
intressant – det är ju bara naturligt och självklart med årstider. 
Många intressen har de dock och när det gäller dem flödar ordför-
rådet med massor av synonymer och vinklingar. 

Ett stort intresse de alla delar är ett slags kortspel. Inte ett så-
dant med 52 kort som ofta används på jorden, utan en enklare 
variant. Man ser ofta bara till 13 kort, men ibland trollas det fram 
ett eller ett par till vid behov, och jag har ännu inte riktigt fått kläm 
på hur många kort det totalt kan spelas med när det är som mest! 

Trots att kortspelet ser enkelt ut från början är det utformat så 
att det kan varieras i oändlighet. Det är något mystiskt med ko-
rtleken och det fascinerar mig till den milda grad. 

Ibland ordnas det till och med tävlingar som involverar kort-
spelet. Både unga och gamla Murrer är med, men de spelar självk-
lart i olika klasser. De minsta får spela en enkel variant där det 
gäller att se på bilden på tre kort och sedan berätta vad de tror att 
korten föreställer.  

De något äldre får försöka berätta en historia till ett till synes 
slumpvalt kort. Bästa historien vinner såklart och priset är ofta en 
vacker blomma, ungefär som en prästkrage, fast klargul. 

Blommor är för övrigt något Murrerna gillar skarpt, men jag 
ska berätta mer om det senare. 

FaceBook: Ulf Bohman 
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Thoths verktyg till mänskligheten 
Paula Rabenius 

Detta är min andra bok, skriven via kroppen (Paula) och den in-
nehåller alla verktyg som du behöver för att utvecklas framåt på 
alla plan och nivåer inför den nya Guldåldern av ljus. Målet med 
denna bok är att hjälpa er att finna balans mellan himmel och jord, 
kunna stå i er egen kraft och verka som de Ljusmästare ni är. Det 
handlar om att återta kontakten med er själva och ert hjärta. Ni kan 
via egna kreativa förmågor finna de verktyg som just ni behöver. 
Genom att återta kontakten med er själva, ert högre jag och er själ 
får ni tillgång till de nycklar som öppnar upp er inre kunskap – en 
kunskap som ”stängdes” av för många människor när Atlantis föll. 
Mitt budskap till mänskligheten handlar om att hjälpa så många 
som möjligt inför transformationen. Den innebär att rena, rensa 
och hela sig själv, öppna hjärtat, dra ner sinnet, förändra tanke-
banorna och att ta fram de kunskaper ni alla bär inom er. 

Thoth 

Livet, precis som tiden, är en illusion – en saga som vi själva 
regisserar. Alla människor föds med en uppgift, en unik gåva eller 
ett kall. Mitt uppdrag är att förmedla kunskap och budskap från en 
kraftfull skaparenergi: Thoth. Thoth är en välkänd gud i den egyp-
tiska mytologin. Han är ren, kärleksfull och har en fantastisk hu-
mor som jag önskar att alla ska kunna få ta del av. 

Min önskan med denna bok är att ge alla som vill möjlighet att ta 
del av fortsättningen på Thoths undervisning och kosmiska san-
ningar. I boken kommer du att få ta emot många kloka ord från 
Thoth, meditationer och verktyg som stärker dig på alla plan (fy-
siskt, psykiskt, mentalt och själsligt) inför den nya Guldåldern av 
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ljus. Dessa övningar lär dig att kanalisera de högsta Ljusmästarna. 
Thoth berättar också om indigobarnen och kristallbarnens situation 
på Jorden. 

Paula 

FaceBook: Paula Rabenius 
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De Dolda Ikonerna I, II & III 
Uppdraget, Rymdresor & Celex Dralexus 

Ray och Rebecca 

De Dolda Ikonerna är en dokumentär över den omstörtande nydan-
ingstid Mänskligheten nu genomgår.  Mindre än en promille av Jor-
dens befolkning är medvetna om vad som sker, men att något sker 
inser de flesta.  Det finns en förklaring till existensen av jordens alla 
terrororganisationer, som nu sprider död och förstörelse.   Det finns 
en förklaring till varför vi Människor numera känner oss så rastlösa.  
Aldrig någonsin tidigare har Människan blivit utsatt för så stora och 
snabba förändringar som de vi nu upplever.   

Journalisten Ray Rose kastas aningslöst in i en serie av svåra motgångar.  
Han skiljs från sin familj och mister sin förmögenhet.  När attentaten mot 
hans liv börjar leds Rebecca in i hans liv.  Rebecca är synsk och kan 
kanalisera ned meddelanden från okända utomjordiska civilisationer.  
Ray börjar inse att han är en inkarnation från planeten Antroelia och att 
han har ett mycket viktigt uppdrag att genomföra – ett uppdrag som en-
dast kan utföras från planeten Jorden.  Men detta uppdrag är farligt och 
gillas inte av alla i Kosmos.  Starka kosmiska krafter har därför bestämt 
sig för att sätta stopp för Ray och hans uppdrag.  De har en intelligens, 
teknologi och andlig förmåga av stora mått, men det visar sig att även 
Ray har, sig själv ovetande, stora krafter på sin sida och sent omsider 
börjar hjälpen infinna sig.   

En kamp mellan de krafter som vill befria Människan och höja henne till 
vad hon var ämnad till, och de som vill hålla henne ovetande om sin po-
tential och behålla henne isolerad på Jorden inleds.  Människan har sig 
själv ovetande av Sirius och Anunnaki en gång erhållit funktionsimplan-
tat som gör att hon bland annat endast kan använda 6-8% av sin hjärnka-
pacitet, och som hindrar henne från att se realiteterna i livet.  Ray kastas 
in i en serie av intriger, kontakter och händelser som leder fram till mas-
sor av kosmiska resor.  I sitt arbete kommer Ray att samarbeta med led-
ningsgrupper för planetförbund både inom Ljuset, Mörkret, det Grå och 
det Neutrala.  Ray skaffar sig allierade lite var stans i vårt Universum.  
Jonathan, ledaren för det Ljusa Planetariska Förbundet med 30.000 
anknutna planeter, blir en nära samarbetspart. Till och med flera av detta 

!109



Universums Gudar accepterar ett samarbete och Ray får även Mörkrets 
Furste, som numer vill gå Korsets Väg, som nära samarbetspart. 

Du som läsare kastas in i en kamp mellan Gott och Ont och bokverkets 
volymer är fyllda med kusligt spännande verklighetsskildringar samtidigt 
som de berättar om livet utanför Jorden. 

Volym tre är en verklighetsskildring som beskriver det dramatiska hän-
delseförloppet som Ray får uppleva, i vilken en utomjordisk själ som 
”walk in” tagit boning. Den kosmiska själen har kommit till Jorden för 
att från denna triggerpunkt försöka förändra vårt Universum och föra det 
bort från dess katastrofala utvecklingskurs. Men alla gillar inte Rays ar-
bete för harmoni och villkorslös kärlek och många är de som försöker 
lägga hinder i vägen. Följ med honom i hans farofyllda, heroiska och 
dödsföraktande arbete med att skapa fred mellan utomjordiska civilisa-
tioner av vitt skilda energier och målsättningar. Ray förbereder även för 
att Människan skall tas upp i det intergalaktiska samarbete som tack vare 
hans arbete är på väg att utvecklas. Följ honom på hans själsliga resor till 
fjärran galaxer och möt hans äventyr och framgångar. I denna tid med 
starka pulserande krafter upplever Du nu via denna bok inledningen till 
den Nya Andliga Tidsåldern, när ingenting längre är sig likt. 

Volymerna ett till tre av bokverket De Dolda Ikonerna har hittills 
utkommit. Volym fyra är redan skriven och är på mer än 1200 sidor, var-
för den kommer att delas upp på flera volymer, för att bli hanterbar. 

Välkommen till De Dolda Ikonernas värld. 

Ray & Rebecca 

www.cosmology.nu 
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Gudinneyoga 
För njutning, skönhet och livslust 

Anna von Schéele 

Gudinneyogaboken innehåller njutbara och kraftfulla yogaövningar med 
tydliga och vackra fotografier för eget bruk och välbefinnande samt 
fängslande och detaljrik läsning! Boken om Gudinneyoga är den första i 
sitt slag. 

Vår storhet 

Du måste, du bör, du ska, tiden är förbi. Vi behöver inte kämpa på och 
slita i vårt anletes svett med skuld och skam på våra skuldror, nej ensam-
vargens tid är förbi. Vi har hållit på att kämpa emot så mycket. Det är 
dags att vara för. Frågan är vad vi vill fokusera på. Vilket känns bäst, att 
vara mot krig eller för fred? Att kämpa mot kvinnoförtryck eller verka 
för syster och broderskap? I den bästa av världar vill ingen ha krig, våld 
eller orättvisor, det handlar inte om att vi ska blunda för att det före-
kommer utan om var vi lägger fokus och vilken energi vi är med och 
skapar. Mer rädsla föder mer rädsla, mer njutning föder mer att njuta av, 
mer lättnadskänslor öppnar upp för mer lättnad. Vi behöver ”hålla space” 
och hålla intentionen av det bärande och kärleksfulla så att det förblir 
levande i oss i varje stund.  Där vi lägger vår energi där flödar den och 
växer sig allt starkare.  

Vi människor kan vara rädda för vår storhet och för vår kraft och många 
kvinnor bär på en rädsla för att ta plats och för att sticka ut. Det är dags 
att vi förlåter oss själva, släpper den gamla historien och slutar förminska 
oss och ser vår förmåga till obegränsad och innerlig kärlek. Du och jag 
är inte öar isolerade från omvärlden. Det finns inget vi och dem. Vi hör 
ihop och tillsammans behöver vi för - enas, samarbeta och skapa det vi 
vill se i världen av hållbarhet och bärighet och det på alla områden. 
Mänskligheten har kunskapen och verktygen som när de förädlas i vis-
dom och kärlek är vår styrka och transformation till en värld i fred, frihet 
och kärlek för alla.  

Vandra din bön och låt ditt ljus lysa. Lev din kärlek. Lev förändringen du 
vill se i världen och var den förändringen, i det lilla som i det stora. Låt 
dina vingar växa och bred ut dem i kraft, ömhet och skönhet. Låt din inre 
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sol stråla ut så att alla kan få del av din hängivenhet och kärlek. Var den 
gudinna och gudom du är.  

Att ha ett öppet hjärta och älska, vörda och ta hand om sig själv och sina 
relationer med andra människor, djur och natur längtar många efter i dag. 
Här kan yoga stödja liksom andra traditioner som till exempel Medita-
tion, Qigong, Frigörande dans etc. Yoga översätts ofta med balans, och 
har genom tiderna haft som syfte att öka medvetenheten och skapa har-
moni i kropp, sinne och själ.  

Som utövare av yoga och som yogalärare är min upplevelse att yoga 
hjälper mig att lyssna på kroppen och ökar min förmåga till närvaro. Den 
fördjupar min självinsikt och hjälper mig helt enkelt att färdas genom 
livet på ett skönare sätt. I yogautövningen bildar yogarörelser, fördjupad 
andning, fokus, meditation och avslappning, en naturlig harmonisk hel-
het. Balansen mellan aktivitet och vila och förmågan att kunna slappna 
av är avgörande för vår hälsa och vårt välbefinnande. Spänningar sliter 
på kroppen och leder till att vi gör av med energi.  

I avslappningen får tankarna tystna, sinnet vila och kroppen en chans till 
återhämtning och läkning. När jag utövar yoga är jag nära mig själv och 
min visdom. Det ”tillstånd” som jag är i under yoga är egentligen inte 
åtskilt mitt övriga liv utan en del av det och jag kan välja eller ha en 
längtan att vara i det ”tillståndet” hela tiden.  

Yoga för mig har på så sätt blivit ett förhållningssätt och så mycket mer 
än enbart fysiska övningar. För mig är yoga en dörr till det heliga och 
glädjefyllda.   

Det finns många olika yogaformer men i stora drag arbetar yogan med 
att öka energiflödet, lösa upp blockeringar och mönster som finns i kropp 
och sinne med intentionen att öka medvetenheten och verka för en ener-
gimässig balans och harmoni på alla plan, alltså som energimedicin. Yo-
gautövandet har på kort tid ökat stort runt om i världen och det forskas 
mer och mer på yogans positiva effekter kring dagens hälsoobalanser.  

Den flertusenåriga yogan har en unik förmåga att följa människan och 
stödja henne där hon befinner sig. Det kan vi bland annat se i de många 
yogagrenar som växer fram, varav Gudinneyogan är en. 

www.shunya.se 
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Evigheternas Bok 
Jennyli Gustafsson 

Äntligen kommer yin och yang att leva i harmoni inom dig. Den sanna 
själsfränden är vackrare än du anat. Du är din egen sanna själsfrände. 
Här och nu säger Jesus – alltså jag, att för att finna sin själsfrände så 
måste du börja leta där du har handen strax under bröstet. Sanningens 
barn är den själsfrände som du söker. Ropen och skratten litar på slipste-
nen som måste dras. Genom ditt slipade öga reser sig sanningen om 
själsfränden. Genom motpolen inom dig förstår du vem som är bäst läm-
pad att leva sitt liv med dig. Jo det är sant, du själv. Gehöret för själs-
fränden älskas av alla människor, därför att för att bli hel behöver ni 
erkännande från det motsatta könet. Yin och yang är vanliga ord för 
dessa två aspekter av en människa. Här skulle Jesus – alltså jag, säga 
Jesus och Jungfru Maria. Genom dessa två aspekter av en människa 
kommer den hela bilden att framträda.  

