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Författaren
Tina Jönsson
Författare, Entreprenör, Mentorcoach
(En individ i universum )
Drev företaget MOL Moment Of Life med kursgården
MOL Center som underverksamhet. Hon har skrivit 6 böcker
om medvetenhetsutveckling. ”Hitta din plats, andas in” en
arbetsbok för högkänsliga. ”ETT & JAG” som beskriver medvetenhetsutveckling, inre växande och kontakt med vårt
högre JAG. ”Mitt sanna JAG” beskriver våra energifält och
hur vi kan arbeta med dessa samt hur allt hänger ihop i de
existentiella frågorna. ”Jag hittar min plats jag andas ut” Tar
oss genom kosmos och utvecklingen på jorden fram till människan idag. ”Platina Arvet – Sanningen om mörkrets
hemlighet” tar oss med på den mörka sidans två olika
aspekter. Den mörka eliten och den mörka energin inom oss.
Hon har suttit som styrelseledamot i branschorganisationen
International Coach Federation - ICF Sverige, varit mentor
för Almi’s egenföretagare/adept projekt. Satt även med i styrelsen för Sveriges förening för högkänsliga.
Tina fick sitt stora kännbara uppvaknande 3 september
2013.
Hon har jobbat med sig själv i att inte döma det hon möter.
Både inom sig själv, mot sig själv och till situationer som hon
möter på sin livsväg och att se sanningen och ljuset inom sig
själv.
Tre områden som sannerligen ligger inom de 12 essentiella
egenskaperna inom den esoteriska läran. Något som den
Hylozoiska livsläran säger att vi behöver för att växa och utvecklas.
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Förord
Mitt syfte med denna bok är att ge dig kunskap och verktyg
till självhjälp. Under en inre resa till ett högre och kraftfullare
medvetande krävs det djupare förståelse om dig själv och din
existens. Genom denna, min sjätte bok, kring balans, harmoni
och inre medvetenhetsutveckling, hoppas och tror jag att du
skall hitta din sanna drivkraft som på ett naturligt sätt leder
dig framåt i ditt alldeles eget tempo genom din ebb och flod.
Jag hoppas att du hittar dina nycklar till din inre gudomlighet,
att du får känna sakralchakrat skjuta upp de lägre energicentranas kraft upp till de tre högre kraftcentrana vi har. För
att förstå och uppleva känslan av att möta värmen och ljuset i
chakrat mellan halsen och hjärtat, chakrat där gudsenergin
bor och strålar både in och ut genom dig. Gudomligheten har
du inom dig. Det vet jag med säkerhet. Det är balansen mellan
din personlighet och din själ som skall slås samman för att
därefter möta din Monad/Uratom. Bara du själv vet vad det
är för inre röster du möter på din väg som bromsar upp din
urkraft och denna undersökning kan vara ett av de starkaste
verktyg du håller i din hand för att finna svar.
Undersökningen är ett slutresultat av en resa som på allvar
satte fart 12-12-2012 då boken ”Hitta din plats, andas in” föddes men som hade sin inre fusion i min atomkraft redan år
2010 då jag fick lära mig vad en Genuin Relation I Lösningsfokuserade Affärer verkligen handlade om då jag hjälpte min
mor i sitt slutskede under 8 månader.
Genom denna resa på 10 kartläggande år kan jag konstatera
att det är genom eget praktiskt arbete och djupare förståelse
om dina beteendemönster som du, (om du vill), kan öka din
inre kunskap och också börja älska dig själv fullt ut. Den kärlek du ger dig själv stimulerar din uratom. Energin som
alstras i dessa stunder skapar förutsättningar för din fortsatta
expansion. Livet är en energikälla och det är du som i denna
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kropp förser dig med rörelsen mot ditt högsta och kraftfullaste JAG, din Uratom/ Monad. Låt din resa ta fart genom att
förstå dina plus och minuspoler.
Jag vill samtidigt tacka precis var endaste en av de personer/entiteter och energier som strålat samman med mig på
min livsväg. Ni har alla haft er del i mitt liv och jag har uppskattat precis varendaste en av er. Även om vissa fått mig att
skakas om rejält. Tusen tack för all hjälp ni givit mig. Min själ
och min personlighet bugar i enorm ödmjukhet till livets alla
erfarenheter. Må allt ljus lysa starkt i oss alla.

