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111 soppor med mirakel, 
drivved och ögonblick

Motivation för livsglädje och medveten utveckling
Visst kommer du ihåg när du var liten och fick nyponsoppa med glass och 
biskvier? För mig som bodde långt ute på landet och sällan fick sötsaker 
var lyckan total då mamma lagade nyponsoppa. Denna glädje har jag som 
vuxen fått återuppleva genom kontakten med universell intelligens och dess 
högvibrerande visdom som jag nu har blivit ombedd att dela med mig av. 
 
Boken innehåller 111 utvalda budskap – de viktigaste och mest aktuella, fyllda 
av andlig generositet – för att bjuda dig på smaken av nyponsoppa från andra 
dimensioner. Dess syfte är att förstärka din egen inre kraft och balans och visa 
på genvägar till ditt inre. De vill även bidra till öppnandet av nya portar till 
högre sanning, och de tas bäst emot som om de vore skrivna enbart till dig, 
här och nu. Drivveden står för starka budskap från ursprungets källa.

Med denna bok vill vi öppna kanaler av livsglädje, orientera er, entusiasmera 
er och få er att fånga upp all den idérikedom och skaparkraft som ryms inom 
er. Vi vill sända er hopp, vi vill visa er vår kärlek och framför allt vill vi få er att 
förstå att vi är närvarande. Ni är inte ensamma, ni har ett helt universum som 
uppmuntrar er och längtar efter ert uppvaknande. Längs vägen – förvänta dig 
inga mirakler – se att du i dig själv är livets viktigaste mirakel. Vi är endast 
den närvaro som bekräftar detta.

I boken finns även instruktioner om hur du kan få en manual för att själv lära 
dig att ta emot universell intelligens genom automatisk skrift. 

Genom den här boken får du tillgång till de nyponblommor från ovan som 
regnar över dig och vill svalka din själ. Smeksamt sköljer de bort hinnan 
mellan världarna och får dig att minnas. Minnas att livet är ett enda stort 
mirakel. Och att du är ett mirakel.
Lillemor Groth
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Var och en av oss har till 
uppgift att inse vårt gudomliga 
ursprung och vår skaparkraft. 

Den här boken med 111 andliga 
soppor vill ge dig förståelsen 
att du är av största betydelse 

för nuet och för vår framtid på 
Moder Jord och att dina steg 

bär kärlekens kraft vidare till allt 
och alla du möter. Universums 

kärleksfulla krafter vill här räcka 
ut hjälpande tankebroar och 

bära oss över våra egna tvivel, 
farhågor och rädslor, så att vi, 

medvetet och tillsammans, kan 
bjuda in och överlämna oss 

till den eviga och glädjefyllda 
livsdansen i våra liv på Jorden.

Nu är tiden att hålla 
varandra i hand, hjälpas åt att 

lyfta varandra och hela vår 
omgivning, så att den kreativa, 

feminina skaparkraften kan 
få komma till uttryck genom 

hjärtats intelligens.

Som läsare är vi alla budbärare 
av denna ljusets mission. Ljuset 
leder oss, följer oss och stöttar 
oss i allt. Budskapen är en gåva 
från Universum, att användas 

som redskap i alla skeenden av 
våra liv. Läs gärna ett budskap 

när du mår bra, läs ett högt när 
en medmänniska behöver ditt 
stöd och läs även ett budskap 

när du gråter inombords. 
Vi är aldrig ensamma, vi är 

gudaämnen på väg hem
 – och vi är.
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FÖRORD 

”Du är en spillra av något större, av det som en gång var och det som ska 
bli. Du är både då, nu och framtid samtidigt. Allt finns inom dig. Som tre ark 
papper smälter du samman till ett enda ark, till ett enda nu.” 

Orden förs till mig i vinden när jag betraktar det härjade och svårt medfar-
na trästycket i min hand. Morgonens promenad med hunden har fört oss ut 
på klapperstenarna som skiljer hav från land vid den karga heden i Arild. 
Mina fingertoppar följer kantigheten i fyndet som gömt sig i strandlinjens 
tångrevor. Drivveden ser ut att ha färdats långt och att ha legat länge på 
havets botten innan den modigt släppte taget för att följa strömmarna mot 
land. Lilla vackra spillra, vem är du? Vart kommer du ifrån? Vad var du del 
av en gång? Har du som skepp färdats över vilda oceaner till exotiska län-
der? Var du med om större drabbningar i tider av krig eller transporterade 
du förnödenheter och varor? 