Jesus är den manliga aspekten och Jungfru Maria är den kvinnliga. Du är 
båda dessa mälanden, på en och samma gång. Du är Jesus och Jungfru 
Maria på en och samma gång. Det heliga bröllopet ska stå mellan Jesus 
och Jungfru Maria. Dopet skedde redan när du var liten och minnet av ett 
äventyr ska få sanningens barn att växa och bli redo för det heliga bröl-
lopet. Oidipuskomplex ämnar äventyra detta bröllop, men det får ni 
försöka frigöra er ifrån eftersom detta bröllop är av en annan art än den 
rent fysiska manifestationen av det sanna bröllopet. Sändebud till Jorden 
slipar seendet ytterligare. Längtans blåa blomma ska snart modigt växa 
upp och bli en vacker lotusblomma längst upp i toppen av kronan. Den 
vita lotusblomman längtar efter glimten från evigheten därför att 
frimodigheten lotsar den upp genom det vackra landskapet. Genom guld 
och gröna skogar följer blomman vägen, sanningen och livet ända upp 
till hjässan där den breder ut sig och insuper evighetens ljus. 

Skänk rikedom till din blomma. Gestalta mod att fria till dig själv. Ropet 
från din själ till universum är ett faktum. Genom sanningens bröllop bör-
jar själen längta på allvar. Ränderna från din hjässa till universum är som 
gälarna på en fisk. Genom dessa får du syre att andas. Gudomligt syre är 
vad du behöver för att leva i ämnet som kallas Gud. Hämta kraft att 
frigöra sanningens barn. Ge dig själv sanningens ljus så att detta barn 
växer upp och slår ut i blom, där längst upp på ditt huvud. Gedigen ut-
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bildning ämnar nu säga sanningen om morgonstjärnan som längtar efter 
de vita lotusblommorna. Godhetens ljus letar efter en sann själsfrände, 
emedan du letar fränder på Moder jord. Glimten från evigheten ska få 
dig att se sanningen om din själsfrände. Människobarn! Slöjan som 
hänger framför ditt ansikte ska nu lyftas bort. Heligt bröllop reser dig 
upp i evighetens lovsång.  

Igenkännandets lovsång är underbar när människor föder sitt medve-
tande genom dessa underbara Aha-upplevelser. Nu erbjuder Jesus – alltså 
jag, er en sådan upplevelse med hjälp av en gammal bön: Gud som haver 
barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står 
min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Gud förbliver fad-
er vår. Du är välkommen in i ditt eget rike när helst du vill. Allt är där för 
dig att finna. Allt som du nu har kommit till Jorden för att förstå, finns i 
ditt inre för dig att upptäcka. Allt som är av begynnelsen, är här och nu 
inom dig.  

Allt ser ut att frigöras i denna stund. Allt som du åter och åter igen har 
drömt om, mäler inom dig som en melodi älskad av sanningens barn. Ge 
dig själv detta barns älskade önskningar om liv. Allt som är av begyn-
nelsen äger du inom dig som ett sigill av sanningar och visdom. Allt som 
är av begynnelsen ordas inom dig precis så som du läser dessa rader. Äl-
ska dig själv så som du älskar din nästa. Din lovsång till din egen själ är 
det som får dig att växa. Lita på livet inom dig som det största att upp-
täcka. Du är den ocean av möjligheter och musik som du alltid drömt 
om. Du är vägen, sanningen och livet. 

www.gudharenplan.se  
http://evigheternasbok.blogspot.se/  

FaceBook: Jennyli Gustafsson  
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Maia Aela  
Flickan från planeten Akleja 

Jennyli Gustafsson 

Människorna hade flytt men Maia står kvar ovetandes om vad som ska 
ske. Under rasmassor och damm förnimmer Maia en liten rörelse och 
kroppen skälver till. Ikaros flög för nära solen och brände sig. Här har 
någon gått för nära husväggen och klämts under sten och grus. Men 
kroppen rör sig och är vid liv. Maia skymtar en linnefilt med rosa inslag 
under dammet och nu hör hon även da, da, da, da, da. Reaktionen blir 
omgående. Hon rusar fram och plockar bort stenarna. Det är ett litet 
barn. Maia känner igen barnet men kan inte placera det. Försiktigt tar 
hon upp det i sin famn och lägger sin kind mot dess panna för att trösta. 

När hon känner livet fylla henne till bredden av kraft, förstår hon att 
barnet inte bara är vid liv utan mår utomordentligt bra. Hon fylls av liv 
ifrån barnet. Allt verkar få en ny lyster runt omkring henne. Den grå-
daskiga kvällen blir plötsligt en strålande solskensdag och rasmassorna 
runtomkring henne förvandlas till ett underbart paradis med små gräs-
beväxta kullar med blommor och stenar. Längre bort växer träd och 
fåglar kvittrar samtidigt som de leker i de små vattenpölarna. Solen 
värmer skönt och luften är alldeles klar och underbar att andas. Tanken 
på att det nyss hade varit mörkt, tjockt med damm och avgaser och fullt 
av gråa hus var befängd.  

Husen hade rasat och förvandlats till ett paradis och här sitter Maia 
med ett lyckligt jollrande barn i famnen. Egentligen kan det inte bli bät-
tre, förutom att hon gärna vill veta vems detta barn är och hur hon hade 
hamnat där. Hon hinner inte mer än tänka den tanken innan en barsk röst 
hörs. 

– Hej, du där! Låt bli mitt barn.  
– Åh förlåt, jag ville bara hjälpa flickebarnet. Jag såg något som 

rörde sig och var rädd att någon hade skadat sig.  
Maia är precis på väg att räcka fram flickan till den främmande 

mannen när hon tittar upp på honom och märker något besynnerligt. Hu-
vudet på den som talar är tomt. Det finns inget ansikte. Mannen kan tala, 
gå och gestikulera med armarna, det ser Maia, men där huvudet sitter 
finns inget ansikte. Förskräckt tar hon ett stadigare grepp om flickan och 
vänder sig bort så att mannen inte kan ta flickan ifrån henne.  

– Få hit henne nu! säger mannen lite mer upprört.  
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– Hur kan jag veta att du verkligen är far till det här barnet? Till 
råga på allt vill du inte visa mig vem du är. Oärlighet kan ta sig många 
uttryck, min gode man, säger Maia. Tala om vem du är och jag ska 
överväga om du får flickan eller inte.  

Nog för att Maia inte kan se vem mannen är, men hon känner djupt i 
hjärtat och själen att vare sig hon eller flickan vill ha med honom att 
göra. Mannens kaskader av ord och argument saknar fullkomligt bety-
delse, så länge han inte vill visa sitt ansikte och sitt sanna jag för Maia. 
Den synliga delen av honom liknar vilken människa som helst, men an-
siktet skulle avslöja honom. Maia undrar varför han vill dölja sig för 
henne. En lurendrejare är vad han är, tänker hon. Mannen kommer inte 
att få ta barnet ifrån mig. Antingen hittar jag flickans mamma eller så 
behåller jag henne själv. Äpplet faller inte långt ifrån trädet så hon borde 
vara här i närheten någonstans. Kanske hon flydde med resten av folket 
när staden rämnade.  

Rätt som det är ser hon hur människor reser sig upp ifrån marken, 
som om de kommer från jordens inre, och kläcks till en ny värld. Maia 
kan inte tro sina ögon. Människor av alla slag får plötsligt liv och sträck-
er sig upp mot en solklar himmel, samtidigt som de badar fötterna i de 
glittrande vattenpölarna. Innan Maia vet ordet av så har himmelen fyllts 
av små blå fåglar. Det är glänsande blå kolibrier. Till sin förvåning landar 
en kolibri på en människas huvud. Den tippar sitt huvud framåt som om 
den vill kyssa människan i pannan, och då faller en liten droppe från 
fågelns huvud ner i pannan. Ett violett skimmer sprider sig från pannan 
och ner till magen samtidigt som vattnets glitter stiger upp ifrån fötterna 
till samma plats.  

Det här är ju magi, tänker Maia. Människorna som genomgått denna 
magiska behandling vänder sig plötsligt mot Maia och ler. Människorna 
som inte hittat en vattenpöl att tvätta sina fötter i, har inte heller fått en 
kolibri. Det verkar vara ett schema som måste följas i en viss ordning. 
Många blickar har nu vänts mot Maia, och en del har börjat röra sig i 
riktning mot henne. Människorna blir fler och fler och nu har den första 
nått fram till henne. Det är en kvinna. Kvinnan knäböjer framför Maia 
och barnet, och lägger sitt huvud mot marken och mumlar en lång harang 
med ord som Maia inte förstår. 

  

www.gudharenplan.se 
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Maia Aela II  
Mästarstenen och de sju gudinnorna 

Jennyli Gustafsson 
Lanseras sommaren 2015 

”Om du vill kan vi stanna här för att meditera.” sa jag. ”Då kan vi se 
solnedgången samtidigt. Det här är nog den vackraste plats jag någonsin 
varit på. Den andas en sådan ren magi att jag blir stum.” 
 ”Ja det är helt underbart här!” sa Mark.  
 Han hade genomgått en förvandling. Det var helt uppenbart. All den 
ytliga jargongen var borta, och ett djup hade börjat lysa igenom. Det 
kanske var därför jag drogs till honom.  
 ”Den här klippavsatsen blir perfekt. Här kan vi vila mot bottnen och 
samtidigt omslutas av det varma vattnet”, sa jag. 
 Vi simmade fram till kanten och hittade varsin avsats att halvligga 
på. Samma känsla som tidigare, infann sig omgående när vi hade satt oss 
tillrätta. Det var inga som helst problem att finna salighetens röst inom 
mig igen. Jag bad Mark att öppna sitt hjärta för vad som än skulle kom-
ma. Jag visste ju att min hand är en kopplingspunkt för mig, och jag 
skulle behöva lägga den i Marks hand. Dock undrade jag hur han skulle 
tolka det. Jag var tvungen att ta risken om jag ville ha honom med på 
resan.  
 ”Mark!” sa jag med mjuk röst. 
 ”Ja min vän.” 
 ”Det finns en liten, men viktig detalj när jag talar med evigheten. Det 
är att jag behöver hålla din hand. Under meditationen är jag ibland tyst, 
och min hand blir då en koppling till din själ. På så vis kan vi göra den 
här resan tillsammans, både med och utan ord.” 
 Jag mindes plötsligt den första själsresa jag hade gjort tillsammans 
med Ernesto. Inom mig vibrerade himmelens och jordens alla lovsånger 
och jag kände mig lycklig. Det var en salighet att få leva och uppleva 
förenandets kraft. 
 Jag såg på Mark. Han hade sträckt ut sin hand mot mig och jag gav 
honom min. Sammanslutningen av våra händer var ett magiskt ögonblick 
i sig, och jag hissnade. Handen var perfekt att hålla i, som ett ankare att 
hålla fast i när det blåser. 
 En djup avslappning infann sig. Jag insöp den storslagna utsikten 
över dalarna, slätterna och bergen som avlöste varandra. Himlen hade 
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färgats röd av solnedgången och allt var stilla, förutom älvorna som 
dansade på vattnets yta i en salig dans. 
Jag slöt mina ögon och bad Mark göra det samma. Tacksamheten tog ett 
stadigt tag om mitt hjärta och jag ville gråta. Det var glädjetårar som sip-
prade fram och blandades med fukten i mitt ansikte. Tårarna låste upp 
porten i halsen och ställde den på vid gavel. Det brände till i halsen när 
elden i mitt bröst flammade upp, lika stark som solen på himlen. Kraften 
överfördes omgående till Mark och jag hörde hur han drog en suck av 
lättnad. 