”The truth about the dark sides secret:
- In the name of god:
Trust yourself once and for all!
Dare to shine your light!
Love yourself, please!
AMEN ”
From my inner me 2015-03-24
Tina Jönsson
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Bakgrund till
undersökningens utförande
Människan har genom eoner av tid letat efter sanningen
om sitt sanna varande och många och åter många har letat efter
både essensen och ursprunget vi som art Homo Sapiens Sapiens
egentligen har som vår urgrund. Vilka är vi? Var kommer vi
ifrån är frågor som allt fler idag utforskar.
I dessa tider vi lever i idag år 2020 får vi se många omvälvande
sidor av vad vi som art är kapabla att både skapa och göra. Både
i goda som icke goda sammanhang. I strävan att finna svar om
livets mening och dess sanna existens har vi nu nått fram till en
fullständig kollaps i båda våra sidor av polaritet, dimensioner
och aspekter. I både det svarta som det vita. I både plus och minuspolerna. I både det positiva som det negativa, det maskulina
och det feminina. I Norr som Söder, i Öster som Väster och
Ovan som Under med allt det fantastiska runt omkring oss i vår
egen omloppsbana.
Oavsett om denna omloppsbana ligger i periferin atomen, cellen, kroppen, våra aggregathöljen*/aurafält, mineralriket,
växtriket, djurriket, människoriket eller ut mot universums
breda spektrum, så handlar alltid samspelet om en interaktion
mellan det mikrokosmiska och det makrokosmiska energiflödet. Ett flöde där allt i sin urgrund handlar om att finna balans.
Att väga upp plus och minuspolerna. Att finna nollpunkten i det
stora som i det lilla. Tiden vi nu närmar oss med vintersolståndet den 21-12-2020, där både Jupiter och Saturnus ligger i en
nära nollgradig position i zodiakens (den astrologiska kartan),
kompass, som alla våra förfäder har haft stor förståelse och kunskap kring, för att förutspå större händelser i kosmos så närmar
vi oss en oerhörd betydelsefull brytpunkt i människans evolution. Det är den resan underlaget bygger på, tillsammans med
mina 10 år i lärandets namn så, mycket nöje med läsningen.
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*Aggregathölje – esoterisk beskrivning: Alla naturens former är höljen åt
monader. Alla former utom fysiska världens organismer är aggregathöljen,
elektromagnetiskt sammanhållna molekyler från respektive världars materieslag. (KOV 1.13.2)
(KOV = Kunskapen Om Verkligheten/ H. T Laurency)
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Ebb och Flod
Det ebb och flod som vi har i vårt kosmiska maskineri följer
givna mönster, även om dessa rörelsemönster är enormt
mycket större än vad vi har fått kunskap om i våra skolböcker.
Månens cykliska rörelser ger oss svar på denna rörelse i hela
vår existens. Rörelsen är nödvändig eftersom den är en enorm
källa till expansion och skapar enastående byggklossar för en
myriad av livsformer, oss inkluderade.
Bilden blir mycket tydlig när vi ser hur allt har skapats runt oss
från begynnelsens tid. Se bara hur vårt jordklot formade sig.
Jorden befann sig i en intensiv involutionsera* där mineralriket var härskarna på jorden. Mineralerna kunde dock inte
skapa eller vidareutveckla någonting om de inte hade våra 5
element till sin hjälp: Jord, Luft, Vatten, Eld och Eter samt en
elektrisk tändning där emellan. Denna elektriska tändning
kommer från våra 7 kosmiska energistrålar.
Varje stråle har sin specifika elektriska vibrationsfrekvens som
påverkar allt levande med syftet att föra fram processer som
bildar en Individualisering/Kausalisering** i evolutionsprocessen som till slut landar i skapandet av de tre gudomliga
aspekterna i varje enskild livsform och entitet.
Det som sker är att när livet frodas i en form och när ett visst
stadie har nåtts, drar livsformen till sig en ny gudomlig
strimma av uttrycksform genom en ny stråle av energi och
kraft. Denna stråle börjar stimulera entitetens system för att
vidareutveckla molekyler och atomer i organismen.
Guds son, en herre av den andra gudomliga principen, som enbart styrs av riktad viljekraft föds och den tredje gudomliga
principen av viljeenergi tillförs till de övriga två och skapar en
omdirigering i den djuriska formen där både djur och människa samspelar. Som ett exempel kan jag nämna att det finns
idag 5 djurarter som kan kausalisera sig upp till människoriket
och det är: apa, elefant, häst, hund och katt. Därför är dessa
djur lätta att tämja och användas av människan.
Så nästa gång du ser på ditt kära husdjur, förstå att den lär sig
av dig för den är på väg upp till människoriket inom ”snar” tid
och några reinkarnationer.
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*Involution - Genom involutionen möjliggörs byggandet av aggregathöljen
och aktualiserar monadernas potentiella medvetenhet. De förvärvar därvid
en första, passiv medvetenhet. Involutionsväsen kallas elementaler. Involutionsprocessen går från högre värld till lägre, dess mål är i fysiska världen,
där evolutionen tar vid. (KOV2.11.3f, 4.3)
**Genom förvärv av ett kausalhölje övergår monaden från djurriket till människoriket. Kausaliseringen betecknar transmigrationen från djurriket till
människoriket.
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Den Kosmiska rörelsen
Den kosmiska rörelsen* är i symbios med människans rörelsemönster och skapar det vi ser i vår värld. Den väven har
spunnits genom ebb och flod i alla eoner och tidsepoker. Då
som nu har vi gått igenom negativa poler (mottagande) som
positiva poler (drivande), både energimässigt som erfarenhetsmässigt. Vårt solsystem har 490 klot, tio stycken 49-klot, som
alla har sju underklot. En jordrunda går igenom 7 olika utvecklingsstadier.
Både planeter, människor, djuren, växter, mineraler, molekyler, och atomer genomgår dessa processer för att bli starkare
och mer motståndskraftiga i miljöer entiteter befinner sig i. I
alla dessa processer kommer vi till en knytpunkt då den mörka
sidan, (sidan vi måste bli medvetna om för att skapa rätt balans i vårt system) slås samman med den positiva sidan för att
ta sig vidare. I vissa skeenden går du i minuspolen och i andra
dess motsatts. Ett naturligt rörelsemönster som också blev
mycket synlig i den undersökning jag gjort.
När vi applicerar dessa teser i framtidens psykologi kommer vi
förstå människans elektromagnetiska fält och hur dessa vibrationer stimulerar hela den kroppsliga struktur vi lever i.
Kroppen är vårt verktyg som hjälper till att ”ladda upp” vår
själsenergi för att få total kontakt med vår monad/uratom.
Den sanna betydelsen av orden ”den mörka sidan” har
INGENTING med ondska att göra, utan är helt sonika en del
som ligger i mörker för människan. Det är detta mörker vi
måste utforska och förstå fullt ut. Därför ska vi inte vara rädda
för den mörka kraften vi alla har inom oss. En del kallar det
vår skuggsida. Jag kallar det vår plus och minus pol.
Det finns dock, som med allting i denna värld vi lever i idag, en
elaka och mörk elit som vill härska över planeten och som har
gjort ett gott jobb med att svärta ner varje ord av betydelse för
människans utveckling. Den sidan är något helt annan än det
mörker som finns inom oss alla. Vi är här för att neutralisera.
Det är i sig, ett helt naturligt flöde. Ett flöde som vi inte fått
kunskap om och blundat för. När vi förstår detta förlopp fullt
ut kommer lidandet försvinna för människan. Då kommer vi
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också förstå rörelsemönstrets betydelse för vår själs evolution,
med mening och syfte som individen måste gå igenom via vår
personlighet och mängder av livserfarenheter. Bara så skapar
sig själen tillräckligt med kunskap och energi för att slå sig
samman med sin uratom, sin monad.

