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Gåva 26 november 2001, Ljungkullen, Partille
”Såsom ovan, såsom under
Såsom framför, såsom bakom
Såsom i ljus, såsom i mörker
är vi alla ett, 4-ever & One
Visa leds ej, visa ÄR”
tj-2016
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Grötån, Västra Götalands län 2011
”Skriv, sa regnbågens underbara hand,
Visa mod sa lejonet under regnbågens alla färger,
Gå i solsken sa stjärnan som lyste upp modets hand”
tj-2016
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Tina Jönsson
Författare, Kreatör, Mentorcoach
Driver företaget Human in Soul Process, tidigare
MOL Moment Of Life
Skrivit böckerna:
Hitta din plats, andas in, 2012.12.12
ETT & JAG, 2014.09.26
Mitt sanna JAG. 2015.05.26 – Slutsåld och utgått från sortiment 2016.
Hon har arbetat som receptionist, kontorist, crewpurser på
lyxkryssare, säljare, marknadsförare, projektledare, Egenföretagare, externjobbcoach, professionell coach, Styrelseledamot i 3 ideella föreningar, ICF International coach
federation, GIS – Grannar i samverkan/ nattvandringsförening för barn och ungdomars säkerhet ute, SFH Sveriges
förening för högkänsliga samt valberedelsen för ICF Sveriges
styrelse.
Engagerad i ALMI företags program Adept/mentor – Egenföretagare, där Tina var mentor för ett företag som fick årets
pris för bästa adept och Tina själv utnämndes till bästa mentor. Tina drivs av kreativt arbete både som mentor och som
entreprenör. Frihet under egenansvar är något hon vurmar
starkt för.
Hon har bott i Spanien, Mexiko samt är född i Sao Paulo,
Brasilien.
Hennes kreativitet och förmågan i att alltid se möjligheter i
stället för svårigheter, gör att hon fångar nyanser få ser. Hon
ser sig som en unik individ i en gemensam livsstruktur. Hon
arbetar för att hjälpa människan till sin fulla inre kunskap
och kraft i innerligt ljus och kärlek.
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Min tacksamhet
Det finns mycket jag är tacksam över. Inte minst om jag
ser på varför jag existerar på jorden i den uppsättning just jag
är formad till. Min djupa tacksamhet landar i den kunskapsresa jag påbörjade maj 2012. Jag hade precis hämtat tillbaka
min kraft efter en utmattningsperiod.
Jag gick en mindfulness promenad i skogen en regnig dag och
stannade till vid en vattenpöl.

Stund i Mindfulness maj 2012
Jag började betrakta dropparna som föll ned i pölen jag stod i.
Ja, jag stod i vattenpölen, för något sa mig att det var precis
där jag skulle stå just då.
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I hela min närvaro kände jag en ny känsla skapas i detta ögonblick. Känslan gick som en ström av impulser genom hela min
kropp, likt ringarna i vattenpölen. Jag kände livets kraft fyllas
inom mig igen.
Sorgen efter mammas bortgång och den dagliga vård jag gav
henne under de sista 8 månaderna hon slet i kampen mot cancern, hade skapat en djup trötthet och utmattning inom mig.
Resultatet blev utbrändhet i juli 2011.
Det var också då jag tillät mig att falla av tröttheten jag burit
på i så många år. Där släppte jag taget om att vara envist stark
och duktig flicka.
Utmattningen hade expanderat under en lång period och var i
sitt epicentrum efter min mors begravning. Jag lät därför mitt
system kollapsa, eller rättare sagt så lät systemet mig kollapsa,
jag hade liksom inget val, jag sögs in i utbrändheten. Jag landade i mitt svarta hål, ett vakuum, ett tomrum.
Det var dags för vila och återhämtning fullt ut. Det var dags för
stillhet och reflektion.
Det var dags att reparera skador jag utsatt mig för.
Det var dags att se vilka mönster jag ideligen upprepade som
inte gjorde mig gott.