”Upprinnelsen till den här dagen fanns långt innan vi föddes, likt ett 
fotavtryck i den djupa Loitaskogen.” hörde jag mig själv säga. ”Ditt och 
mitt uppdrag är ämnade att förenas på denna dag. Minnet av varandra bär 
vi djupt i våra själar. Tiden har kommit när vi ska förstå evighetens sam-
band i våra liv. Vi två är skapade ur samma själsvirvel i begynnelsen.” 
 Plötsligt tog en annan kraft över och började tala igenom mig.  
 ”Mark och Maia, ni är en och samma själ. Minnet ni har av varandra 
är som en dans på de saligas ängder. Den virvlande och böljande dansen 
är ursprungets magi, i en och samma själ.” 
 Jag såg för min inre syn, hur Mark och jag dansade tillsammans över 
ett ljust golv i ett lysande rum. Jag kände också i kroppen hur vi svävade 
en bit ovanför golvets yta. Det var en harmonisk och böljande dans fylld 
av ren salighet och lycka. Jag kände Marks hand i ett stadigt, men mjukt 
grepp över min rygg. Mina armar var runt hans hals. Det var en fullän-
dad trygghet som jag helt kunde överlämna mig i. Det fanns inga sprick-
or i vare sig tid eller rum. Vi var ett, och vi var allt. Inget annat exister-
ade.  
 Dansen på de saligas ängder väckte mig till en insikt om att ingen 
människa är viktigare än någon annan. Det är själva flödet och den stilla 
rörelsen i livets centrum som skapar varma känslor och levande fläktar i 
linkjolen runt vår midja. Skapelsecentrumet finns i mig! Kind mot kind 
med livet, flödar jag fram över fingolvet eller den gröna ängen! Min up-
plevelse av den saliga dansen visade mig att livet på jorden leder oss bort 
från livets källa, men också hem, därför att fröet i djupet av vår själ 
minns dansen varur vi alla blivit till.  

www.gudharenplan.se 
http://evigheternasbok.blogspot.se/   
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Vem ÄR Jag inom Mig? 
Jade Gerd Ekström 

Vår Violetta förintande Flamma 

Jag hade åkt med Frankie till Mexico City och hade tagit med mig mina 
teckningar. På vägen hade vi ätit lunch på Las Mananitas i Cuernavaca. 
På eftermiddagen gick vi på Mexicos fina Antropologiska Museum. När 
vi kom hem från museet sa Frankie: ”Mor, häromdagen sa du någonting 
om vår violetta flammas förlåtande och renande kraft, som finns i Pri-
malcellen och nu vill jag veta hur den fungerar.” 

”Alla vet att om man tittar på ett tänt stearinljus så är det den violetta 
kärnan i mitten av lågan som har den förtärande, förintande egenskapen 
medan den gyllene flamman tillhandahåller ljuset. Det snabbaste sättet 
att bli förlåten är att läsa vår personliga violetta flamma:  

JAG ÄR den Förlåtande Lagen som nu förlåter allt, 
som är felaktigt i min livsström, värld, själ, väsen och gestalt. 

JAG ÄR den violetta flamman som förintar och förtär allt felaktigt i 
min värld, livsström, kropp, själ och väsen här, dess orsak, verkan, 
minne och alla fel i de lägre oktavernas sfär allt ifrån begynnelsen av 
min existens och till den dag som idag är. 

Detta gör vi för att hjälpa utvecklingen av Skapelsens Närvaro, så att allt 
renas för då kan själens lilla själv renas och tillsammans med vårt Osjäl-
viska JAG uppgå i Skapelsens Mäktiga JAG i hjärtat. När jag läser den 
brukar jag tillägga: Det jag nu bett om för mig själv, ber jag även om för 
alla andra. Den förlåtande Lagen är förenad med den violetta flammans 
kraft.  

För att bli förlåten av andra, säger man i sin ensamhet: 

Jag och mitt Mäktiga JAG ber allas Mäktiga JAG om förlåtelse för att 
jag har sårat någon och ger förlåtelse till alla som har sårat mig, ingen 
nämnd och ingen glömd. Då vet man att man själv blir förlåten. Sådan är 
Lagen.” 
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”Varför är Lagen sådan, Mor?”  

”Därför att våra Mäktiga JAG och alla andra människors JAG är en EN-
HET i EN mänsklighet. EN och densamma kan inte vara arg på eller 
känna sig sårad av EN och densamma. Obalans är inte tillåten i Skapel-
sen.  

Att inte förlåta eller att inte be om förlåtelse är oförlåtligt och gör att den 
violetta strålen och flamman inte kan fungera för en sådan människa. 
Det är så viktigt att jag måste få repetera det. Det är samma sak med 
rättvisa. Är du rättvis i allt, får du alltid motsvarande rättvisa av ditt 
Mäktiga JAG såvida domaren i rätten inte är korrupt.   
   
Vi människor gör så många fel varje dag. Därför är det viktigt att dagli-
gen repetera det jag just läste upp för dig. Ingen av oss vet vilken dag vi 
lämnar jordelivet. Då vill vi inte ha med oss ett uns felaktigheter som har 
fastnat i evighetskroppen eller i någon av de fyra lägre oktaverna i vår 
atmosfär. Låt oss nu titta på min teckning. Så snart du har yttrat orden, 
sänder ditt Mäktiga JAG i hjärtats Primalcell ner en violett stråle ca 30 
cm under dina fötter eller där din aura börjar.  

Där övergår strålen till att bli en enorm violett flamma. Den återvänder 
upp och penetrerar, förintar, förtär och renar hela din aura och det inre av 
din fysiska kropp upp till strax under ditt hjärta. Där delar den sig och 
följer enbart din aura runt huvudet med öppning för livskraften. Dess-
utom har allt som du eventuellt har lagrat i någon av de lägre oktaverna 
förintats - när du har bett om det.” 

”Varför når flamman bara upp till strax under hjärtat, Mor?” 

”Allt är rent från ditt hjärtas underkant och upp genom ditt huvud, som 
lyder under ditt Mäktiga JAG. Det felaktiga ligger i underlivet, i självet, i 
själen och i auran.”  

Den violetta flamman som jag har skrivit ner för Moder Jords planet och 
mänsklighetens bästa skall du få nu. Kanske du kan samla dina vänner, 
som förstår att ni måste hålla rent på Moder Jords planet och dammfritt i 
era egna rum. Då slipper ni damma i fortsättningen.” 
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Alice i utomlandet 
Kalle Strokirk 

Tecknaren och författaren Kalle Strokirk, känd från Dagens nyheter och 
Aftonbladet, har skapat ett mustigt drama. Efter att ha hamnat i ett svart 
kaninhål får unga Alice göra en hisnande humoristisk resa genom histo-
rien där hon får möta de stora religiösa och historiska legenderna och 
uppleva kampen mellan det vita och det svarta brödraskapet. Allt i 
färgsprakande bilder där tecknade gestalter möter oss mot en bakgrund i 
collage. Alice vägvisare, den vita kaninen, får henne att ställa frågan i 
fall legenderna om de gamla gudarna kanske har en sann bakgrund. 
Kanske är de inte överjordiska utan utomjordiska och deras övernaturliga 
krafter resultatet av en överlägsen teknik. Kaninen tar henne runt världen 
från Atlantis, via Anderna till det gamla Egypten med dess Faraoner och 
det mytomspunna paret Akhenaton och hans drottning Nefertite. Alice 
och Kaninen trotsar tid och rum. De får uppleva” kunskapens träd på gott 
och ont” som är en portal till kvantfysikernas noll-punktsfält där all kun-
skap finns samlad.  

Men människan är till en början inte mogen för dessa och när de mörka 
krafterna bryter förbudet brakar helvetet löst och det svarta brödraskapet 
bildas i jordens inre. Men i det gamla Egypten skapas det vita brö-
draskapet vars visdom utvecklar jordens folk. Alice får på distans följa 
striderna. Hon får se Moses ta emot stenplattorna från en skinande 
farkost och se hur Joshua med sitt högljudsvapen i arken krossar Jerikos 
murar. Efter att de individualistiska gnostikerna krossats skapas den ka-
tolska kyrkan efter att ha slagits samman med den gamla Mithraskulten i 
Rom och lånat en del av dess idéer. Därefter börjas en utrensning av all 
gammal kunskap och de som har en annan uppfattning bränns på bålet 
som kättare påhejade av det svarta brödraskapet. Men kunskapsförluster-
na ersätts av de himmelska härskarorna via kunskaper som förmedlas till 
sådana som Leonardo da Vinci och siaren Nostradamus.  

Kunskapens frukt föll när den var mogen som den gjorde i huvudet på 
Newton och detta upplever till sist även Alice där hon sitter och sover 
under sitt träd.  

FaceBook: Kalle Strokirk 

!121



108 Pärlor 
Zandra  

I denna bok har jag samlat de berättelser som tilltalar mig just nu, och 
som jag har använt i mina meditationer. Jag har samlat ihop 
visdomspärlor, översatt dem från de språk jag kan, och nu vill jag dela 
med mig. När jag helar människor, jobbar med bioenergi-terapi, anser 
jag att jag bara är ett instrument i Skaparens händer, jag tillåter 
KRAFTEN att flöda genom mig just dit den behövs. På samma sätt kan 
jag säga att berättelserna har kommit till mig och nu skickar jag dem 
bara vidare. Jag vill påminna om den gamla visdomen, den starkaste 
kraften och sanningen som läker, öppnar hjärtat och ögonen. 

Varje berättelse är som en liten vattendroppe som speglar hela världen 
och handlar om det viktigaste som finns – kärleken, tilliten, tron, själen, 
ödet och medvetandet. De påverkar alla människor positivt, de är 
insiktsfulla, enkla, ibland med humoristiska dialoger som ger en aha-
upplevelse och har läkande effekt. 

Livet 

Det hände så att en dag fick Mästaren samma fråga från alla som kom 
till honom: 
  ”Vad händer efter döden?” 

Mästaren bara skrattade och svarade ingenting. 
Hans lärjungar frågade:  
  ”Varför svarar du inte? Du vet ju svaret!”  
Mästaren sade:  
  ”Märkte ni vem som ställde frågorna? Det var just de människor som 
inte vet vad de ska göra med livet! De behöver ett liv till, som ska vara 
för evigt!” 
  ”Men, hur som helst, finns det ett liv efter döden?” frågade en av 
lärjungarna. 
  ”Finns det ett liv fram till döden? Det är den viktigaste frågan!” svarade 
Mästaren. 
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Spikar 
Det var en gång en pojke, som hade det mycket besvärligt, eftersom 
han blev arg väldigt fort. Han hade så otroligt kort stubin. Ingen ville 
umgås med honom.  

Hans far gav honom en säck med spikar och sade:  
   ”Varje gång när du blir arg, ska du slå i en spik i grindens stolpe.”  

Första dagen slog pojken i 37 spikar. Det var jobbigt att slå i spikar, så 
han lärde sig att kontrollera sig själv, och med varje dag blev det färre 
och färre spikar. Pojken insåg att det var lättare att behärska humöret, än 
att slå i spikar. 

Så äntligen kom det en dag när han inte behövde ta hammaren och slå i 
några spikar. Han kunde vara lugn! Så han gick till sin far för att berätta 
denna nyhet. 

Fadern sade:  
”Nu ska du dra ut en spik varje gång som du har kunnat behärska 

humöret!” 

Och så kom det en dag när pojken kom med alla spikar, som han hade 
dragit ur grinden.  

Fadern sade:  
   ”Bra, mycket bra! Men ändå, titta på stolpen; det är så många hål! Den 
kommer aldrig att se ut som innan! När du blir arg och säger dumma 
saker så lämnar du samma ärr i människors hjärtan! Med dina arga ord är 
det som att sticka en kniv i bröstet; du kan dra ut kniven, och du kan be 
om förlåtelse hur många gånger som helst, men ärren finns ändå kvar.” 

www.byzandra.se 
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Universell Undervisning från Kosmos 
Kalevi Riikonen 

Varifrån kommer jag, vem är jag och vart är jag på väg? 
Har jag träffat min tvillingsjäl och mina syskonsjälar? 

Vad är själens helhetsplan? 
Vilka är utvecklingsnivåerna på jorden? 

Kan jag vara en kontaktperson utan att vara  
medveten om det? 

Boken besvarar dessa och flera andra frågor. Kalevi Riikonen hade redan 
i barndomen kontakt med den andliga världen och hans odefinierbara 
fjärrlängtan till ett ställe någonstans bakom stjärnorna gav en antydan 
om att det finns varelser som liknar oss i universum. 1986 intensifierades 
kontakterna och Kalevi Riikonen har nu kontinuerlig kontakt med rymd-
varelser. Genom att koncentrera sig kan han när som helst ta telepatisk 
kontakt med rymdvarelserna, som nästan omedelbart svarar på hans frå-
gor. Den information och de budskap som han fått ta emot ledde till 
böckerna: Universell undervisning från kosmos Ι - ΙΙΙ. 

Om änglar - Funktionella skillnader 

Änglavarelser befinner sig på väldigt olika utvecklingsstadier och med-
vetandenivåer. På samma nivå finns ett flertal livsströmmar. Deras 
uppgifter och verksamhet skiljer sig avsevärt från varandra. Vissa kan 
verka i större utsträckning genom att reglera och transformera beskyd-
dande energier. Andra verkar genom sina energier för att ge 
VÄCKANDE IMPULSER till kreativa kopplingar. De parallella 
livsströmmarna hos änglavarelser representeras av bland annat följande: 
att vitalisera musik, färger och målande inom konsten med energimässig 
kraft, att förena mjukare egenskaper och former inom skulpturen på ett 
upphöjande sätt. 

När det är frågan om att kanalisera kreativa egenskaper och in-
spirerande energier manifesteras änglarnas parallella olikheter. Varje per-
son som skall vägledas är en unik, stor sammansättning och då krävs det 
även av olika vägledande väsen att de kan förändras.  