Mitt hjärta flödar över av kärlek till drivveden i min hand. Svärtan, det dyiga, 
hålen efter spikar och de vassa kanterna, allt det är jag. Men jag är också 
den som reser mig upp ur havet efter hårda strapatser för att påminna om 
den skönhet och den styrka som finns i det skavda och ärrade. Havets dolda 
skatter finns i mig. Och i dig. Vi är alla spillror som söker fast jord under 
fötterna, vilsna skärvor i Universums stora hav som söker en ny tillhörighet. 
Drivveden vill få dig att minnas vem du är. Att du är större än du tror. Och 
att du – vart än livet för dig – alltid är en del av det större havet. 

Din själ har färdats genom många liv och dimensioner. Minnen av det 
finns lagrat i Universums stora energifält, i platser, i träd och i cellerna i din 
kropp. När Atlantis föll sökte de efter det säkraste stället att gömma den 
information som i orätta händer blivit farlig. Moder Jord blev då ett enda 
stort levande bibliotek och eftersom du är skapad av hennes stoft är även 
du det. Allt du behöver veta finns gömt inom dig. När du vänder dig inåt 
och lyssnar på livet som pågår bortom det fysiska och materiella, får du del 
av det. Även ett litet stycke drivved för med sig både uråldriga visdomar 
till dig och kosmiska budskap. Om du lyssnar.
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När jag gav ut min första bok 2014 var det självklart att Yvonne skulle bli 
min förläggare. Min själ ropade det till mig. Det fanns en plats kvar på 
förlagets resa till Azorerna och jag följde med på två veckors äventyr med 
kanaliseringar och meditationer. Vi sökte kontakt med Atlantis och fick 
budskap som jag fortfarande går tillbaka till för att förstå på ett djupare 
plan. Ju mer jag har arbetat med mig själv, desto mer inser jag vidden av 
dem. Men akademikern inom mig tvivlade ändå och bad Universum om 
ett tecken. En stark impuls att googla på Azorerna ledde mig till en artikel 
om att Portugals regering nyligen sökt pengar för att utforska en 60 meter 
hög pyramid som en seglare funnit 13 meter under havets yta, alldeles 
utanför den kust där vi hyrde vårt hus. Under 20 000 år hade den legat dold 
under havsytan. De misstänkte att den kunde tillhöra det sjunkna Atlantis. 
Mina tvivel på budskapen från Universum flög ut genom fönstret och har 
inte återvänt. 

Det blev startskottet för många äventyr tillsammans till olika kraftplatser 
för att söka den information som lagrats just där. Ibland fick vi med oss 
uppdrag till platser som behövde hjälp eller portaler som skulle öppnas. När 
naturfolken samlades runt om i världen för att ge extra kraft till de feminina 
visdomarnas återtåg, deltog vi med ceremonier vid Ale Stenar i Skåne.  

Genom den här boken får även du tillgång till de nyponblommor från ovan 
som regnar över dig och vill svalka din själ. Smeksamt sköljer de bort hinnan 
mellan världarna och får dig att minnas. Minnas att livet är ett enda stort 
mirakel. Och att du är ett mirakel. 

När Lina under prästens husförhör i Lönneberga undrar hur Gud har lyckats 
få ihop alla de där krumelurerna i örat var hon något viktigt på spåren; kon-
sten att förundras. Att se det stora i det lilla, att se på allt som finns omkring 
dig med din evigt nyfikna själ. Budskap som berör själen är tidlösa, de är del 
av ett enda stor nu. De kommer till dig när det är dags, när både tiden och du 
är redo för dem. Som drivved på en strand en tidig morgon.

Du vandrar nu med stora kliv in i ett okänt landskap i Vattumannens tids-
ålder, utan vare sig karta eller kompass. Förra gången vi var här var för 
omkring 26 000 år sedan. Det är en ny terräng där vi behöver stödja varan-
dra och hjälpas åt. Som ett ledljus lyser Yvonnes kanaliseringar upp vägen 
framför dig och väcker minnen till liv om en svunnen tid. En tid av fred 
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och frihet, i balans med allt som är. Där allt och alla var lika mycket värda. 
Och även om det kan kännas som ett enda stort kaos i världen när du läser 
det här, så är vi steg för steg på väg att återskapa den tiden. Tillsammans.    

Så vänd nu bladet i denna vackra bok – vars sidor en gång varit del av ett 
stort och mäktigt träd – för att läsa den med din själs ögon, bortom tid och 
rum. Minns. Och låt dig förundras.