* Kosmiska rörelsen - Den kosmiska rörelsen (inom de 49 atomslagen/världarna) uppkommer genom att från högsta atomvärlden (1) en jämn flod av
uratomer (primärmateria) strömmar ner genom alla världarnas atomer till
lägsta värld (49). Dessa uratomer återvända därefter till högsta världen för
att ånyo fortsätta sitt kretslopp, så länge lägre världar behöver existera. Atomerna är av två slag. I de negativa (mottagande) strömmar materieenergien
från högre till lägre atomslag, i de positiva (drivande) från lägre till högre.
Det är denna ström, som håller atomerna, molekylerna, materieaggregaten
kvar i deras givna form.' KOV 1.27.1 (DVS 2.57.2, 2.12.7)
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Rotrasernas cykliska rörelsemönster
Det sägs att vi, enligt den esoteriska livskunskapen, idag befinner oss på vår 4:de Jordrunda och är i den 5:e rotrasens
utveckling – Den Ariska rotrasen, som är här för att lägga en
grund för vår 6:e rotras. Den 6:e rotrasen kommer enligt utsagor inkarnera i Brasiliens trakter. När denna kunskap nådde
mig förstod jag att det kanske inte var en tillfällighet att just
jag föddes i Sao Paulo, Brasilien den 17 februari 1967 kl: 17:23
och som jag också flyttade ifrån som 1 åring. (Vattumannen)
Rörelsemönstret för våra rotraser baseras på ett system där
varje rotras i varje jordrunda även genomgår 7 olika utvecklingsstadier med 7 olika underraser. Därav är vi den 5:e
underrasen till den 4:e jordrundan. Dessa sju stadier har ytterligare sju utvecklingsstadier för varje liv i rörelse.
Det var i detta rörelsemönster som min nyfikenhet växte till att
utforska om det stora rörelsemönstret även är synligt i ett enda
människoliv. Jag såg hur jag kunde få svar på den frågan. Hela
denna skrivelse handlar om de slutsatser jag kommit fram till
under min 10 åriga upptäcktsfärd och genom utgångspunkter
av esoteriska och teosofiska teorier. Ett experiment av filosofi
som i mitt fall utgick från aspekten praktik till teori, och inte
tvärt om.
Den ekvationen går genom talsymboliken 7 x 7 = 49.
Talet 49 står för de olika utvecklingsstadier och former som
existerar i detta solsystem, samt vilket plan de existerar på och
vilka intervaller formen är aktiv eller passiv i.
Den som beskriver detta system bäst är Henry T Laurency genom sina böcker ”Kunskapen om verkligheten” och ”De vises
sten”. Teosofen Alice A Bailey beskriver detta rörelsemönster
genom sitt diktamensarbete med Tibetanen och hennes 24
böcker, som i mångt och mycket också refererar till Helena P
Blavatskys dokrin ”The Secret Doctrine”.
Vad vi kan se idag är att varje epok av nya rotrasers inkarnationer sker på olika kontinenter. Lemuriens rotraser fanns runt
Stilla Havet. Atlanteanernas tidsepok fanns runt Atlanten. Det
sista spåret av Atlantis tidsera kopplas till ön Poseidonis som

17

sjönk år 9564 f.Kr. Det sägs också att båda dessa kontinenter
skall återuppstå. Först genom 6:e rotrasen och Lemurianerna.
Där efter den 7:e rotrasen som blir Atlanteanernas. I varje
övergång sker någon form av kataklysm, i själva övergången
och skiftet har vi flera monader inkarnerade från olika rotraser
samtidigt. Inte konstigt kaos uppstår.