Vi befinner oss i en tid av förändringar då speciellt sinnets energilin-
jer får vitaliserande impulser och ny kosmisk stimulans. Både som indi- 
vider och mänsklighet befinner vi oss i ett ett kraftfullt skede av förän-
dringar då det tidigare systemet inte längre fungerar som väntat. Nya 
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energier av högre intelligens och förståelse förstärks på vår planet. Hit-
tills okända intuitiva medvetandeimpulser tränger genom medvetandet 
hos allt fler individer på jorden. Allt fler elever på den andliga vägen an-
vänder sig av kreativt tänkande i det dagliga livet.  

Den skapande tankeenergi förstärks från ängladimensioner med den 
mängd som motsvarar kapaciteten där energier både från det förgångna 
och från nutiden länkas ihop och verkar samtidigt. 

Svårigheter i själens inkarnationsplan 

Första alternativet 

Vid upprättandet av själens inkarnationsplan kan man välja mellan tre 
svårighetsgrader. Den första är den mildaste, då man under de lättaste 
kroppsliga och andra förhållande genomgår det lättaste utvecklingsalter-
nativet. Då lär man sig något om livets lagbundenheter under ett långt 
tidsintervall. 

Dessa alternativ ges och planeras efter en eller flera tunga inkarna-
tioner. I synnerhet när yttre kroppskarma, som till exempel när man 
försvarar sitt fosterland mot en angripare i krig, förstör den tänkta möj-
ligheten för själen att lära sig om livets lagbundenheter på jorden genom 
den jordiska kroppen.  

Därför har vi kanske mött personer (för det mesta män) som lever 
under bra förhållanden i förhållande till deras andliga nivå och utveck-
ling. Detta är en ersättning för att deras liv slutade för tidigt. De flesta 
stupade i kriget mot sin vilja.  

Den grundläggande fria viljan 

Det gäller att komma ihåg en viktig faktor: vilken svårighetsgrad vi än 
har valt har vi på den jordiska nivån hela tiden vår fria vilja. Det finns 
tillräckligt med rörelseutrymme åt alla håll. Vissa händelseserier möter vi 
via andras verksamhet utan att vi konkret kan påverka de rådande förhål-
landena.  

Om vi avviker från själens ursprungliga inkarnationsplan råkar vi i 
extra svårigheter därför att den energimässiga vägledningen och kraften 
som vi fått i våra liv inte är avsedda för att förverkliga felaktiga lös-
ningar. Vi befinner oss vid sidan om den vägledande strålen i vårt liv. 
Vår kraft räcker inte till att fungera i dessa sidoenergier.  

www.tahtitieto.fi 
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Närkontakt med Moder Jord 
Gun Karlsson 

DET OVÄNTADE & OPLANERADE 

Tillåt det oväntade ske under din livsresa. Du håller i rodret och 
navigerar efter din inre kompass vägledning och intuition! Planera 
gärna, men lämna plats och utrymme för oväntade överraskningar. 
Förbered dig på allt, men förvänta dig det allra bästa, hys tillit, 
hopp och förtröstan! 

För solen finns alltid bakom molnen och där är himlen alltid blå. 
Fastän dagen kan tyckas fylld av moln som förmörkar tillvaron, är 
du alltid försäkrad om att efter regn kommer solsken till ditt liv än 
en gång! Allting vänder alltid! 

JAG FÖRVÄNTAR MIG DET ALLRA BÄSTA I LIVET  
OCH ÄR  RUSTAD ATT KLARA AV  

OVÄNTADE HÄNDELSER! 

NAVIGERA SÄKERT I LIVETS DIMMA 

Var stilla och vet att du Är den du Är! 
Håll dig mottaglig för Gudinnans inre vägledning. 

Lev din magi i vardagen. 

MIN INRE GUDINNA VÄGLEDER MIG! 

MORGONGRYNING 

Låt oss be och arbeta för att alla våra sår ska helas från  
smärtor och traumatiska upplevelser. 
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Låt oss be om styrka att göra upp med oss själva, förlåta oss själva  
och dem som handlat mot oss i okunskap. 

Låt oss be om att okunnighetens dimma ska lätta och solens strålar  
ska värma upp våra frusna, törstande Själar och kroppar, så vi kan 

se klart i livets alla omständigheter. 
Låt oss be om frid inom oss själva och andra. 

JAG ÄR FRID OCH EN NY GRYNING  
NALKAS I MITT LIV! 

LJUS I MÖRKRET 

Ha mod i barmen att våga vara ett Ljus i mörkret! Sprid Ljus där 
okunskap råder, upplys mörka vrår! Moder Jord behöver många 
ledare, som leder med Kärlek och Sanning för allas högsta bästa. 
Att vara en föregångare och frontfigur kräver stort ansvar och man 
får vara beredd på att få vandra i motvind. Men vem har sagt att vi 
är här för att bli älskade av alla? Det krävs mycket mod att våga 
vara den man Är och stå upp stadigt för det. En symbolbild för det-
ta kan vara en mycket gammal ek, med stor krona som samlar Ljus 
och leder ner det i ett djupt rotsystem, som gör att den står stadigt 
för alla stormar. Visualisera denna bild av den stabila eken i dig 
själv, låt din styrka, stabilitet och ditt Ljus visa andra vägen. 

Andra ser hur du gör och vågar följa efter i dina fotspår. 

JAG ÄR ETT LJUS I MÖRKRET SOM GÅR FÖRE OCH LY-
SER UPP FÖR DEM SOM HAR KOMMIT PÅ  

EFTERKÄLKEN! 

www.guniversum.nu 
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H2O - Bara vanligt vatten 
Ingrid Fredriksson 

Vattenkristallen 
Vi vet att det inte finns två snöflingor som är likadana. När vatten fryser 
bildas iskristaller. Masaru Emoto är en japansk företagare som blivit 
känd som forskare om vattnets inre krafter. Mest känd är han för sina 
fotografier av vattenkristaller. Han har utvecklat en metod för att fo-
tografera vatten under djupfrysning på ett standardiserat sätt, så att skilda 
vattenprover kan jämföras. Ingen annan har dock upprepat hans arbete 
med fotografering av iskristaller, vilket gör att det inte kan värderas ur 
vetenskaplig synpunkt.  

Det som gör Emotos arbete litet kontroversiellt är att han tillskriver vat-
tnet förmåga att höra och läsa. Står det exempelvis ”dåre” på vatten-
flaskan blir det en helt annan kristallbild än då det står ”sanning och lyc-
ka”. Även efter en bön förändrades kranvattnet och efter ”kärlek och 
tack” bildade vattnet vackra kristaller. När SARS-epidemin härjade 
visade Emoto vattnet förkortningen på både engelska och japanska. Men 
det skiljde inte så mycket från de kristaller som normalt hittas i vanligt 
destillerat vatten. När hela namnet Severe Akute Respiratory Syndrome 
skrevs ut fanns inga välformade kristaller alls i detta vatten. Sedan togs 
etiketterna med ”Severe Akute Respiratory Syndrome” bort och ersattes 
med ”kärlek och tack”. 

Dessa ord skapade då, enligt Emoto, vackra kristaller, oavsett språk. 
För Emoto bekräftar detta hans teorier om vatten: 

Vatten fångar upp ordens vibrationer och reflekterar dem i form av 
kristaller. 

Så länge ett ord används på rätt sätt blir vattnets reaktion densamma, 
oavsett språk. 

Det är bra att vara så konkret som möjligt, eftersom vattnet är känsligt 
för vibrationer. (Detta innebär till exempel att man skriver Severe Acute 
Respiratory Syndrome i stället för förkortningen SARS, så att vattnet 
verkligen kan ta in ordens innebörd). 
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Orden kärlek och tack har stark positiv energi. Även om vattnets energi 
skadas kan den återställas igen. 

Oavsett om Masaru Emotos arbete inte kan värderas ur vetenskaplig 
synpunkt är han inte den ende som tillskriver vattnet stor betydelse. 
Inom healing och även homeopati görs ju detsamma. Tänk om Emoto 
har rätt att vattnet i vår kropp inte bara kan lyssna utan också läsa 
tankar? 

Ingrid Fredriksson   
www.ingridfredriksson.com 
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Det finns ingen död 
Ingrid Fredriksson 

Mera om nära-döden-upplevelser, NDU 

 
Man lättar från den fysiska kroppen. Plötsligt ser man sin kropp 
”utifrån”, ofta ”uppifrån”. Ingen smärta, inget obehag. Ett starkt lugn. 
Fullständig harmoni med tid och rum. Ett oerhört varmt och starkt men 
ändå inte bländande ljus. En tunnel – och långt där borta, i slutet av tun-
neln, kan man svagt skymta ett vackert och än mer fullkomligt ljus och 
ljusgestalter som står och väntar på en. Och man vill nå dit – till varje 
pris vill man nå ljusgestalterna. Inte tillbaka, nej, absolut inte tillbaka, 
inte tillbaka till den hemska jordiska kroppen. Jag vill stanna i detta un-
derbara ljus…”  
 
Enligt vissa forskare på NDU området har ca fem procent av Sveriges 
befolkning någon gång haft en NDU. Det skulle motsvara omkring 
400.000 människor. Ett otroligt högt tal om man tänker efter, men san-
nerligen likväl fullt korrekt. Det handlar alltså om flera hundra tusen 
människor – unga, gamla, män, kvinnor och barn – som upplevt något 
som den medicinska vetenskapen i dag inte kan förklara vad det är. Och 
glöm inte, då talar vi bara om lilla Sverige. Om vi utgår från att ca fem 
procent är en korrekt siffra i detta sammanhang, då hamnar vi på cirka 
300 miljoner människor om vi inkluderar även den övriga delen av 
världen – 300 miljoner människor som alla upplevt en NDU i olika styr-
ka och grad, en hisnande siffra. Ny forskning bekräftar också detta, att 
det är många som har upplevt gränslandet mellan liv och död. 

Den klassiska nära-döden-upplevelsen innehåller (a) en känsla av frid-
fullhet och att må bra, (b) en separation från kroppen (c) en mörk tun-
nelupplevelse, (d) ett underbart ljus associerat med en mystisk känsla av 
kärlek och gemenskap och (e) ett himmelskt landskap (ofta släktingar, 
religiösa figurer eller ljusvarelser som uppenbarar sig och som slutligen 
initierar återvändandet till kroppen). Andra saker som händer är hörandet 
av musik, att tiden går långsammare och tankarna går snabbare och hela 
livet spelas upp som en revy. Nära döden- upplevelser beräknas inträffa i 
10 – 50 procent av alla nära-döden situationer, oberoende av kön, ålder 
och yrke. 
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Åtskilliga hypoteser har formulerats angående denna neuropsykologiska 
process och strukturer som har blivit involverade i framställningen av 
nära-döden-upplevelser. Men inga experiment kan utföras så att de blir 
identiska med nära-döden-erfarenheter, därför är den neuropsykologiska 
förklaringsmodellen i huvudsak baserad på spekulationer och analoga 
experiment med särdrag liknande de som observeras under nära-döden-
upplevelser, som att kroppen accelererar, blodflödet till hjärnan minskar 
tills att förlust av medvetandet inträffar ;  tillförseln av droger, som Ket-
amin, eller elektromagnetisk stimulation av temporalloben.  Efter en kri-
tisk granskning av dessa fakta kan konstateras att ingen enskild faktor 
kan förklara nära-döden-upplevelser. 

Ingrid Fredriksson 

  www.ingridfredriksson.com 
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Rosa - Lyckans ko 
Ingrid Fredriksson 

Illustrerad av Marja i Myrom 

En sann berättelse om barndomens kor, om hur livet 
förändrats från en tid då de flesta på landsbygden hade 
kor till nutid med bara några få procent jordbrukare 
kvar. Marja i Myrom har illustrerat. 

Vet ni – det kanske bara är en dröm, men ibland tycker jag att jag 
är Gamla Rosa. Tänk när vi blev utsläppta om våren. Oh, vad 
roligt det var! Fåglarna kvittrade, flugorna surrade och det susade i 
löven. Ja, i hela kroppen kändes det som. Oj, vad vi busade! Jag 
med, fast jag var äldst. Jag var ledarkon. Ja, det finns en inbördes 
rang-ordning bland oss kor. Men eftersom jag var äldst och hade 
horn fick jag bli ledare. Ingen av mina kalv-flickor ville tävla med 
mig om detta. 
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Din väg genom Liven 
Louise Minerva-Li 

Evolutionen kan bara gå åt ett håll – framåt. 

Vi deltar alla i evolutionen.  Vi är alla på samma väg; evolutionens och 
utvecklingens väg. Vi har alla samma mål som alkemisten; att förädla 
vårt material. att förfina det grova, att göra råmaterial till guld. En sym-
bol för människans förandligande, den utveckling och transformation vi 
har att gå igenom under olika livstider, på vår väg till fulländning. 

Denna bok ger en kort beskrivning av de olika stegen på vår utvecklings-
stege.  Alla är på olika ställen på denna medvetandeförhöjande stege. Vi 
har alla olika saker att uppleva lära oss på vägen.  