I kärlek 
Lillemor Groth, Arild den 11 augusti 2022 
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INLEDNING

Det hela började, helt oväntat, en kall och vintervit afton vid Siljan, den 18 
oktober 2008, där jag plötsligt fick automatisk skrift. Sedan dess har jag fått 
ta emot åtskilliga budskap från universell intelligens. Min kropp har behövt 
vänja sig vid varje ny energi som kom för att överlämna budskap, ibland 
blev jag sjuk, sängliggande och riktigt rädd, men den kärleksfulla kraften 
omfamnade mig hela tiden och efterhand vande sig min kropp vid dessa 
högvibrerande energier.

De första 255 budskapen jag publicerade i trilogin ”Ljus från Norr”, är 
kärnbudskap som innehåller nycklar till vår inre gudomlighet. Dessa budskap 
behövde befruktas för att kunna spridas och manifesteras, därför sändes 
ytterligare budskap via trilogin ”BudskapsPortalen”, för att aktivera oss 
att finna fler nycklar och mer energi. Tillsammans bildar dessa budskap 
initierande nycklar som skänker ljus från norr till människan, vilket vill bidra 
till öppnandet av nya portar till den högre sanningen. Däremellan fick jag 
ta emot ”Silja ur Kosmos”, en mycket hög energi med syfte att ge tillbaka 
vår urkraft. Dessa budskap är till för oss ljusbärare och våra förberedande 
missioner inför kommande medvetandehöjningar. Vi ljusbärare av idag har 
valt att utföra denna uppgift i all kärlek till livet och nya ljusläsare kommer att 
känna i sina hjärtan att de vill medverka till denna utvecklingsexpansion. Vi 
som har valt denna mission är inte mer än någon annan medmänniska. Vi har 
bara valt att gå före och visa vägen in i det ljus som leder oss till gemenskap 
– i all gemenskap, kärlek och tillit.

När vi väver in magi i våra liv, kryddas tillvaron i vardagen och livet ter 
sig allt ljusare. Det öppnar för ankomst av medveten närvaro i andäktiga 
ögonblick – och Universum står stilla. Tiden är nu i det mogna tillståndet 
av mobilisering, för att lyfta allt liv in i en ny era av insiktsfull och kärleks-
full medvetenhet. Vi har av egen kraft tagit oss in i denna dimension, för 
att gemensamt lyfta vår omgivning. Ingen undkommer dessa tider av total 
förändring. Genom bokens näringsrika soppor kan du få kontakt med ditt 
högre jag som vill ledsaga dig till nästa steg av din andliga mission. Det är 
stora händelser på gång – uppdrag som vi har väntat på, förberett oss för 
och som vi är ämnade att utföra i detta liv. 
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När ni nalkas den mörka årstiden, kan det ibland vara med lättnadens känsla. Lättnad 
över att inte behöva synas lika mycket, att inte behöva prestera lika hårt, utan att äga 
rätten att backa något och vila i det tysta och mörka. Så är det även med mörkret, som 
ber om att få bli upplyst av era ljus. Det ber om er uppmärksamhet, er delaktighet och 
er upptagningsförmåga. Ja, det ber om att ni går in i en kort vilopaus inuti dess essens, 
absorberar upp mörkret i era ljus, för att sedan släppa det fritt i Universum. Vi ber er 
genom det ljus som nu pulserar i era hjärtan, att invänta mörkret i all tillit, så att det får 
möjlighet att i sitt själv bli upplyst genom er.

Denna portal som nu skapas inom människan via dessa budskap, är vägledning ur 
mörkret, in i ljuset på en mer effektiv och medvetandegörande nivå. Den andliga planen 
kan nå er genom denna portal och möta den jordiska planen, så att maktskifte sker för 
att upprätthålla balansen. Inom era system har ni nått den punkt, då vågskålen väller 
över och antingen väljer ni att balansera den genom era inre andliga signaler, eller så ger 
ni efter för det yttre och faller ner i glömska. Ingen väg är här fel – endast genväg eller 
omväg – och dessa val väljer ni själva.