* Rotraser-På varje klot i varje eon genomlöper mänskligheten i sin utveckling sju olika stadier i huvudraser eller rotraser. Ur var och en av de sju
rotraserna utvecklas sju underraser, och ur varje underras sju grenraser eller ”nationer”, sammanlagt 343 olika raser i varje klotperiod. Varje skifte
har flera rotraser inkarnerade samtidigt. Källa: LEL- Litet Esoteriskt Lexikon
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Mytologi eller verklighet – Dags att gå ut ur boxen
Undersökningen (även om det var en liten sådan) bekräftar
och visar denna tydliga tendens på att rörelsemönstret verkligen håller i det stora som i det lilla perspektivet och
dimension. Naturligtvis sker bortfall, det gör det även i det
stora evolutionära mönstret. Man kan ändå förhålla sig till att
om två kemiska ämnen bladas så kan resultatet bara sluta på 3
sätt. Negativt, Positivt eller Neutralt.
Mönstret som visas upp för oss i dessa esoteriska och teosofiska skrifter, som även Bibeln, Mytologin, Sagor, Sumeriska
skrifter, Bhagavadgita, Koranen, Popol Vuh, Nag Hammadi
dokumenten, Dead Seas Scroll med fler, visar på att det sker
större förändringar i vår kosmiska atmosfär. Asteroiders nedfall (Eld), stora flodvågor ”Noaks Ark” (Vatten), Vulkanisk
aktivitet genom tektoniska plattors rörelser och jordskorpans
förändring (Jord). Här kan vi lätt konstatera att starten på Vattumannens nya tidsepok kommer ske genom etern* och
himmelen (Luft), eftersom Vattumannen är ett lufttecken, astrologiskt sett, som häller kunskapens vatten över zodiakens
alla tecken så står detta symboliskt för eran där kunskap och
vishet ska råda i sann kärlek på ALLA plan.
Det var nu jag kopplade ihop orden ”Maquinaria Agua y Aire”
som pappas företag hette i Mexiko, ”maskineriet mellan vatten
och luft” och orden ”A Ghost in The Machinery”, ”ett spöke i
maskineriet”, som jag fick till mig som varningar.
Varningen ser vi och känner igen idag genom vår etersmog och
luftburna satelliter, genom 5G och det elektromagnetiska fältet
som påverkar vår cellstruktur. Tänk va! Det bor en liten Einstein i oss alla.
Vi behöver se på GMO – Genetisk Modifierad Organism.
Vi behöver utforska AI - Artificiell intelligens, och vad den gör
med människans cellstruktur. Varför heter det Cellphone på
engelska? Vi behöver utforska strålningspåverkan av den nya
Telecom utvecklingen. Vi behöver plocka fram den sanna kunskapen om elektricitet. Vi behöver öppna förståelsen till hur vi
på riktigt kan utvecklas i en naturlig balans. Varför har vi ett
elektromagnetiskt fält och förstår vi hur interaktionen mellan
människan, jorden, planeten och alla solsystem i den kosmiska
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existensen ser ut? Vi måste våga öppna upp för nya infallsvinklar genom biokemi, biofysik och det vetenskapliga området.
Vad händer när vi korsar kunskap och ser likheter. Vad händer
när vi tar olika spår i olika led till högre dimensioner? Får vi
svar vi aldrig nåtts av tidigare då? Ja, allt pekar åt det hållet.

* Eter – 5:e elementet. en hypotes i fysiken och filosofin. Redan
Aristoteles räknar upp eter som sitt femte, ljusa elementet efter eld,
jord, luft och vatten. Andra eterbeskrivningar: Eter – en vätska med den
kemiska beteckningen (C2H5)2O, dietyleter - Etrar – ett samlingsnamn på
ett antal föreningar. Eter (fysik) – ett numera övergivet begrepp inom fysiken, dock fortfarande kvar inom radioterminologin.
** Bild 1 taget ner mot havet. Zoomade upp ljuspunkter. Såg 2 händer.
***Bild 2:1 Solstrålar fångade av en Iphonekamera.
**** Bild 2:2 toppen av ett hårstrå på min arm i solljus, fångat av Iphone.
*****Bild 3 Atmosfärens eteriska skiftningar. Fångat av en Iphone.
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De vi upplever idag är ”Den brinnande marken”
Ett skifte av rotraser, rester av den mörka eliten i Fiskarnas tid
ger allt de har nu för att finnas kvar. Den onda elitsidan har varit härskare över mänskligheten i ca 2000 år. Tydligaste skiftet
ser vi under Romartiden med Kejsaren Constantin i spetsen.
Den 5:e rotrasen, i den 4:e jordrundan, är den ras som trampar
mark för att hjälpa mänskligheten till en energihöjning och utveckling mot den 6:e rotrasens stund på jorden.
Vi är här för att förstå detta skifte och lära av polariteten, och
ta ställning till vilken sida vi vill stå på. Vill vi öka i frekvens eller väljer vi att degenerera om vi inget gör. Den sanna
interaktionen i frekvensarbetet går via stråle 2 - Kärlek och
Vishet. Dessa ord bär en större innebörd i betydelsens essens
och dimension.
Den 5:e rotrasen har som huvudsaklig uppgift att balansera
och synliggöra den sanna meningen med livet. Det görs tillsammans med den 4:e strålen som arbetar med att skapa
harmoni genom konflikt. Enligt den esoterisk lära så är den 4:e
jordrundan tiden där vårt emotionella hölje har störst utrymme, och att de 3 första rotrasernas mening var att bygga
förutsättningar för levande organismer. Den 3:dje rotrasen
skapade den första människan.
Man menar också att i den 4:e jordrundans struktur av rasers
aktiva höljen så är raserna indelade i följande struktur:
4:e rotrasen Emotionalrotrasen
5:e rotrasen Mentalrotrasen
6:e rotrasen Essentialrotrasen
7:e rotrasen Superessentialrotrasen.
Denna rörelsestruktur upprepar sig även i underraserna.
Huvudsyftet för den 4:e underrasen i varje rotras är emotionalbetonad, den 5:e är mentalbetonad, den 6:e är enhetsbetonad och den 7:e är viljebetonad. Detta kan ge en liten hint
om de olika strålarnas inflytande på varje jordrunda, ras och
underras. Allt vi har i levande form (enl. Hylozoikens* lära) får
sin livsenergi från en huvudstråle och dennes pulserande kraft
ner mot jorden, som förgrenats till 7 strålar och ger livsenergi
till jorden. Därför ser vi också olika typer av personligheter.
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Interaktionen sker i ett större samarbete mellan stjärnkonstellationer, Zodiaktecken, de 5 oheliga planeterna och de 7 heliga
planeterna. Dessa samspel gör att energi kan tränga igenom
våra 5 aggregathöljen och skapar våra byggklossar för varje individs monads expansion och energihöjning. Våra höljen är:
Organismen i synliga världen, ett hölje av fysisk etermateria,
ett hölje av emotionalmateria, ett hölje av mentalmateria och
ett hölje av kausalmateria.