Vi kan fungera på flera olika steg samtidigt. I vissa situationer fungerar 
vi på första trappsteget på utvecklingsstegen, i andra situationer på sista 
trappsteget. Vi stöts och blöts och slipas. Inom vissa områden har vi ut-
vecklats till lysande prismor och vackra diamanter, medan vi inom andra 
kravlar i lera och dy. Därför kan vi aldrig bedöma var någon befinner sig 
i sin utveckling. 

Några har gått före på denna väg, några kommer senare. Var och en mås-
te gå i sin egen takt. De som gått före hjälper de som kommer efter.  

Det finns alltid någonstans att vända sig för sökaren.  
Läraren kommer när du är mogen. Läraren kan komma när du kallar. 
Ibland måste du söka upp honom. Kanske finns han/hon inom dig. 
Kanske är det du som är din egen läromästare.  

Kanske släpper du då din uppfattning om ’verkligheten’ och förenas med 
det rena oändliga medvetande du är. 

INSTINKT OCH ÖVERLEVNAD 

Denna medvetandenivå betecknar den primitiva perioden i människans 
historia.  De mest basala instinkterna är att överleva och att reproducera 
sig. På detta primitiva stadium av mänsklighetens utveckling lever vi i 
rädsla, våld och revirtänkande. Vi är koncentrerade på att överleva fy-
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siskt och mentalt. Det handlar inte bara om kampen för föda, sex, bostad 
och pengar, utan även om att behålla sitt ego och den känsla av identitet 
man har byggt upp. Det blir viktigt att ha rätt och att behålla sin position. 

Man är reaktiv – man reagerar på och agerar enligt sina inlärda tankar 
och emotioner. Hot och försvar är nyckelord.  

Man tror att man vet bäst och avvisar, föraktar och förnekar allt som man 
inte kan se eller förstå. 

”The fool knows not that he knows not”. (Den omedvetne förstår inte att 
han inte förstår) 
FRÅGA DIG: Vad gör jag för att få som jag vill? 

FRIGÖRELSE OCH FRIHET 

När vi har frigjort oss från våra tidigare trosföreställningar om oss själva 
och livet, uppstår en ny känsla av frihet. Vi har nu en bredare syn på oss 
själva. Vi vet hur vi skapar. Vi låter oss guidas endast av Kristus, vårt 
Högre Andliga Jag eller Helig Ande. Vi är inte längre beroende av vad 
andra tycker. Vi har befriat oss från rädsla för kritik, rädsla för motstånd/
konflikt, och rädsla för brist. Vi har insett vad vi vill och kan vara. Vi är 
fria att följa vår sanna längtan och gå framåt på den väg som känns äkta 
och rätt.  
Vi har ett större perspektiv. Vi ser på det mänskliga livets problem från 
en högre utsiktspunkt. 

Vi lever i öppenhet och ärlighet, med mycket större trygghet än tidigare. 

Vi kan uppskatta livets ”här och nu” utan att bli störda om det inte blir 
som vi tänkt.  Vi vet att allt är väl eftersom allt är så som det måste vara i 
varje nu. Vi har tillit och förtröstan i stället för bristtänkande. 

NY TANKE:  Jag är den stora anden som lever i denna kropp och ser 
genom dessa ögon. Jag är den stora anden som talar genom denna mun. 

www.drömcentrum.se 
FaceBook: Louise Minerva-Li 
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Stanna upp ett slag 
365 tänkvärda dikter i livet 

Lena Frank 

Du kan lära av barnet 

eller kattens lek med garnet 

hur man av nuet ska njuta 

och bara vara i ögonblickets ruta 

ingen oro om då och sen 

mer än att ha livet som vän.	

Vår planet är enastående  
i sitt slag 

och vi borde leva i behag,  
men i härlighetens stora prakt  
missbrukas nåt vi kallar makt 

som skapar krig och död 

och tar udden av vårt överflöd. 

!135



Om kärleken varit president 

så hade allt ont aldrig hänt 

om kärleken varit president 

så hade svälten varit ett skämt 

om kärleken varit president 

så hade barnmisshandel inte varit känt 

om kärleken varit president 

så hade världens resurser fördelats jämt 

men med människan som president 

blir dessvärre alla förhållanden omvänt.	

Om regnbågen jag drömde  
och regnbågen tömde  
allt sitt färgglada ljus  

över mig i sprakande brus  
det var berusande  

förtjusande 
så allt igenom glädjerikt  

och inget annat likt. 

FaceBook: Lena Frank 
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Ditt Eviga Ursprung 
Leni Strandberg 

Själens saga 

Och det hände sig och det händer, att när tiden är inne 
     öppnar sig människohjärtat likt en ros, där varje blad                                                                                   

har sin egen historia, sin egen längtan, sin egen saga. 
Själens saga sträcker sig över tid och rum,                                                                                                                    

länkas samman med andra själar och                                                                                                                     
formar visioner och drömmar.                                                                                                                      

Och sagan är väven som håller allt samman,                                                                                                                    
så följsam, så kärleksfull formar den sig,                                                                                                           

att människan kan om i hjärtat hon lyssnar,                                                                                                 
ta del av sin saga där allting finns med.                                                                                                             

En saga så rik som ett helt uppslagsverk,                                                                                                       
där allt finns beskrivet som hänt och som sker,                                                                                           

just nu eller framåt, jag allting är med. 

Gå in i ditt hjärta och skåda den boning,                                                                                                              
där själ möter ande och åt dig vill ge:                                                                                                                

en frid och en glädje som helt saknar gränser,                                                                                                
där allting är möjligt och mirakler kan ske.                                                                                                 

Blott vet att den dörren för dig jämt står öppen,                                                                                             
och tanken är den som till dörren dig för.                                                                                                      
Ty vet att var tanke som tänks uti hjärtat                                                                                                   

har bärkraft och lyskraft, ja inget den stör. 

Med tanken du skapar med tanken du formar                                                                                                             
den livsväv och saga som hörer dig till, 

och allting vill fortgå ja framåt allt strävar  
ty hjulet och Livet det står aldrig still. 

www.ditteviga.com 
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För Dig - For You 
Ulla-May Nevsten 

Boken ”För dig - For you” är en hyllning till vår vackra jord och dess 
natur. Du kan uppleva naturens magi och känna hur den viskar, smeker 
och berör varje cell i din kropp och öppnar ditt hjärta. Dess atmosfär om-
famnar Dig och du andas in dess energi i varje andetag. Med bokens 82 
bilder på skönheten i årstidernas skiftningar kan den hjälpa Dig att min-
nas din egen inre skönhet och du kan få kraft att klara av Livets utma-
ningar. Till varje bild skriver jag en kärleksfull enkel text till Naturen och 
till Dig för att påminna om storheten, kärleken och ljuset som finns i oss 
alla men som vi så lätt glömmer. Texterna är även på engelska.  

Bygg broar över hinder                                  I droppens perfekta skapelse 

Inget hindrar Din färd framåt                      speglas Din perfekta skapelse 

Vi tar oss fram                                    Droppen uttrycker sin individualitet                             

Möt alla med kärlek                                                    i havet upplöses den 

Gör allt med kärlek                                        precis som vår individualitet 

Mot din jord                                                                         förenas i Alltet 

Och mot din kropp 

♡	
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I Ditt inre gnistrar kristaller                      Alla motgångar är utmaningar 

som diamanter vilkas facetter slipas                                   är välsignelser 

och reflekterar ljusets olika färger                     som den finaste presenten      

efter motgångar                                                               inslagen i mindre  

som alla är goda lärdomar                                     vackra omslagspapper 

Gnistrar Du än mer briljant                                Tack för alla presenterna 

♡	

I ditt ljus kan vi se ljuset                                            Jag är - Du är - Vi är 

Ditt hjärta vet                                                                                          Ett  

Varje cell vibrerar av vetande                                       Vi är alla en familj 

Du är ett hologram                                                    Vi är inte separerade 

Vår jord är ett hologram                                         Ta hand om Din familj 

♡	

Skicka mig ett mail: u-m.nevsten@swipnet.se så skickar jag dig mail på 
några bilder. Du kan också få en ljudinspelning då jag har tonsatt sju av 
texterna i boken.  Jag hyllar Dig! 
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Sagan om Kvinnans Upprättelse  
En ny sol, en ny tid 

Birgit N D Edwall 

Moder Jord har många förklädnader. Möt Treenigheten från ung Mö 
till mogen Kvinna och den Äldre visa Konan. Konan Rosamärta drar i 
baschakrats röda svans som sitter fast för Jordpysslingen Gnuu, som 
pga missbruk tog genvägar. Gnuu är blott en aspekt av alla de skif-
tande pysslingar som vill smaka på  Inspirationen i Ceridwens Kittel. 
När vi skapar, vilka energier formas i det osynliga Kvantum Fältet? 
Går vi inombords? Vad ska upprättas? Har vi förlorat kontakt med Na-
turens intelligens, hennes rättmätiga lagar, vår finkänsla och vår intu-
ition? Utforskar vi den kvinnliga principens andliga och själsliga la-
gar?  
                                                
Utdrag ur boken: 

   – Men jag ville skröna! Jag ville bli berömd poethistoriker, spå från 
stenar och sjunga nidvisor, sa Gnuu och tittade sömnigt på de andra. De 
andra suckade. Nidvisor! Som om det inte åskade nog därute bland 
grannarna! Skulle en av deras egna fylla på med mer dy i den stackars 
överfyllda etern, dessutom! 
   – Du kanske drack ur en alltför bitter bägare, min vän? Prästinnan ta-
lade mjukt, så mjukt som det går när man låter som en hund, är formad 
som en säl och är en älva. Dessutom, en älva med lite människoblod. 
Ack, hur komplicerat livet var, så många skal och förklädnader! Kommer 
man någonsin till kärnan?  
   – Men när Rosamärta stod där i hasselsnåren och drog i den röda rävs-
vansen, lovade hon guld och gröna skogar, om jag bara kunde hitta den 
magiska kitteln åt henne. 
   – Han skrönar, stackaren, sa en nereid. 
   – Eller hallucinerar, sa en annan. 
   – Du har redan guld och kan gå i gröna skogar hur mycket som helst, 
sa en tredje.  
   – Jo, men Rosamärta sa att jag skulle komma närmare människorna 
och bli kung över stora landskap bara jag drack ur kitteln. 
   – Och så dricker du ormgift, hamnar på djupaste havsbotten, dunstar av 
och flyter omkring som en blodlös amöba! Är det så man gör för att 
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komma närmare människorna? Jag undrar bara, av ren nyfikenhet? Det 
låter intressant, sa sjöråt.  
   – Tja, det är en lång historia, sa Gnuu och såg ännu mer matt ut, men 
kämpade för att hålla sig vaken. Han kände att det som skulle sägas var 
viktigt för något som skulle födas.  
   – Nåväl, berätta den historien då, sa alla i grottan samtidigt. 
  – Jo, efter Ekstena var jag i Baldersmo, sedan i Krusafors och sedan i 
Mosskrusa. Jag bredde på med honung och alla kvinnor var ju likadana, 
överallt! Föll pladask! Sedan gick de på med sina rutiner. Jordgörat, ni 
vet! Det blev lite väl långavigt till sist. Att göra spe, menar jag. Det går 
inte att göra spe på rutin! Finns det inte en vettig kvinna i hela storsko-
gen, tänkte jag. Någon som inte är så enkelfårad i skallen? Det var då jag 
mötte Rosamärta. Hon stod nedhukad i några buskar och drog och drog i 
något.  

– Vad drar du i, gamle mor? frågade jag hövligt. Kan jag vara till hjälp 
för en sådan förtjusande gammal dam? Hon grymtade och pekade på 
rödsvansen som stack ut ur hasselbusken. Så stod vi där bägge två och 
drog och drog. Men ingenting hände, svansen gick inte att rucka på! Det 
var då hon nämnde kitteln. Sedan lade hon sig på marken av någon kon-
stig anledning och gnäggade som en gammal häst! Sedan sa hon att vi 
behöver kittelkraft för att rucka på svansen. 

– Du kan så i morän och mull. Du kan luckra upp och så frön, eller 
plocka ogräs. Du kan dränera och plöja i oändliga ekskogars år för att 
snälla små frön ska växa och ge frukt. Men jag säger dig unge man, utan 
den magiska kitteln, utan den, kommer vi ingenvart! sa hon. Utan kitteln 
blir det inget guld och inga gröna skogar, sa hon. - Jaha, och vart är den 
då? frågade jag. Kitteln, alltså? 

Birgit Edwall, Astrolog, Yogalärare, Författare, Intoningar via Akasha 
Krönikan. Tidigare utgiven bok: The Great Mother,  Alchemy and 
David Jones. Kommande bok: ‘The Fall and Rise of Sziggies, Suns 
and Stardust’.  A Journey of Soul and Dreamstate. Baserat på shamanskt 
Drömarbete i London, UK och i Sverige. Birgit är uppvuxen i Östersund, 
Jämtland, flyttade till London vid 22 års åldern, kom tillbaks 18 år 
senare. Arketypiska berättelser om Underjordar eller Andrevärldar, 
(Keltiska Avalon, Egyptiska Duat, Nordiska Alfheim) trädde fram inifrån 
en folklyrisk mytologisk bakgrund. Utifrån Andliga Urd-Åldriga Gaia 
rötter. Hennes drömmar visade på ett Mysterium hon måste utforska. Det 
började på 70-talet. 