I era hjärtan har de pulserande slag knackat så tydligt på porten till de andliga sfärerna, 
att vi nu kan stå redo för att möta varandra. Nycklarna äger ni i era ödmjuka kamrar 
av hjärtats kärlek till alltet, kraften äger ni i er gudomlighet inom solar plexus och viljan 
vilar fritt inom era sinnen. Det är endast synkroniseringen av dessa tre element som nu 
behöver sättas i rörelse. Därför är vi här, genom denna portal – för att möta människan i 
hennes egen andlighet. Nu är den tid, då osäkerhet, rädsla och ångest inför framtiden lägger 
locket på dem som inte vågar se sin inre skönhet och styrka, som blundar för intuitionen 
och som ihärdigt säger nej till inre signaler. Detta orsakar andlig förstoppning. Här fyller 
ni ljusläsare er största funktion någonsin under dessa era liv, då det är i detta nu det gäller 
att stå för ljuset, för skaparkraften och för flödet på er jord.

Det är inte naturkatastrofer och finanskriser som kommer att skrämma människan mest. 
Det är istället upptäckten av rotlöshet som infunnit sig efter århundradens sökande efter 
framgång i den yttre och materiella verkligheten. När hon nu till sist upptäcker – efter 
all kosmisk uppvaknande-medicin – att denna strävan aldrig har och aldrig kommer att 
leda till inre förnöjsamhet och lycka, då faller alla som käglor. De ger upp kampen och 
får ångest för att de har strävat åt ett helt otacksamt håll hela tiden. Men under denna tid 
har deras inre gudomligheter aldrig släppt iväg dem ensamma. Ni har alltid haft er inre 
gudomlighet med er, även om ni aldrig hört hennes mjuka stämma, eller till och med kanske 
vägrat lyssna på henne. Ni tror fortfarande att alla andra har rätt – inte rösten inom er.
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Att läsa budskapen är att koppla upp sig till sitt andliga jag. Så stilla stannar då 
nyfikenhetens yta upp och lutar sig bakåt i tilliten, med källans ursprung starkt vibrerande 
inom sig. Sådant är livet för budskapens läsare.

Det Vita StjärnLjuset  genom CentralSolens Rike

Vi befinner oss i ett enormt paradigmskifte, ett skifte som kan verka skräm-
mande och som också kan göra ont. Alla de små smärtsamma skiften vi har 
gått igenom när oss med insikter om ödmjukhet och tacksamhet, samtidigt 
som de lär oss att inte bränna oss på samma fingrar nästa gång. Leds vi ge-
nom svårigheter och smärta för att upptäcka vad vår inre feminina kraft kan 
skapa genom skiftet?

Låt denna bok bli en ledtråd längs din väg, tröst i mörkret och vägledning till 
tilliten och ditt sanna jag. 

Yvonne
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Nyponsoppa 1

I stilla och meditativt tillstånd tog jag emot universell visdom – varje dag kl 19–21 under 
de första åren, utan att egentligen begripa vad jag skrev eller varför jag fick dessa budskap. 
Jag bara visste att jag skulle fortsätta och överlämnande mig i denna tillit. Det blev till en 
sådan vana att min yngsta dotter trodde att alla mammor skrev på kvällarna, vilket hon 
med stor förvåning upptäckte att så inte var fallet.

Ni har förstått att ta emot näringen ur dessa budskap och era rädslor kommer 
att tränas bort genom era högre medvetanden. Ni har alla högre tillstånd, 
högre tankar av kännedom och högre medvetanden här hos oss. Det är så vi 
kan samtala och projektera våra arbeten i en gemensam struktur.
 
Era medmänniskor är fortfarande helt omedvetna om detta, trots att vi är i 
ständig kontakt och förmedlar dem denna kännedom. Men fångenskapen i 
kroppen åstadkommer detta fenomen. Och er uppgift är att helt enkelt klä 
av er denna kappa av inlåsningens känsla, frigöra tyglarna och förstå hur 
stora ni är. Vi börjar med er och andra mogna grupper på er jord. Sedan 
kommer resten av mänskligheten att klä av sig frivilligt. Det stora i det hela 
är att egentligen är det en mycket liten och enkel uppgift. Men er blindhet för 
det synliga har låst era sinnen.
 
Visst är den stora utdelningen i ett äventyr den ovisshet som kittlar i  solar 
plexus. Visst är känslan av hisnande färder i okända horisonter av största 
smaksensation för det mänskliga sinnet. Ni längtar efter äventyr, efter   
känslan  av  att  lämna säker mark och ge er ut i de okända vidderna. Vad 
kommer ni att möta där? I form av er framtida nutid finns ingen plats för 
dessa svar. Men  inom er har ni just den biljett som kommer att upplysa er 
om resans väg och mål. 
 