Egentligen kan jag säga att ”min lyckliga resa till mitt svarta
hål” (En titel jag skrev för en bokserie 2005) började redan
dagen jag föddes.
Men där, i vattenpölen, kändes det nytt i systemet. En lättsamhet som är svår att förklara för en person som inte själv
fått uppleva en sådan känsla inom sig.
Jag kände en lust att få till mig mer kunskap om situationen
jag varit i. Hur jag påverkats som människa i mitt system vid
utbrändheten och hur hjärnan arbetar vid utbrändhet. Jag ville
hjälpa mig själv att läka och lära känna mig själv inombords.
Vad var det som styrde mina ageranden och hur påverkades
jag själv av dessa yttre impulser.
Vem var jag egentligen inuti skalet?
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Jag ville veta, så jag började söka efter svar.
Det var också i vattenpölen min omedvetna pilgrimsresa tog
sin början fullt ut, vill säga maj 2012.

Skiss ritades en natt i februari 2015, skylten gick jag förbi
under kommande dagspromenad.
Först 2015 blev jag medveten om hela vandringen jag gjort,
vilken otrolig kunskap jag fått till mig. Att börja se och lära
känna livet i alla sina aspekter, att se kopplingar från det yttre
till det inre och göra det inre till det yttre igen.
I vattenpölen påbörjades en resa i medveten utveckling och jag
var buren av en högre känsla inom mig hela tiden. Det som gör
att jag kan säga att jag var och är buren, även idag, var känslan
som jag fick i samma ögonblick min mor lämnade jordelivet.
I den stunden kunde jag nästan flyga. Det var som om jag blev
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20 kg lättare och gick 5 cm ovanför mark.
Men för att se allt från mitt eget djupaste djup och mörker, upp
till min högsta höjd och ljusaste ljus, behövde jag själv möta
allt JAG ÄR och har runt mig. Jag behövde möta mitt mörker.
Jag helas inte fullt ut om jag inte möter alla mina flisor. Vågar
jag visa modet att möta och utmana mig själv i detta så har jag
allt att vinna.
Det är då jag växer som människa. Den rörelsen föder min
atom med stimulans jag behöver för att själv utvecklas inom
mig själv. Där expanderar jag i min utveckling. Likt ett universum som expanderar, så gör även jag det. Det vet jag idag.
Allt hänger ihop.
Eftersom jag hela tiden expanderar så var inte överraskningar
av motgångar slut. Nej, nu skulle jag igenom några tuffa utmaningar till.
Min tacksamhet är enorm inom mig att jag vågade gå vägen
fram. Ödmjukheten till alla mina tillkortakommanden är också
enorm.
Tack för möjligheten jag fick och tack för att jag tog stegen i
alla led.
Tack för att jag vågade lyssna på allt, för att förstå.
Tack, tack, tack.
Så denna resa startar sommaren 2012. Då jag bjöds på den totala livsnollningen jag som person kunde uppleva.
Ja, det var verkligen djupet jag skulle möta.
Ett uppehåll i relation, nästan tillbaka från utbrändhet och ett
inaktivt företag som vacklade inkomstmässigt.
Jag insåg att jag verkligen var sågad längst med fotknölarna.
Nollad, ett resultat av min lyckliga resa mot mitt svarta hål. Ett
resultat av att göra sig beroende av andra. Att tappa sin egen
identitet för någon annans utsagor. Att fullt ut bli en följare.
Hur skulle jag kunna gå vidare härifrån?
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Panikångesten närmade sig och jag höll på att tappa greppet.
Det var i detta traumatiska läge djurens kärlek och tolkning
kom in i bilden.
Världens vackraste fjäril dunsade ned på bänken bredvid mig.
Ja, jag lovar dig, det hördes bokstavligen ett duns på bänken
bredvid mig för att jag skulle reagera och se åt det håll ljudet
kom ifrån.