                                                                  www.gaiagalactic.net 
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En Fjärils Vingslag 
Irene Ståhl 

Kärleken dök helt oväntat upp i mitt liv, trots att jag hade tagit 
paus från den. Jag upplevde stor ömhet och passion. Solen lyste 
med ett mjukare sken. 

Skulle kärleken överleva vardagens kalla ljus? 

Vem kan säga om en soluppgång eller en solnedgång är vackrast? 

Jag började skriva de här dikterna när denna korta kärleksrelation 
började gå mot sitt slut. Jag kände sorg, liksom då tidigare kärleks-
relationer tagit slut. Även om kärleken inte överlevde vardagen 
förde den in så mycket glädje och skönhet i mitt liv. 

Idag vet jag att kärleken för alltid finns kvar i mitt hjärta. Att kun-
na sätta ord på mina känslor och upplevelser hjälpte mig att gå vi-
dare. 

Min önskan är att du känner igen dig i dessa ord och att du kan bli 
inspirerad att upptäcka ljusflingan i ditt hjärta! 

    Irene Ståhl 

Dina kyssar är varsamma 
som en fjärils vingslag 

Dina ögon är varma 
Du är hitförd av mitt  

livs hela längtan  
Du tänder elden i mig 
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Jag väntar på samtal 
Jag undrar hur du mår 

Jag vill inte ringa 
Jag ringde igår 

Du kunde inte fullt ut välja vår kärlek 
Jag vågade inte tro på din kärlek 

Hur skulle du våga älska 
när inte jag vågade ta emot 

Vi valde korta stunder 
Du är fri igen 

Från det som var 
En kärleksglöd 

som brann så klar 
En inre storm 

som mojnat har 
Ett stråk av vemod  

dröjer kvar 

www.bildtolkningscentret.se 
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En ny dimension av verklighet?  
Tjugo röster från Andra sidan 

Eva & Perry Forstén 

Den här boken handlar om ”röster” från Andra Sidan. Men egentligen 
handlar den mest om dig som läser den. Det grundläggande och mest 
revolutionerande budskapet till dig är att  
  
DÖDEN INTE EXISTERAR; OCH ATT DEN ALDRIG HAR FUNNITS. 
  
De flesta av er lever som om den inte finns, för ni förtränger er rädsla – 
men den rädslan genomsyrar i själva verket varje ögonblick och varje 
andetag. Ni andas in livet, och andas ut döden som en följd av att ni valt 
denna existens på Jorden. Liv och död syns oskiljaktiga – och likväl ac-
cepterar ni varken det ena eller det andra. 

Livet ni lever är genomsyrat av rädsla för det ni kallar döden. Och när 
döden väl infinner sig, förstår ni att det liv som ni trodde var det stora 
och enda och betydelsefulla i själva verket aldrig existerat. 
 
ALLT ÄR EN ILLUSION. 
 
Vad händer när ni förstår detta?  
Då inser ni att ni varken behöver klamra er fast vid det ena eller det 
andra. För målet är att övervinna både livet och döden – såsom ni före-
ställer er dem. 
 
Era föreställningar är inte verkliga. De är tankar – och just därför har 
du just fått ta del av tankar från människor som stigit över den magiska 
gränsen och tagit steget – inte från liv till död, utan från ett inbillat liv 
till ett verkligt. 

Verkligt såtillvida att det på något sätt leder till en insikt om karman och 
dess konsekvenser. Och det är med denna insikt allting börjar. Utan in-
sikt stampar du på en fläck utan att komma någonstans – alla frenetiska 
ansträngningar och missräkningar till trots. 
 
Rösterna vill påminna dig om detta. De är alla personliga bekännelser 
av människor vars själar är mer levande än någonsin och fulla av aptit 
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på kunskap och kärlek. De vill meddela sig med världen. Vilka de än var, 
var de än kom ifrån och vad de än ägnade sina liv åt. Deras insikter är 
en revolution för alla som kommer i kontakt med dem och är villiga att 
öppna sina hjärtan för deras budskap. 
 
Ni på jorden är så svältfödda på glädje och hopp. I skräck och vånda 
vandrar ni omkring och hoppas att inte drabbas av något blint öde som 
slår ner och fångar er i sina klor. 
 
Denna bok och dess visdom är till för att ge dig en jublande glädje och 
insikt om att allt beständigt och värdefullt är evigt liv, och att det är detta 
som du ska söka. Att världen med dess larm och brus aldrig kan skänka 
dig lycka. 

Därför berättar rösterna om sin frenesi, sin besatthet, sina sjukdomar 
och rädslor. De skildrar relationer, passioner och sin längtan efter kärlek 
och bekräftelse. Ingen av dem är rädda för att utelämna sig själva, även 
om en del gör det med tvekan. De uttrycker därmed sin karma och nivåer 
de befinner sig på när det gäller den. De har alla samma syfte med att ge 
sina bekännelser till världen; att bidra till att ni alla kan vandra kärle-
kens och kunskapens väg för att rädda er själva. 

De vittnar om att det är insikten, som spelar någon roll. Vad de kallat sig 
själva och vad världen sett hos dem när det gäller prestationer och ära 
saknar betydelse. De strävar numera efter att bottna i sig själva och att 
förmedla visdom till varandra och er. 
 
Om du läst deras gemensamma teman, bär du på en längtan som kom-
mer att föra dig vidare. Kanske leder den dig fram till nästa bok, där fler 
röster kommer att bekänna mer. 

Att ha läst den här boken kan börja leda till att du läser ditt eget livs 
bok. Något större äventyr finns inte. Rösterna sammanfattar sig själva 
och dig i sina budskap. Allt de säger angår dig på något sätt. De medde-
lar sig i den här boken och nästa för att de och du ska lära av varandra. 
Alla människor är mästare.  

Det är dags för dig att upptäcka livets stora mysterium.   

Det finns inte någon död, bara evigt liv. 
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Döden - inte som vi föreställer oss? 
Med fler röster från Andra sidan 

Eva & Perry Forstén 

Slutord från en personlig guide 

Vi guider har en alldeles speciell roll, som vi älskar. Vi är en länk mellan 
de kroppar och själar som lever i fångenskap i illusionens våld, och de 
själar som lösgjort sig från sina fysiska höljen och vilka lever i en annan 
dimension och utvecklas där. 

Vi är en länk i en kedja som består av så många länkar och vars olika 
delar ska sammanfogas så att ingen enda länk saknas, och så att ingen 
länk är svagare eller starkare än någon annan. Alla ska vara på sin plats 
och fylla sin funktion – för helhetens skull. 

Vi finns där för att foga er och oss samman. Och det är ett avgörande 
arbete som vi alla älskar därför att vi själva valt det. Ingen av oss har 
kommenderats till någon tjänst – vi är alla frivilligarbetare och vår lön 
är vår egen del av utvecklingen mot kollektiv fulländning och upplys-
ning. 

Jag vill kalla mig oss, för jag har många olika sidor och delar i min per-
sonlighet. Jag är mångfacetterad för det behöver jag vara. Olika röster 
ryms i mig, och jag har lärt mig att lyssna till dem och föra dem vidare 
till de kanaler som är öppna för deras budskap, information och det per-
sonliga tilltalet till er alla. 

Vi finns, verkar och arbetar oavsett om ni tror på vår existens eller ej. 
Med samarbete och samverkan kommer man längre, och karman kan 
avverkas snabbare och smidigare med vår hjälp.  

Men vi arbetar även med själar som stängt och blockerat sina inre inför 
vår existens – inte därför att vi måste, utan därför att vi önskar göra det. 
För om någon skulle lämnas utanför de kosmiska sammanhangen skulle 
det påverka oss alla. Vi kommer inte i mål förrän varenda en av oss gör 
det. 
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Vår Mästare kan räkna huvudhåren på oss alla – oavsett vilken sida vi 
befinner oss på. Hur skulle vi då kunna överge någon, eller lämna någon 
bakom de andra? 

Det är vår passion och mission att verka inom varje individ tills han el-
ler hon är redo att öppna sig för oss. Och vi har så mycket att dela med 
oss av, för vi har upplevt och gått igenom det ni upplever. Er smärta, er 
längtan efter kärlek; era frågor. 

Det finns egentligen ingen skillnad mellan oss och er. Det är därför ni 
känner igen våra röster. Det är ingen främmande som talar till er och 
verkar genom er. Det är en aspekt av ert väsen som ni behöver öppna er 
inför, för den aspekten är del av den gudomliga gnista som ni alla fötts 
med. 

Den enda barriären mellan oss är språket. Egentligen skulle jag vilja 
kommunicera med er på ett helt annat sätt. Ni äger själens språk, som 
gör alla ord överflödiga. Orden är egentligen problemet i alla de bud-
skap ni mottar. Orden bygger upp föreställningar och hinder för ni an-
vänder er av en personlig tolkning när ni läser dem, och den personliga 
tolkningen är ur er synvinkel nödvändig eftersom ni tror att den är det 
enda språkliga redskap ni har. Men det är den inte.  

Egentligen är detta redskap ytterst bristfälligt och ger upphov till ständi-
ga missuppfattningar. 

När ni läser vad vi förmedlar, gör ni upp bilder och föreställningar av 
ordens innebörd. Och dessa föreställningar är låsta vid er subjektiva 
uppfattning om världen. Ni hör talas om den ”ena” sidan och den ”and-
ra” – och vilka tankar och känslor ger dessa begrepp upphov till när ni 
mottar dem? 

Den mänskliga hjärnan är en märklig och helt fantastisk konstruktion – 
men den är ännu inte tillräckligt öppen i alla sina vinklar och vrår och 
labyrinter för hjärtats språk som är helt oemottagligt för missförstånd.  

Telepatin – hjärtats språk – är inte bara effektivt – det är oslagbart i sin 
klarhet och renhet. Det går direkt in i varje enskild persons system av 
andliga energier och finner sin plats där.  

Jag kallar oss Sigrid 
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Vad vill världen säga oss? 
Röster från en annan dimension 

av medvetande 
Eva & Perry Forstén 

Avslutning  

Det förflutna, nuet och framtiden – allt flätas samman i ett ögonblick i 
den sanna verkligheten som vi försöker beskriva i en serie böcker. 
 
Den sanna verkligheten är ett omtvistat och mångtydigt begrepp; använt 
av många i den illusion som vi alla fortfarande är fångade i fram till vår 
kollektiva upplysning. Hur många stora ledare, talesmän- och kvinnor 
och diktatorer har inte bollat med detta begrepp i en mängd samman-
hang? Det är många som slåss om sitt monopol på ”sanning”, och vad 
”verklighet” egentligen innebär. 

I dessa böcker har vi tillsammans – och vi är ett antal – arbetat för att 
sammanfatta hur man kan se på sanning, verklighet och också på den 
svåra variabeln ”tid”. Det grundläggande i det vi velat förmedla är att 
vi alla – på er sida och på vår om den hinna, barriär som ännu skiljer 
mellan livs- och dödstillståndet – bär på både sanning, verklighet och tid 
inom oss.  
 
Vi uttrycker dessa begrepp och variabler på olika sätt, utifrån våra vitt 
skilda erfarenheter av miljö, epok, kön och alla epitet som följer med 
politisk och etnisk tillhörighet, religiös hemvist, traditioner, kultur med 
mera. Och det är just där poängen ligger – i att vi beskriver det allra 
svåraste på lika många sätt som vi är själar. 
 
Vad önskar vi att ni läsare ska dra för slutsatser av detta resonemang? 
Jo, att vi bär på olika sidor av samma mynt inom oss. Alla har vi del av 
den enda sanningen, den enda verkligheten och den enda tid som existe-
rar. 

För allt är ett – men illusionen har splittrat upp oss i tron att vi är en 
mängd olika själar, och tills denna illusion upphör måste vi förstå att vi 
alla bär på ett frö till sanningen, verkligheten och tiden inom oss. När vi 
inser att vi bär på olika bitar till en och samma mosaik eller olika strålar 
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av prisma till en lysande diamant – då är illusionens undergång nära 
och den totala enheten står för dörren. Det är en tid när vi inte längre 
kommer att uppleva oss som olika delar av en helhet – då blir vi en hel-
het allt igenom. 

Vi vill förmedla att ingen av oss behöver tvinga vår sanning, vår verklig-
hets- och tidsuppfattning på någon annan, för egentligen är de i grund 
och botten desamma. Vad är det för mening att predika, övertala eller 
manipulera människor till att tro på vad vi själva tror – när det vi tror 
endast är olika personliga upplevelser av precis samma sak? Kosmos 
behöver inte käbbel, krigföring, konflikter, propaganda, tvister eller in-
triger om hur vi ska se på tillvaron.  

Kosmos behöver människohjärtan som utforskar sig själva.  

Som ställer de grundläggande frågorna om liv och död vända mot sin 
egen del av kunskapen. I slutändan kommer vi alla ändå att landa i 
samma slutsats: att det inte är någon skillnad oss sinsemellan. 