Norden har ett sken som syns långt ut i Universum. Ett ljus som sänder 
oss besked om er situation och information om närliggande händelser och 
aktiviteter som kan vara olämpliga för er. Inte en sekund är ni lämnade 
ensamma. Allting samverkar.

Det finns floder som forslar vetskap från landet till staden. Det finns vindar 
som tjuter varnande till barnen. Det finns skogar som mörknar framför 
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vilsna själar och det finns solljus som sänder signaler till handling. Allt i en 
flödande ordning. 
 
Stjärnljus är inte bara för vännen som inte hittar hem. De är även upplysning-
ens ledljus och våra informatörers transportmedel. Det finns ett ljus utanför 
mörkret så vackert och mjukt att ni skulle ge upp allt ni var och allt ni ägde 
för att få vistas där bara en minut. 

Men minuter existerar inte här. En dag ska denna vetskap förankra sig hos 
er alla. En dag ska ni alla få åtnjuta det eviga ljuset. Innan dess återstår stora 
projekt att genomföra och det är därför ni är på den plats som ni är. 

Budskapen från och med nu kommer att bli mer tydliga och mer inriktade 
mot era medmänniskor. Ha med er i beredskap att profetior inte hör hit och 
få era medmänniskor att förstå att det inte rör sig om gammal fakta. 
 
Allt är nytt nu. Ett nytt system och en ny ordning. Informera och gör era 
medmänniskor medvetna om denna förändring. De känner av den i sina celler 
men hänger inte med i sina tankar. Be dem fråga sig själva vart allt strävande 
ska leda till? För vem strävar de? Och gör de något mot sin vilja? 
 
Glädjen att se en människa släppa sina axlar, slappna av i pannan och ta sig 
för bröstet i ödmjukhet är glädje för hela Universum. Alla vill hitta hem och 
ingen är där något undantag. Ni har fått sådana krafter att människor öppnar 
sig för er och tömmer sig på allt negativt skräp. Därefter sker rening och 
läkning. Och allt gör de på egen hand. Ni finns bara till och vi lyfter slöjan.
 
Långsamt kommer allt klarna för fler och fler och ni kommer hela tiden att 
få nya arbetsuppgifter allt eftersom fler får gåvan. Att lyfta slöjan är att se på 
sig själv med nya ögon. Att förstå vem man är och veta inombords vilken 
kraft man är. 
 
Varje människas ursprung är inte längre intressant. Fokusera på vem ni är 
idag och vem ni önskar vara i morgon. Att andas luften, att se vinden i gre-
narnas blad, att höra barnen skratta är gåvor till era själars djup. Men ni ser 
bara avsaknaden av pengar och makt. Därför börjar förfallet där. Det yttersta 
behöver tas först. Vem är ni då, utan pengar och makt? Många kommer känna 
förtvivlan och panik. Och just dem ska ni hålla extra hårt i handen.
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Det finns inga tidsangivelser, det finns inga förutbestämda händelser som vi 
kan förmedla till er. Det finns bara visshet och stora rädslor som kommer 
att ge sitt uttryck i naturliga katastrofer. Det är ni själva som framkallar dem. 
Men det är också ni själva som kan stoppa dem och ändra riktning. Där är vi 
nu! Vi förbereder er på att ändra riktning för hela mänskligheten. Ingenting 
är omöjligt och framtiden är er.
 
Att ha tillit ska synas i era ansikten, så att era vänner bara kan ta till sig den 
utan ord. Visdomen sitter i era händer och välviljan i era hjärtan. Dela med er 
till dem i er närhet och låt budskapen löpa fritt. För oss finns inga avstånd och 
så ska ni tänka också. Ingenting kan hindra er från att hjälpa mänskligheten 
– inte en storm i hela världen kan välta er självkänsla och trygghet. 

I vetskap om att ni kan, är ni beskyddade från alla vindars rep och alla regn-
piskors slag. Beskyddet finns i era hjärtans sorg för människans vilsenhet. 
Ni leder dem hem. Hem till oss, i en gemenskap ni aldrig trodde var möjlig.
 
Vila nu i vetskap om alla tings varande.
 
För evigt tillsammans!
 