Fjärilen var riktad mot mig och vingarna slog snabba vingslag
emedan kroppen andades i en jämn takt, in och ut, in och ut.
Jag såg på fjärilen en stund, följde andetagen och sa helt spontant.
- Ja, jag ska andas in, jag skall hitta min plats och ja,
jag ska andas ut.
Tillsammans satt vi där och andades.
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Efteråt kändes det lite surrealistiskt för mig. Jag var lugn inom
mig, jag visste att jag skulle ta mig igenom detta, det kände jag,
men vad hade jag precis upplevt och hur kunde det ske?
*
Jorden är en unik plats i universum. Lika unik som du
och jag. Det vackra och rika liv du har runt dig är ett sant skådespel att se och uppleva, både för din kropp och ditt högre
JAG.
Livet på jorden är en skola, som vi alla bör känna större ödmjukhet inför, och värna om.
Många, allt för många, springer dock runt som slumrande varelser och förundras över varför livet ter sig som det gör.
Varför? Varför stanna kvar i mörker när du kan gå mot ljuset?
Ta reda på hemligheten om dig själv och du ser ditt ljus, mening och innehåll.
Tacksamhet, enhet, ödmjukhet och kärlek är ord som drunknar i dagens sorl av konsumtionshysteri, maktkrig och
våld. Det är så viktigt att du som människa lär dig att leva i total balans, harmoni och inre kraft.
”Know Thyself”
Du har en unik plats. Du har ett unikt syfte. Finn din plats. När
du funnit din plats, hjälp andra med den förmåga du så naturligt fått till dig genom ditt livs lära. Använd dig av ditt
sensoriska elektromagnetiska fält och hjälp andra som behöver
just din hjälp.
Du som bär karaktärsdraget högkänslighet - HSP är född till
att hjälpa, skydda och bevaka, utan att förbruka dig själv. Finn
din balans, harmoni och inre kraft. Förstå din helhet. Du är i
ständig rörelse, på väg i ditt växande.
Det är min solklara övertygelse att du skall finna din kärlek
inom dig som är din främsta uppgift i livet. Därigenom finner
du din balans, ton och frekvens som krävs för att du skall lyckas växa i din fullkomliga gudomlighet. Ditt inre ljus, ditt högre
JAG, din medmänsklighet. Du behöver läka dig själv först!
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Jag skrev om detta i boken Mitt sanna JAG. En bok, (trots
grammatiska fel), jag valde att göra offentlig då budskapet var
det viktiga och en test för mig att våga släppa taget och våga
möta kritik. Jag behövde få ut budskapet om de skador många
av oss tagit av det liv vi levt. Inte bara i detta liv utan även av
gammal karma som lever med oss fram tills vi blir medvetna
och därigenom också kan korrigera obalanser vi har i vårt system. Vi behöver se vårt arvsanlag och vårt epigenetiska arv. Vi
behöver helt enkelt förstå livets helhet. Denna bok ersätter
därför Mitt sanna JAG och här lyfter jag den existentiella frågan till en högre nivå.
Jag har ett unikt rörelsemönster som för mig mot mina läror i
livet. Läror som mitt högre JAG, min uratom, behöver för att
kunna fortsätta expandera och växa. Likt universum.
Till min hjälp för denna resa fick jag tillgång till min inre kunskap, Thomas Scroll, min dator och min Iphone. Plus ALLA jag
vandrat bredvid på ett eller annat sätt. Ni ALLA har bidragit
till ofantlig kunskap. Tack från botten av mitt hjärta!

Huvudportalen till Sankt Johannes kyrka, Stockholm 2016
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När du med klarhet kan se vad du själv är skapare till, genom
ditt emotionella känslosystem, då klarar du av att vidmakthålla
dina egna visioner utan att påverkas av förtrollande brus på
vägen.
Som Louise Hoffsten sjunger ”Only the dead fish follow the
stream”.