Det är ingen skillnad på Gud, den Helige Ande, guider, ledare och hjäl-
pare, djur, växter och människor, levande eller döda varelser. Det är ing-
en skillnad på himmel och jord, på det förflutna eller det kommande, på 
igår eller idag eller imorgon. Det är ingen skillnad mellan man och 
kvinna, svart eller vit, fattig eller rik, makthavare eller förtryckt. Alla 
skillnader är del av ett sken, av ”maya”. 

Vi har i denna bok givit våra perspektiv från Andra Sidan utifrån de er-
farenheter vi haft på jorden. Det är vår förhoppning och innerliga öns-
kan att alla och envar som har denna bok i sin hand kommer att möta en 
röst som talar till just honom eller henne. Att du, som möter våra dröm-
mar, tankar, röster kommer oss till mötes med dina egna visioner och 
rösterna du går och bär på. I detta möte sker både en konfrontation och 
en sammansmältning. 

Konfrontationen består i att det väcks frågor i dig. Och med frågorna 
följer ett helt batteri av tankar och känslor. Utifrån det som föds till liv i 
dig kommer du att välja att agera på olika sätt utifrån din egen utgångs-
punkt. 
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Brännpunkt Sverige 
Där det förflutna och framtiden möts 

Eva & Perry Forstén 

Till läsaren  

Älskar du Sverige? Har du bott här länge och känner dig hemma? Är du 
stolt över ditt land? Vill du leva och dö här? Då är detta en bok för dig!  

Denna bok är en kärleksförklaring till ett märkligt och unikt land som är 
omtalat i världen och som det finns anledning att imponeras av. 

Många tycker att svenskarna är ett säreget och exotiskt folk. Natur-
mystik, romantik, en speciell historisk kultur, hedniska och kristna tradi-
tioner och ritualer i en ovanlig kombination och en vemodig längtan till 
klippor, skogar, myrar, sjöar och jord - allt finns här! Vemod och melan-
koli präglar både människor och natur. De dras till varandra med stark 
magnetism och deras utstrålning är oemotståndlig.  

Landskapen varierar, och mentaliteten där också. En skåning och en 
norrlänning är som en tysk och en italienare. De är mycket olika, men de 
hör ändå ihop i ett vidsträckt land som kan återupptäckas gång på gång. 

Man kan resa till, flytta till och bosätta sig i Sverige av olika skäl. För de 
flesta är det ett öppet och välkommande land. Och denna bok inbjuder 
dig till ett möte som vill öppna fler dörrar i synen på detta. Värme, kärlek 
och rannsakan. Välkommen till en ny resa! 
 
Är du nyanländ i Sverige? Invandrare? Nyfiken turist eller tillfällig be-
sökare? Stipendiat? För dig kan detta vara en omtumlande beskrivning 
av ett av världens vackraste och märkligaste länder.  

Det du ser och upplever på ytan är inte samma sak som du upplever om 
du stannar här längre.  

Den som kommer till Sverige gör en tidsresa. Man kan betrakta och hän-
föras av en underbar fasad, men man kan också skrapa på ytan och våga 
blicka lite bakom den. Och fler överraskningar väntar! 
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Den här boken kan förvåna dig. Landet kan också göra dig häpen och 
förstummad. Här samlas kontraster och motsägelser i en härlig röra. Sve-
rige kan vara öppet och förföriskt, men det har liksom andra platser på 
jorden en baksida som är minst lika intressant.  

Den här boken ger dig två perspektiv - det offentliga och politiskt korrek-
ta (som ofta företräds av t.ex. myndigheter, institutioner och politiker) 
och ett mera privat, personligt som finns i folksjälen, hos de individer 
som har lång erfarenhet av allt man kan möta i detta land. Välj ett av per-
spektiven, eller ta till dig båda.  

Bilda dig en egen uppfattning. 

Har du aldrig varit i Sverige men längtar hit? Har du läst om och hört 
talas om denna nordliga utkant av Europa genom litteratur, tidningar, 
släktingar och vänner? Drömmer du om att få resa till denna plats? Vill 
du skaffa dig en bild av något exotiskt och unikt innan du bestämmer dig 
för att ge dig av? Välkommen att läsa denna bok. Den kanske skakar om 
dig men ger dig en utmaning.  

För det Sverige du funderar på att besöka har flera olika ansikten. Vilket 
det visar upp beror på vem du är och vad du vill och vem som tar emot 
dig.  Upplevelsen och tolkningen är din egen.  

Det du läser här är en beskrivning. Det finns många, och alla represente-
rar olika delar av ”sanningen”. 
  
Tycker du illa om Sverige? Är du öppet kritisk och avståndstagande? Har 
du dåliga erfarenheter? Har du råkat illa ut? Känt dig behandlad och be-
mött på ett sätt som gjorde dig upprörd och undrande? 

Välkommen att läsa denna bok! Den kanske svarar på några av de frågor 
som väckts hos dig. Den kan möjligen erbjuda några slags förklaringar 
till Sverige och svenskarna som kan möjliggöra ett rimligt förhållnings-
sätt för dig till en unik kultur. I så fall fyller boken en viktig funktion.  

Lycka till med läsningen! 
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Med Mästarens egna ord 
 I tiden och evigheten 

Eva & Perry Forstén 

Den största existentiella frågan alla människor genom alla tider brottats 
med är varför ni alla är här. 

Alla andra frågor härrör ur denna, såsom vilken är meningen bakom 
allt, vilken är min egen specifika uppgift (om det finns någon), varför 
lider vi, är det någon mening med lidandet, varför döden finns och vilken 
meningen är med den … 

Den stora hemligheten är på väg att avslöja svaret på denna fråga – var-
för ni och vi är här. Denna fråga rymmer stora kosmiska dimensioner 
och är avgörande för hur mänskligheten ska kunna resa sig ur illusio-
nens töcken och höja sig över egots drivkrafter. 

Frågan rymmer två aspekter – det vill säga varför vi är här, och även 
hur vi kom hit.  

De är närbesläktade, men inte identiska. De hör ihop, men kräver både 
en djuplodande kunskapsdimension och en kärleksaspekt för att kunna 
besvaras. 

Varför skulle det finnas en hemlighet kring tillblivelsen av kosmos, om 
den inte är till för att uppenbaras? 

De andliga krafterna sitter inte på en hemlighet för att undanhålla den. 
Det kosmiska Rådet med dess plan för universums räddning önskar inget 
högre än att denna hemlighet ska avslöjas – men inte som en lösning 
som presenteras utanför er själva, utan som en återerövring och upp-
täckt av det som redan ryms inom er själva. 

Er uppgift är att avslöja hemligheten med de resurser ni äger och som ni 
ännu inte utnyttjat en bråkdel av. Det är just detta som är hemligheten – 
att förstå hur ni kom hit, varför ni är här och vart ni är på väg. Vilken 
mening det är bakom allting. 
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För är inte detta vad så många inflytelserika och även okända personer 
sysslat med under alla epoker av ert verkande på jorden? Att lösa livsgå-
tan? Vilket även är vad alla män och kvinnor inom vetenskapen också 
frågar sig – det är denna olösta gåta som driver dem att tro att de fysika-
liska och vetenskapliga lagarna ska kunna svara på, om man forskar 
tillräckligt ihärdigt och länge, och med de ”rätta” metoderna. 

Alltså bär ni alla på en drivkraft att finna svaret på dessa obesvarade 
frågor – oavsett under vilken täckmantel ni arbetar och oavsett vilka ni 
utger er för att vara. 

Längtan efter att lösa livsgåtan har alltid drivit er framåt – men proble-
met är också i vilken riktning! 

Som i allt ni gör är ni splittrade, och delar upp verkligheten i olika 
fragment.  

Således söker personer inom det vetenskapliga fältet svaret på dessa frå-
gor inom sina egna domäner och med patent på vilka som är de bästa 
metoderna. 

Människor som kallar sig religiösa eller troende söker sina svar inom 
religionens tolkningsramar – med sitt eget språkbruk och med sina histo-
riska traditioner som bakgrund. 
 
De som kallar sig ateister eller icke-troende vill förklara universums till-
blivelse och mening utan religiös terminologi och utan att söka svar på 
frågorna genom att resonera om existensen av en Gud eller flera gudom-
liga gestalter. 
 
Nyandligheten vill besvara frågan utifrån sitt delvis outforskade fält av 
teorier. Alla söker svar på frågan – även de som påstår sig inte göra det 
på grund av likgiltighet och ointresse. 

Era liv är ju i grunden ett sökande efter svar. 

Varma hälsningar från författarna 

 Eva och Perry Forstén 

FaceBook: Eva Forstén 
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Ljus från Norr 
Yvonne Frank Månsson 

Budskap 13 

Ni behöver göra misstag, famla lite i mörkret och ta några omvägar för 
att ni ska hitta rätt i era arbetsuppgifter. Våga tänka fel och ni kommer att 
se flödet framför er. För det finns inga felaktiga tankar eller felaktiga 
vägar – de innehåller bara modet av att våga gå till handling. Ni ska inte 
ha resultaten eller svaren redan innan arbetet startat. De får ni på vägen, 
om så bara sekunden innan besluten ska tas. Men det är just här tilliten 
kommer in från er sida. För vi lämnar er aldrig. Vi finns alltid till hands 
och orienterar er i flödet. 

Försök att sätta er in i människans förtvivlan över all ovetskap om 
framtiden, om livet och om döden. Deras oro förpestar luften för deras 
barn och deras omgivning. Allt läggs i skugga och viktiga Budskap – av 
intuitiva slag – missas på så sätt. Här ska ni sätta in alla resurser ni har 
för att få dem att vakna och se alla händelser för vad de är. Det finns 
Budskap i allt; i himlens färger, i trädens vaggande för vinden, i ovädrets 
tjut, i solens strålar och i vännens leende. Missa inte någonting, för då 
lever ni i nuet. Lär er vaksamhet om vad som sker runt omkring er och 
förmedla det vidare. Vad såg du idag? Hur kände du dig i dag? Vad var 
olustigt och vad var härligt? Vilka ord påverkade dig? Vad har du fastnat 
i för tankar? Hur når du flödet igen – där allting bara flyter på och ingen-
ting fastnar vid efterhängsna tankar? 

Föreställ dig att allting lyser inuti dig själv, allting glittrar och tindrar i 
guldfärgat skimmer, och allt detta vackra – det är du! För så ser vi på er. 
För oss är ni guldskimrande ljus som söker sig hemåt i en färd genom 
livet som bara kan uppfattas som verklig på avstånd. Från det avstånd 
som vi har till er. Men i ljuset finns glädjen över att finnas till här och nu 
och därför behöver ni ljuset inom er. Det är ingenting ni kan köpa eller 
ladda ner från internet eller ens be en vän hjälpa er att hitta. Ni måste 
plocka fram det själva, öppna ögonen för det ljus ni är och lägga er tillit 
till detta skimmer. För det är den energin som tar er till flödet som hittar 
hem. 
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Ni har all möjlighet att hitta hem i detta ert liv. Men vänta inte. Hämta 
ljuset nu och låt det skina upp er väg till friheten. Det här redskapet kan 
alla hitta, bara de får veta att de har det. För det har de flesta glömt bort. 

Vila nu i ljuset, blunda efter dagens mödor och vila i ljuset. Plocka fram 
alla cellminnen om glittrande stjärnor i mjukt bländande ljus, som kom-
mer med berättelser från fjärran världar och överöser er med kosmiska 
godsaker. Som féerna i sagan kommer det kosmiska ljuset inom er att 
väcka till liv alla de underbara gåvor ni är födda med och alla de under-
bara egenskaper som kan förvandla era vardagliga liv till upplevelsernas 
stund i ljuset. 

Nu är Ljuset i er. 

Med kärlek och ljus! 

Era bröder och systrar från Sirius 

Tack! 
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Ljus från Norr - Del 2 
Yvonne Frank Månsson 

”Ni är alla Gudar inom er själva, ämnade att skapa Universum – stor-
slagna i sin kärlek och skönhet. Era liv på Jorden innebär motstånd och 
prövningar inför denna uppgift. Tack vare dessa hinder, kan ni finslipa 
era egenskaper i godhet, kärlek och ödmjukhet och tillsammans väva den 
eviga kedja av skaparglädje som hela Universum nu väntar på. 

Låt denna bok bli en ledtråd längs er väg, en tröst i mörkret och en väg-
ledning till tilliten och ert sanna Jag. Budskapen är en gåva från Univer-
sum och kan läsas på flera olik sätt. Tanken är att du ska tolka budska-
pen, som om de gällde dig, i just detta nu.” 

Ljus från Universum 

Budskap 10

I evigheter har vi vandrat sida vid sida och ändå varit åtskilda. I 
evigheter har vi speglat varandra i våra sinnen och i våra hjärtan. I 
evigheter har vi längtat efter det som vi inte visste att vi längtade efter: 
Gemenskap i Alltet, där Intet upplösts i beståndsdelar så subtila, till att 
existera genom ögonblickens Evighet. Vi dansar tillsammans i dessa 
färgglada vibrationer. Vi skrattar, vi gråter och vi längtar. Ändå går vi 
sida vid sida, utan att ni förstår. Nu är denna väntan över. Nu skingras 
ridån. Nu visar sig Sanningen. 