Ärkeängeln Gabriel
Vingslag från Orion           Tack!                                                                                                         
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från andra
dimensionerNyponsoppa

111 soppor med mirakel, 
drivved och ögonblick

Motivation för livsglädje och medveten utveckling
Visst kommer du ihåg när du var liten och fick nyponsoppa med glass och 
biskvier? För mig som bodde långt ute på landet och sällan fick sötsaker 
var lyckan total då mamma lagade nyponsoppa. Denna glädje har jag som 
vuxen fått återuppleva genom kontakten med universell intelligens och dess 
högvibrerande visdom som jag nu har blivit ombedd att dela med mig av. 
 
Boken innehåller 111 utvalda budskap – de viktigaste och mest aktuella, fyllda 
av andlig generositet – för att bjuda dig på smaken av nyponsoppa från andra 
dimensioner. Dess syfte är att förstärka din egen inre kraft och balans och visa 
på genvägar till ditt inre. De vill även bidra till öppnandet av nya portar till 
högre sanning, och de tas bäst emot som om de vore skrivna enbart till dig, 
här och nu. Drivveden står för starka budskap från ursprungets källa.

Med denna bok vill vi öppna kanaler av livsglädje, orientera er, entusiasmera 
er och få er att fånga upp all den idérikedom och skaparkraft som ryms inom 
er. Vi vill sända er hopp, vi vill visa er vår kärlek och framför allt vill vi få er att 
förstå att vi är närvarande. Ni är inte ensamma, ni har ett helt universum som 
uppmuntrar er och längtar efter ert uppvaknande. Längs vägen – förvänta dig 
inga mirakler – se att du i dig själv är livets viktigaste mirakel. Vi är endast 
den närvaro som bekräftar detta.

I boken finns även instruktioner om hur du kan få en manual för att själv lära 
dig att ta emot universell intelligens genom automatisk skrift. 

Genom den här boken får du tillgång till de nyponblommor från ovan som 
regnar över dig och vill svalka din själ. Smeksamt sköljer de bort hinnan 
mellan världarna och får dig att minnas. Minnas att livet är ett enda stort 
mirakel. Och att du är ett mirakel.
Lillemor Groth

Nyponsoppa från andra dim
ensioner    Yvonne Frank M

ånsson

Yvonne Frank Månsson

Var och en av oss har till 
uppgift att inse vårt gudomliga 
ursprung och vår skaparkraft. 

Den här boken med 111 andliga 
soppor vill ge dig förståelsen 
att du är av största betydelse 

för nuet och för vår framtid på 
Moder Jord och att dina steg 

bär kärlekens kraft vidare till allt 
och alla du möter. Universums 

kärleksfulla krafter vill här räcka 
ut hjälpande tankebroar och 

bära oss över våra egna tvivel, 
farhågor och rädslor, så att vi, 

medvetet och tillsammans, kan 
bjuda in och överlämna oss 

till den eviga och glädjefyllda 
livsdansen i våra liv på Jorden.

Nu är tiden att hålla 
varandra i hand, hjälpas åt att 

lyfta varandra och hela vår 
omgivning, så att den kreativa, 

feminina skaparkraften kan 
få komma till uttryck genom 

hjärtats intelligens.

Som läsare är vi alla budbärare 
av denna ljusets mission. Ljuset 
leder oss, följer oss och stöttar 
oss i allt. Budskapen är en gåva 
från Universum, att användas 

som redskap i alla skeenden av 
våra liv. Läs gärna ett budskap 

när du mår bra, läs ett högt när 
en medmänniska behöver ditt 
stöd och läs även ett budskap 

när du gråter inombords. 
Vi är aldrig ensamma, vi är 

gudaämnen på väg hem
 – och vi är.

ISBN: 978-91-88939-91-3

Yvonne Frank Månsson är 
författare och förläggare på 
Förlagshuset Siljans Måsar 
sedan 2008. Hon är utbildad 
utlandskorrespondent, 
hälsorådgivare samt Creative 
Producer. Med gedigen 
erfarenhet av business, 
personlig utveckling och 
andlig marknadsföring vill hon 
inspirera dig att nå balans i livet 
och bli framgångsrik och lycklig 
utan att tappa bort dig själv 
och dina egna behov. Genom 
förlaget förverkligar hon andras 
författardrömmar, med fokus 
på det goda ordet.

2008 blev hon aktiverad 
med automatisk skrift och 
har sedan dess fått ta emot 
livsbejakande budskap – 
motivation till själsutveckling, 
medmänsklighet och respekt 
inför livet på jorden. Det här 
är hennes tionde bok.
Läs fler av hennes andliga 
budskap via FB: 
Kreativt Systerskap
www.siljansmasar.com
Fotograf: Felix Frank