Lyssna alltid inom dig själv och följ DIN röst, din vilja och dina
önskningar. Du behöver kunskap i att skydda dig från andras
påverkan och energi. Låt inte fel krafter få ett fäste i ditt energisystem. Ta hand om ditt egna hus med kärlek och klokskap.
Att våga är att träda över en tröskel från det ovissa till det visa.
Det ovissa ÄR utveckling. Vågar du gå mot ditt ovissa så kommer du per automatik veta vad som är den rätta vägen för dig.
Du behöver lyssna till ditt sunda förnuft och ditt innerliga
hjärta. Då hör du de snabba impulserna ditt högre JAG förmedlar genom de ljusa och svaga viskningarna. De vänliga
visningarna.
Du behöver vara observant på vilseledande spår, skeenden och
vibrationer. Du behöver vara sund i din tanke genom logikens
kraftfulla makt. Den gudomliga kraft, som finns inom dig, får
då sitt fria utrymme att fortsätta vara den hjärtliga skapare den
är.
Du behöver därför kunskap för att kunna skilja på illusioner
och fiktioner så du inte fastnar i emotionalvärldens förtrollning.
- Se, du som kan se och du kommer se!
- Hör, du som kan höra och du kommer höra!
Visa leds ej, visa ÄR.
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Varför skriver jag
denna bok?
Mitt syfte är enkelt i sin komplexitet (då människan
tenderar att göra livet komplext).
Jag vill hjälpa dig finna dina verktyg. Jag vill hjälpa dig se
och förstå det som ges till dig från ditt innersta JAG.
Jag vill skapa förståelse för alltets helhet. Hur du genom eoner av tid alltid strävat efter samma sak.
Ditt innersta ljus, din fred, ditt lugn, din harmoni, din tro,
din förmåga och för all del, en hel del kunskap om hur allt
hänger ihop.
Du är en sökare!
Framför allt så vill jag hjälpa dig som högkänslig person att
förstå att du har en gåva som du naturligt är utrustad med
genom din födelse.
Gåvan har du fått/byggt upp för att just du som högkänslig
befinner dig på en särskild nivå i din egen utvecklingstrappa.
Gåvan gör dig extra mottaglig för energier från kosmos/universum och kosmos/universum är en del av allt du
har runt omkring dig.
Både i den yttre som inre atmosfären.
Den svåraste uppgiften vi som människor över lag tycks ha,
är att se vår unika individualism och i samma andetag skapa
rörelsen till gemenskap och samhörighet, utan att tappa bort
oss själva, inom oss själva.
Utan att bli en FÖLJARE!
Här har många strider utkämpats genom vår mänskliga
historia.
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Ja, till och med utanför vår periferi, vi som människa inte
kan förstå fullt ut, sker processer. Planeterna stred om sina
positioner och olika naturlagar gav oss det resultat vi idag
kan se i vårt solsystem och i universum i stort.
Strider har utkämpats i eoner. Vi kämpar i princip om allt
idag. Vem som har rätt och vem som har fel. Vilken religion
som är den sanna och vilka byggklossar denna religion och
utsaga ska bestå av.
Planeterna stred om sina nuvarande positioner och cellerna i
din kropp arbetar konstant med att bekämpa de fria radikalerna.
För människans ego handlar det om makt och ära.
För kroppen, om ren överlevnad.
Så varför strider människan?
Varför kämpar vi om makt och ära?
Varför gör vi det svårare för våra kroppar att befinna sig på
planeten genom att förstöra atmosfären och jorden vi närs
av? Den faktorn berör ju alla, fattig som rik. Tar vattnet slut
tar det även slut för den rike.
Vi är i ett gemensamt nätverk som länkar ihop oss, på ett
eller annat sätt, med allt runt omkring oss, så till dig som
kämpar vill jag säga:
- Tänk! Tänk om, tänk!
- Känn! Känn in, känn!
Varför är just du här?
Vilken förmåga är din styrka?
Hur kan du hjälpa både dig själv och världen där du står och
ÄR, i just detta NU? I fred och harmoni och i en gyllene dans
med din förmåga du så naturligt har inom dig?