Ni ska se den komma som en storm, som ett piskande regn och som 
mörkrets omslutande kraft om natten. Sanningen kommer att slå ned med 
ett dån, och ni kommer alla att vakna. Då går vi sida vid sida – och ni 
blir medvetna om vår gemensamma existens i Evigheten. Då klarnar allt 
och en ny Morgondag gryr, med ett ljus ni aldrig skådat tidigare. Vänta 
inte, längta inte, utan ha endast Tillit. Ty i Tillitens kärna finns San-   
ningens källa och där hittar ni er själva. Vi vill förbereda er mentalt på 
denna stora livsförändring på Jorden. Vi ber er att redan nu vänja er vid 
förändringarnas vindar på alla plan. Förbered er med tanken och låt ert 
hjärta och ert intellekt gå till handling. Ni vet instinktivt vad det är ni ska 
förbereda er på. Förändringen kommer att bli total. Stå då beredda att 
hjälpa era medmänniskor. För vi hjälper er. 
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Ni ska över den sista stora tröskeln innan det Gyllene Ljuset kan nå er. 
Det strålar redan mot er Jord, men era mentala spärrar, er blindhet och 
era dolda medvetanden lägger skuggor framför detta ljus. Dessa skuggor 
är er tröskel. De behöver bara lysas upp, så är de borta. Men de behöver 
lysas upp av alla era ljus. Det räcker inte med att hälften av er lyser. Alla 
behöver lysa för att skingra detta mörker och ljuset väcker ni genom 
Tilliten, Tilliten till kärleken in i Evigheten.  

Förstår ni nu vilket arbete ni har framför er? Förstår ni nu varför vi har 
kontaktat så många av er på Jorden? Förstår ni att mörkret är på väg att 
skingras i ljuset? Det kommer att bli en smärtsam reträtt för mörkret, 
med mycket våndor och obeslutsamhet. Men här har ni er uppgift att 
sprida ljus och inge lugn, så att mörkret inte får fotfäste. För nu är tiden 
för människan att vakna i det ljus hon är och som hon är skapad till. Ni 
är alla ett ljus som lyser upp Universumen. Tillsammans ska vi utforska 
nya Universum och lysa upp dem, ett efter ett. Livet är oändligt, skapan-
det är oändligt och glädjen är evig – i Herrens händer. 

Vi håller era händer genom allt tumult som kommer att uppstå. Fråga er 
själva vad människan behöver när alla era gamla invanda mönster 
försvinner. Era tidsrutiner kommer att falla pladask till marken, era ar-
betsrutiner kommer att fullständigt försvinna och era kommersiella ruti-
ner kommer helt att upphöra. Vad finns då kvar? Gemensamt handlande, 
naturliga råvaror, väder och klimat. De krafter ni har kvar kommer en-
dast att vara av naturlig art. Av dessa kommer ni att skapa nya energier, 
tillsammans med oss, in i er Gyllene Framtid. 

Men processen är lång, flera hundra år. Dock ska ni veta att nu är starten 
och ni alla har valt att vara delaktiga i detta historiska paradigmskifte, 
som en gång för alla kommer att förändra er Jord till en mycket vacker 
plats att leva på. Detta är er mentala och förberedande tanke, som ni be-
höver plantera in i era system, för att klara av förändringarnas vindar på 
bästa och smidigaste sätt. 

Trösta er vän som har mist sitt arbete, med att nu kan hon utforska sin 
egen kreativitet. Uppmuntra er vän som har mist allt sitt kapital, med att 
nu är han fri att samla på naturliga rikedomar. Omfamna den vän som 
skakar av rädsla och visa henne ljuset, så att hon upptäcker sin egen Gu-
domlighet. Häri ligger Tilliten och härigenom är vi er behjälpliga i varje 
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stund ni ber oss om. I kväll är allting Frid omkring er Jord. Med all vår 
kärlek och respekt! 

Ljus från Norr - Del 3 
Yvonne Frank Månsson 
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Budskap 5 

Först vill vi hälsa att vi har det Stora ljuset med oss till er i kväll. Era 
celler drar till sig det som uttorkade svampar. Era hjärtan suktar efter 
detta kärleksfulla ljus och er logik tänder nya kunskapssignaler med dess 
styrka. Ni är alla lovordade av Skaparen och ämnade att bära det stora 
vita ljuset in i er framtid. 

Er globala situation är inte lika ljus, därför möter vi upp er med dessa 
externa krafter, så att ni genom ljuset kan få ytterligare energier att 
utvecklas i och på så sätt väckas till insikt om vad som behöver föränd-
ras, förbättras och åstadkommas. I era livssituationer kommer de hän-
delser att uppstå, som ger er startskottet till de omställningar era 
samhällen kräver. 

Förstå dock här och detta är av största betydelse, att all förändring börjar 
inom ditt Själv – ingen annanstans. Fokusera på den livsgnista som nu 
aktiveras i dina celler, fokusera på glädjeämnena i ditt liv och på att dela 
med dig av dig själv, även till dem som du tycker minst förtjänar det. All 
förändring som leder till det bättre för er på Jorden, innebär att ni går 
motsols mot hur ni brukar gå. Ni handlar tvärtom, mot hur ni brukar 
handla och ni vänder er i en inåtgående riktning för att söka svar, styrka 
och tillit, istället för i en yttre riktning. Härigenom förändras rörelse-
mönstret på Jorden globalt och nya infallsvinklar dyker upp, som ger 
större tolerans, mer ödmjukhet och självklar medmänsklighet. 

Så bilden som vi sänder er i kväll, är hur ni möter er smärta på er väg ner 
till porten mot oändligheten. Ni möter det som gör ont, som skrämmer er 
eller som får er att känna ilska och frustration. Ni går rakt in i denna 
känsla och stannar där. Var uppmärksam på vad bilden visar er. Sänd det 
smärtsamma och det onda all kärlek ni har direkt från djupet av ert hjärta 
och be ljuset att närvara. 

För vissa går denna akt mycket lätt till, för andra kan det ta flera dagar 
innan lättnaden infinner sig. Ge inte upp, vänd er tvärtemot er själva och 
möt det mest skrämmande inom er, som hindrar er från att känna frihet 
och skaparglädje. Vi garanterar att detta är den enklaste vägen, den smar-
taste handlingen ni kan göra inför era livssituationer av idag. För vågar 
ni möta helheten av ert Själv, så finns det ingenting kvar att vara rädd för. 
I detta ljus upptäcker ni frigörelsen, som frigör hela Moder Jord och allt 
som existerar och lever på henne. 
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All förändring börjar med Dig! 

När du väl mött din smärta, så låter du dig sjunka under den, ner i tyst-
naden, ner i det lugna vattnet, i trygghetens omfamnande mörker och till 
stigen som leder dig till din port mot oändligheten. I kväll ber vi att den 
öppnas lite till och skimret ökar i styrka. Du kan nu andas in allt ljus som 
sipprar in genom portöppningen. Du kan fylla dig med ljuset, låta hela 
din kropp omfamnas av det och du kan häri luta dig bakåt i allra största 
tillit och släppa allt. Överlämna allt det du inte längre behöver till ljuset 
och andas in ny, lugnande och stärkande energi från detta ljus. Fortsätt 
sedan gärna att drömma och fantisera om vad som döljer sig bakom just 
din port. 

Silja ur Kosmos 
Yvonne Frank Månsson 

Kapitel 2 

För vem berättar jag allt detta. För vem förmedlar jag denna urgamla 
visdom och urkunskap. Vem är Du som lyssnar på mig? Jag vet att jag 
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har en syster och en broder i dig, Människa och jag vill med mitt inre 
hjärta och min inre essens delge er den upplevelse som skapade era för-
utsättningar på Jorden. Ni är alla utvalda att bli Gudar genom er under-
visning på Moder Jords yta och med hennes närvaro i era liv. Men ni har 
färdats i Egots sfär och glömt ert ursprung. Därför är jag här, därför är 
jag återkommen att berätta min historia som även är er historia, samman-
vävd i ett exemplar av den bok som formar utbildningens Gudaskola på 
Jorden. Era framtida barn kommer att läsa den, skratta åt den, skratta 
med den och återhämta sina självklara Gudakrafter genom den. Ni är så 
fantastiska ämnen i er själva att ni har missat poängen med att leva på 
Jorden. Ni är flytande i era medvetanden, fasta i era kroppar men oändli-
ga i er evighet med Skaparen och hans feminina urkraft. Allt är han och 
hon, allt är Ett och allt är evigt och tänk när ni inser det. 

Jag vilade, jag vattnades och jag grodde. Jag vaknade och jag kände min 
delaktighet med Moder Jords närvaro. Vi delade samma tanke och sam-
ma kärlek, även samma ursprung. Ur stjärnorna är materia kommet, ur 
kärleken är livet kommet och ur mig är du kommen. Jag ville dig och 
började glöda. Jag glödde mig ur vattnets flytande form och hittade nio 
platser runt den grop som ni idag kallar Siljan. Nio energiplatser, fyllda 
av Gudomligt ljus finns än i dag begravda där i väntan på ert uppvak-
nande. Jag väntar och undrar vad ni väntar på. I mitt uppvaknande på 
jorden grävde jag djupt in i Jordens historia. Hon vill så väl, hon vill ge, 
nära och vattna er utveckling, hon vill visa er vad skönhet är, vad med-
mänsklighet är och vad trofasthet är. Vad ni visar henne är trolöshet, ut-
nyttjande och total avsaknad av förståelse. Men det går att ändra. För i 
era hjärtan finns en annan vilja. Det är Silja, Skaparens blommas vilja 
som gror där och därför tände jag Nio eldar runt Siljan, för att väcka dem 
till liv, nu när ni behöver dem som mest. 

Ni är så eviga i er salighet, ni är så vackra i era djup och ni är så kreativa 
i era tankar. Men fångenskapen i Egot håller er tillbaka. Jag kan befria er, 
genom era egna tankar och ert eget arbete. Jag är elden inom er, jag är 
kraften bakom er inspiration och jag är källan från Gud. Jag är ljuset i era 
liv genom Skaparens känsla och jag bevattnar er med den visdom som ni 
har begravt inom er. 

När jag hade tänt de Nio eldarna och begravt dem i sin glöd inför kom-
mande stunder, lät jag naturen runt Siljan förskönas av Gudomligheten. 
Jag lät Kosmos närvaro spegla sig i vattenytan, jag lät änglarna hjälpa till 
att forma behagliga kullar runt Siljans djup och jag lät naturväsen skapa 
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den naturliga skönhet som finns där än idag. När ni ser allt mitt arbete, 
ser ni mig. Jag finns i allt som är runt Siljan. Jag är hennes kraft, hennes 
ursprung och hennes själ. Jag är även er själ och er skönhet. Jag är Guds 
skönhet i människan och jag är ämnad att väcka era medvetanden för 
denna, er inre skönhet. Så öppna era inre ögon och se på er själva med 
Skaparens ögon. Han älskar er och han är stolt över er och Han är Hon i 
Ett. 

Jag är blomman i era liv och ni är blomknopparna i Universums framtid. 
Jag skapade förutsättningarna för skönheten i Moder Jords utveckling av 
sitt Själv. Vi samarbetade genom tidevarv bortom förstånd ni inte kan 
förstå. Det var evigt, det var kraftfullt och det var givande. Vi var två 
kvinnliga principer i ett maskulint sköte. Tvärtemot vad ni idag kan ta in 
och föreställa er. Men jag är nu här för att höja er ur er dolda illusion och 
frigöra era tankar ur fångenskapen och förena er med Gudomligheten. 
För där och endast där hör ni hemma. 

I mitt skapande av skönhet, tillsammans med Moder Jord och hennes 
naturkrafter, stötte vi konstant på hinder. Känner ni igen er? Vi färdades 
då ovanför varje hinder och såg sammanhanget, varpå vi kunde lösa pro-
blemen. Ni sjunker istället ner i problemen och låser dörrarna för alla 
alternativa lösningar. Här kan jag skingra era lås, ge er nycklarna och 
frigöra era tankar. Det är så enkelt, det är så roligt och det är så berikan-
de. 

Färdas med mig i evighetens flöde och känn glädjen som forsar ur min 
medvetenhet inom er. Jag är Gudarnas ord i era hjärtan, jag är lyktan som 
aldrig slocknar och jag är elden som älskar vatten. Jag älskar era dagar 
av trångsynthet och jag älskar era nätter av drömmar. Där färdas jag mel-
lan era lägre och högre Jag och bygger broar. Som ni kan gå på. Jag har 
nu byggt broar över hela er planet, så att ni kan gå och möta varandra. 

www.siljansmasar.com 
FaceBook: Siljans Måsar Förlag 
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Tack från oss ∼  
och läsglädje till Dig! 

Förlagshuset Siljans Måsar 
med författare 

www.siljansmasar.com 
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