* Hylozoik - (Gr. hyle, "materia", och zoe, "liv") "Andlig materialism" eller
läran att materien är nödvändiga underlaget för all medvetenhet. Det av dåvarande 46-jaget Pytagoras formulerade systemet av esoterisk kunskap,
avsett att bilda grundvalen för framtidens vetenskap ( LEL - Litet Esoteriskt
Lexikon).
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Skapandet av våra höljen under 4:e jordrundan
Första rotrasens lägsta hölje bestod av fysisk etermateria hos
individen med emotionell medvetenhet.
Andra rotrasen var eterisk. Den fysiska medvetenheten var tillfällig och obestämd. Hos den andra rotrasen mellan femte och
sjätte underrasen ägde övergången rum från det eteriska till
det organiska. Lägg märke till att vi nu går uppifrån och ner.
Tredje rotrasen, den Lemuriska, uppvisade från första början
en fullt utvecklad organism, långt ifrån vad vi kan kalla mänsklig. Det var den tredje underrasen som undergick, från att ha
varit hermafroditisk eller tvåkönad, en långsam förvandling till
enkönad och blev mer mänsklig i sin form. Nervsystem och
hjärna utvecklades, vilket möjliggjorde mental medvetenhet.
Emotionalmedvetenheten var fortfarande den viktigaste.
Den fjärde rotrasen, den Atlantiska, utvecklades ur tredje rotrasens sjunde underras och påbörjades för c:a tolv miljoner år
sedan. Hudfärgen hos denna rotras förändrades med de olika
underraserna, från mörkröd till rödbrun, gulvit och gul.
De mest betydande underraserna var den tredje, de kopparröda toltekerna, den femte, de gulvita originalsemiterna, samt
den sjunde, de gula mongolerna. Från toltekerna härstammar
bl.a. Amerikas indianer, från originalsemiterna vår tids judar
och kabyler. Mongolernas ättlingar av blandraser är kineser,
japaner och malajer.
Den femte rotrasen, den ariska, utvecklades ur den fjärde rotrasens femte underras under en tidrymd på omkring hundra
tusen år. Den första underrasen var den hinduiska/persiska.
Den andra underrasen, den egyptiska/mayanska. Den tredje
underrasen, den arabiska. Den fjärde underrasen, den keltiska,
och den femte, den tevtoniska. Från den fjärde underrasen
fanns gammal-grekerna i förhistorisk tid, där härstammar bl.a.
de olika romanska folken. Tevtonernas ättlingar i historisk tid
är bl.a. slaver, germaner och anglosachsare.
Vi står inför en ny rasbildning, den femte rotrasens sjätte underras. Denna sjätte underras har beräknats kunna förvärva
fysisk-eterisk objektiv medvetenhet. Mellan sjätte rotrasens
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andra och tredje underras äger övergången rum från organism
till eterhölje, vilket därefter blir människans lägsta hölje. Hela
sjunde rotrasen blir eterisk. I de eteriska raserna är individens
inkarnationsperiod eller personlighetens livslängd lika lång
som tiden för en underras. Ett gott stycke in i mentaleonens
fjärde jordrunda aktiveras tillfullo mentala-kausala medvetenheten då automatiseras mentala och kausala höljet som leder
till full objektiv medvetenhet i dessa. DVS 2.36*. Där är vi nu.