Låt just ditt ljus få finna sin rätta plats och lys upp världen.
Den behöver ditt ljus, i kärlek, i omtanke, i sanning och i
sunt förnuft.
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När ordet ”eclectic” äntrade min spelplan, förstod jag att jag
skulle synliggöra människans väg genom det som naturligt
förmedlats till mig och plocka fram fakta om det jag sett och
hört på resan. Strukturen i boken skulle byggas för att fånga
en bild om livet i sin storhet från flera perspektiv och genrer.
Erfarenheter, vetenskaplig fakta, filosofi, biologi, fysik och
teknik. Gammal som ny skulle vävas samman.
Under resan kommer du också få verktyg som hjälper dig att
finna din unika plats. Dina nycklar till din sanning. Under
resan har jag själv länkats ihop med helheten. Jag är i utveckling genom allt jag har runt mig hela tiden.
JAG ÄR utvecklingen!
Så vem är JAG?

”JAG har rest länge
JAG strävar alltid mot ljuset
JAG lever i fullständig acceptans”
tj-2016
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UNIVERSUM

BIG BANG - Hur fick jag allt till mig
❖ Mörk materia/Mörk energi
❖ Rörelsen - Gravitationens kraft
❖ Astronomi och stjärnor
❖ Lite om Astrologi
❖ Planeter
❖ Lite om ljuset
❖
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Kapitel 1
Universum
Det var en gång…
Ja, för det var en gång då det hände något fantastiskt och fenomenalt. Det var för ca 13,7 miljarder år sedan, det du idag
kallar för ”The BIG BANG”. Då skapades, eller mer rätt beskrivet, utvidgades ditt universum genom en enorm explosion.
I denna explosion bildades JAG. Du, jag och allt runt oss.
De första byggklossarna fick du genom fundamentala partiklar
som kvarkar och leptoner, för att senare bygga på med protoner och neutroner. Samarbetet med dessa partiklar gjorde att
du fick din atomkärna.
Under en långsam process på ca 350 000 år och under en extrem värme skedde ytterligare ett fenomen. Elektroner kunde
fångas in av atomkärnan och där skapades din atom.
Lite som magi, sker ett fenomen. När elektroner fångas in av
atomer blir universum genomskinligt för fotoner som då kan
röra sig fritt.
Den rörelsen blir en elektromagnetisk strålning.
Kraften som fotonerna skapar uppstår genom studsar mellan
atomkärnan och elektronerna.
Beroende på kraftens styrka skapas olika nyanser av ljus.
Precis allt du kan se och uppfatta här och nu, fick dessa byggstenar som grundfundament, inklusive dig själv.
Men du har inte bara formats av partiklar, molekyler och atomer, utan universum är i en ständig rörelse.
DU är därför i en ständig rörelse.
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Min första ledtråd genom min kunskapsfärd, kom en gryning
den 3 september 2013 och blev orden ”Thomas Scroll”. Orden
förde in mig i 114 paragrafer från Thomas evangelium daterat
från 300-talet. Denna Scroll var en av alla koptiska skrifter
som blev funna i Nag Hammadi 1945.
Thomas, blev även känd som Thomas tvivlaren och att det var
Thomas Scroll som blev mina uppvaknande ord, var inte så
förvånansvärt. Jag hade svårt att tro på andlighet. När ordet
”Kaouginos” gjorde mig uppmärksam på att inte döma, förstod
jag att jag skulle påbörja resan utan dömande. Jag skulle se
och förstå i neutralitet. En tvivlare behöver bevis för att våga
tro och däri kunna skilja sant ifrån falskt. Nu var det verkligen
upp till bevis, och färden mot bevisen startade där och då.

”Har ni upptäckt början då, för där början är, där är också
slutet. Jag gratulerar den som finner början för han skall
känna slutet och han skall inte smaka döden.” Ur Thomas
Scroll #18
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