* DVS 2.36 – Texten saxat ur De Vises Sten. Rasindelningen skiljer sig från
Philip Lindsay’s indelning vilken jag utgått ifrån
**Bild 1 är tagen från Guillermo Martin’s Youtube föreläsning 2016.
***Bild 2, bild 1 är esoteriska astrologen Phillip Lindsay’s karta av rotraser,
där jag klistrat in hjärtat och punkter för att visa var vi är idag.
****Bild 2 Tagna av mig. Vattenbubbla med tre strålfärger samt figur i havsvatten liknandes ett växande foster.
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Naturriken
Vi har som levande entiteter under tidevarven i detta solsystem skapat och strävat efter allt högre atomslag till vår
monad/uratom. Dessa steg, som varje monad gått genom, går
via olika naturriken**. Syftet till rörelsemönstret är att monaden bygger upp sin atomenergi och skapar förutsättningar för
det nästkommande höljets utveckling. Det görs via erfarenheternas rörelseaspekt. I vårt solsystem har vi 6 naturriken.
Mineralriket –
Växtriket Djurriket Människoriket Essentialriket Manifestationsriket/
första, (lägsta)
gudomsriket -

första riket
andra riket
tredje riket
fjärde riket
femte riket

finns i världarna 47-49*
-”-”-”finns i världarna 45-46

sjätte riket finns i världarna 45-46

Alla dessa riken, förutom essentialriket och manifestationsriket, börjar i värld 49 i vårt solsystem som är det absolut lägsta
stadiet och har till syfte att forma vår fysiska materia. De monader som nått 5:e eller 6:e naturriket är medlemmar av
planethierarkin. Idag uttalar sig många att vi skall upp till den
5:e dimensionen och det är en sanning med modifikation.
Vad det innebär är att vi i vår monads energi är i en utvecklingskurva som gör att mänskligheten som helhet skall höja
frekvensen och energin för att nå det femte riket i den eteriska
världen. Det är i detta arbete vi alla står i nu. På ”den brinnande marken”, till vår sanna upplysning. Den upplysningen
får vi inte gratis då vår monad/uratom självmant måste stimulera och tillföra energi och kraft till själen som i sin tur kan
väcka individen att skapa rätt rörelse för individens syfte och
mål i det gemensamma grupparbete mänskligheten har som en
enda uppgift och enhet.
Som alltid tvista de lärde om denna sanning och vad sanningen
består av. Men ser vi i vår backspegel kan våra farfäder bekräfta spår i vår historia. De har berättat sanningen för
människan. Eller i alla fall försökt få denna rotras att förstå
meningen med vår existens och vart vi är på väg.
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Det stora skiftet!
Den esoteriska astrologin spelar en större roll i vårt kosmiska samspel än vad både det akademiska och
vetenskapliga kunskapsområdet ger oss fakta om idag.
Om vi i vårt sunda förnuft verkligen tog oss tiden att under
ca 10 år utforska ockulta teorier, så finner vi sanningen genom oss själva som visar samspelets interaktion på den nivå
vi utforskar livet genom. Esoteriska – själens, och exoteriska - personlighetens horoskop berättar så mycket för oss
om vi ger oss tid till utforskande.

* 47-49 – sifferbeskrivning på de nivåer i utvecklingsvärldarna. I vårt Solsystem finne 49 världar. (1 är den absolut högsta världen och 49 den lägsta
som startar i mineralriket)
** Naturriken -Kallas de stadier monadernas evolution och expansion sker
genom. Det finns tolv naturriken: sex i solsystemet (världarna 43-49) och
sex i de kosmiska världarna (1-42). De sju högre kallas gudomsriken. (KOV
1.32.1)

26

Emergent Evolution – Det stora skiftet
I teosofiska och esoteriska skrifter brukar man kalla detta
skede för ”Emergent evolution*”, vilket fortfarande ligger till
grund för många livsformer i naturen än idag och som tidigare
var styrande även för människans evolution. Själva utvecklingen styrs inifrån organismen och blir i slutänden sitt eget
resultat av både uttryck och ton i sin expansion. Utvecklingsfasen ses som ett experiment av våra högre energimonader,
(Mästare) och styrs idag till stor del av den andra strålens
energislag. Strålen som inverkar på människans energisystem
genom kärlek och vishet. Även dessa två ord har en dubbelbottnad innebörd då det enbart är genom rätt kärleksfull
vishet som vi kan expandera i alla våra energikanaler som leder oss upp till vår egen hösta monad.
Strålarnas energiströmmar kommer utifrån, ovanifrån, från en
högre gudomlig källa och skickas ner till alla livsformer genom
elektromagnetiska pulsar, som i sin tur får en reaktion inuti
alla livsformer då vibrationen når sitt mål. Processen leder
fram till olika utvecklingsstadier. I detta flöde finner du mystiken till de olika initieringarna** av olika grader för varje
livsforms utveckling. Energiarbetet går via olika triader. Vi kan
se interaktionen mellan människan och dess husdjur.
Djuren har under en lång tid genomgått en process av transfusion där de mot slutet av en initiering kommer nå sin egen
Individualisering/Kausalisering upp mot människoriket. De
väntar in orden/vibrationer som får dem att nå dörren som för
dem till den treeniga enheten som leder till den dubbla vägen
där de till slut når den gyllen dörren som för dem in i ”ljuset”,
steget till den mentala atmosfären i atomen. Den mentala atmosfären finns endast i människans form, där du också finner
ditt Ashram***. Djuren har lärt sig att ge kärlek genom sitt
starka emotionalhölje och fångar intresse för människor genom sina inkarnationer som domesticerade djur. De påverkas
av impulser från någon av de sju strålarna som djuret har i sin
urmonad som huvudstråle, men också från den stråle som deras vårdare har, samt från strålen i den aktuella cykelns period.
Elefanten påverkas av stråle 1, hunden av stråle 2, katten påverkas av stråle 3 och hästen av stråle 6.

27

* Emergent evolution- Under evolutionsförloppet uppstår omdirigeringar
och nya egenskaper formas, såsom sinnet och medvetandet.
**Initiation: Process i esoterisk utbildning, då lärjungen (hans monad) under lärares (tillhörig högre naturrike) ledning bryter igenom till, och
definitivt förvärvar högre atomslags medvetenhet och energi ("vilja")
***Ashram-Den grupp som en medlem av planethierarkin formar med sina
lärjungar och genom hans kraftcenter utvecklar och samlar in kunskap till.
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Triader – Tre Treenigheter
Under hela utvecklingsperioden som vi tar oss igenom via de
fem naturrikena och de fem utvecklingsstadierna som existerar
i vårt planetsystem, sker ett sampel mellan vår monad och tre
treenigheter, vilka vardera har en egen triadkedja. Det gör att
vi har 9 stycken energipunkter som roterar och för energi vidare via elektriskt laddade trådar, Nadier, likt en stege.
Här finns också mystiken till symboliken i siffrorna 3, 6, 9.
Alla vet vi att en sammansättning av atomer roterar, då är det
inte heller långt borta i det logiska tänkandet att förstå att även
vårt chakrasystem är uppbyggt av olika roterande ”hjul”. Allt i
universum roterar.
Tredje ögats chakra har 2 stycken roterande hjul som inte är
fullt aktiva förrän vi nått vårt Andrajag/Kausaljag fullt ut. Under resan dit får vi glimtar av kunskapen. Går vi kunskapens
väg ökas vår vibration och i rörelsen skapas energi som blir en
frekvenshöjning. Tredje ögats chakra arbetar genom Regnbågsbron*/Lotusblomman/Antahakarana, med start i
Förstajagets mentalmolekyl, för att nå mentalatomen i Andrajagets treenighet.
7 av våra roterande energihjul känner du säkert igen genom
vårt chakrasystem men det ligger lite mer bakom dessa triaders sammaarbete som är ett mycket intressant ämne att
ytterligare sätta sig in i för att få full förståelse till hela processen och vägen fram för monadens medvetenhetsutveckling.
I början av varje liv är dessa energifält något slumrande och
det är när uppvaknandet sker och man börjar arbeta med sitt
energisystem, genom meditation och rörelse, som aktivering
sker av dessa energifält fullt ut. Detta upplevde jag själv strax
efter mitt uppvaknande genom två upplevelser vid 2 tidiga
morgnar den 23 och 24 januari 2014 (Vattumannen). Den
första var att jag fick en röd energistråle riktad mot mitt kronchakra följt av en massiv vibration. Strax efteråt började jag
höra röster tala. Den andra var att jag såg sju energibollar
flöda in i mitt system. En efter en, och med respektive färg för
varje chakra. Röd, orange, gul, grön, blå, indigoblå samt lila.
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Kort där efter small det till i min brandstege utanför mitt fönster som om något kraftfullt lämnade ett tecken till mig.
Händelsen kopplade jag senare till att förstå innebörden av
den elektriska stegen i atomernas och molekylernas vandring.

* Regnbågsbron/Lotusblomman/Antahkarana, - Kärt barn har många namn.
Läs på sid 33.
** Bild 2 – Syn i Tredje ögat/Ajna center av då aktuellt tillstånd. Signal om
mina bojor jag måste lösgöra mig ifrån.
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Vägen till ett Andrajag – Kausaljag för att nå högre nivåer i utvecklingen.
Alla entiteter tar steg mot högre energivibration i sina olika
energikroppar. Djuren går mot människoriket för sin individualisering och aktiva medvetenhetsutveckling och människan
skall nu till 5:e riket, Essentialriket där vi når vårt Andrajag/Kausaljag. Det är dessa steg som kallas för Transmigration.
Vilket i enkel mun kan beskrivas som processen där vår själ
och ande/spirit når vår monad.
Transmigrationen går igenom tre steg. Det brukar beskrivas i
att vi måste förankra och finkalibrera vår mentalmolekyl genom det som många kallar för Regnbågsbron. I Buddhistiska
sammanhang kallas det för Egoic Lotus – Lotusblomman och
vägen genom Antahkarana. I de esoteriska Livskunskapsböckerna är det genom att möta de 12 essentiella egenskaperna.
Det som tekniskt sker är att vi arbetar med vår mentalatom genom medvetenhetsaspekten i det fysiska livet och genom vår
personlighet. När vi är i detta skede prövas vårt Ego genom det
materiella och fysiska liv vi har runt oss som styrs av våra sinnen och alla våra känslouttryck, vår personlighet.
Vi utsätts för olika händelser som har till uppgift att stärka upp
den känslostyrda delen inom oss. Vårt, många gånger omedvetna, mål i detta skede är att frigöra oss från det emotionella
höljet. Här säger jag inte att vi skall bli känslokalla utan vi lär
oss att förhålla oss neutrala och balanserade till allt som sker
runt oss. Det är ett svårt steg i människans utveckling och vi
möter enbart så högvibrerande prövningar som vårt system
klarar av att möta. Det är en nödvändig process i helheten för
att tillslut nå vår all-kärlek med stor vishet och kunskap. Vi är
här för att hjälpa de som behöver vår hjälp i de lägre världarna
utan egostyrda motiv eller att förbruka oss själva i den processen. Steget in i den högkänsliga världen fick mig att verkligen
förstå hur djupt vi sitter fast i vårt känslosystem och att många
lider i detta arbete på grund av okunskap. Inklusive mig själv.
Min räddning har varit ett mantra jag burit med mig i alla motgångar jag mött – Vad LÄR jag mig i detta? Jag kan verkligen
förstå varför jag programmerat mig med den upprepningen i
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mitt mentala system för det jag är här att göra och ta mig igenom. Du har säkert också en röd tråd som följt dig genom ditt
liv i svårigheter. Den livlinan kan hjälpa dig till din egen förståelse av allt som sker dig. Både positivt som negativt. Glöm
aldrig att vi behöver båda dessa poler.

* Bild 1 Mentalhöljet ska släppa taget om emotionalhöljet för att nå den permanenta mentalatomen. Det sker genom arbete i Lotusblommans tolv
kronblad/Petaler eller de 12 essentiella egenskaperna.
**Bild 2 Mentala Treenigheten en av de tre triaderna mot monaden.
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De 12 egenskaperna som öppnar Lotusblommans
12 kronblad.
Lotusblommans tolv kronblad består utav 9 större delar i 3
etapper samt av tre petaler i blommans center. Dessa är symboler genom treenighetens tre triader.
Varje lager/etapp om tre blad innehåller ett blad från varje
energiaspekt av de tre huvudstrålarna 1, 2 och 3.
Varje plan har därför tre aspekter med träning i sig som stegrar sig upp genom Regnbågsbron/Lotusblomman nerifrån och
upp. Stråle 1 är Vilja och Kraft och är röd i sin strålfärg. Stråle
2 är Kärlek och Vishet och är blå i sin strålfärg och stråle 3 är
Aktiv Intelligens och är grön i sin strålfärg. Dessa interagerar
genom våra tre atomtriader genom de 12 egenskaperna som
man i mytologin kan läsa om genom Herkules 12 stordåd.
De 12 egenskaperna är:
1. Livstillit
2. Självtillit
3. Lagtillit
4. Rättrådighet
5. Opersonlighet
6. Offervilja
7. Trohet
8. Förtegenhet
9. Livsglädje
10. Målmedvetenhet
11. Vishet
12. Enhet
Dessa tolv egenskaper kan du arbeta med genom det Balanshjul som finns i avsnittet ”Balanshjulet”. Egenskaperna hjälper
till att balansera våra plus och minuspoler. Du ser ditt resultat
genom livslinjens alla plus och minuspoler. Den resan speglades under ett år för mig och genom ”Projekt tolv månader” då
skrivandet av bok nr 2 ETT & Jag kom till. Jag kan inte annat
än att le över hur finurligt vårt undermedvetna arbetar med
oss. Lyssnar vi på impulserna så kommer vi guidas rätt till
högre energi och kunskap. Det finns inget annat alternativ då.
Resan är tuff och helt unikt underbar på samma gång.
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* Ur Tomas Scroll § 3 ”Om de som förleder er säger till er - Se, riket är i
himmelen, då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till
er - Det är i havet, då kommer ju fiskarna att vara före er. Men nu är riket i
ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och
ni är fattigdomen.”
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Våra energihöljen i vårt energisystem
Med allt som började ske i mitt eget sinne och det jag kände
började ta form som olika vibrationer och hur allt kunde hänga
ihop med de fantastiska bilder jag började fånga med min kamera, fick jag en dag höra en sjungandes kvinnokör som
telepatiskt förmedlade orden: – Det är Newton du skall se på!
För att lära känna sitt eget energiflöde genom sitt energisystem, vilket är människans chakrasystem, är det viktigt att
börja utforska dessa 7 energifält och lära känna de 7 strålarnas
egenskaper för att därigenom se vilka strålenergier som påverkar just dina chakrafält.
Tabellen med de 7 strålarna och dess tillhörande chakran visar
huvudchakran för de olika strålarna. Dessa interagerar också
med våra 5 aggregathöljen*/aurafält, planeter och hela vårt
solsystem runt oss. De fyra understrålarna skiftar inför varje
inkarnation och påverkar varje individ därför olika. Det har
helt enkelt att göra med att vi är här för att ta in all kunskap i
de 12 essentiella egenskaperna. Varje ny inkarnation har till
uppgift att lära känna och finslipa dessa egenskaper i vårt fält.
Monadens energistråle är oförändrad och styrs av någon av de
tre första strålarna, stråle 1, 2 eller 3. De övriga 4 strålströmmarna skiftar i våra höljen för varje ny inkarnation. Monaden
behöver kunskap om all interaktion med de olika energislagen
från alla strålarna. Jag har tillexempel i denna inkarnation ett
väldigt aktivt Mentalhölje där stråle 3 och 5 interagerar med
mig i mitt Mentalhölje. Vårt eterhölje samspelar med alla våra
tre triader, vilket skapar ett flöde av 9 energipunkter. Där har
du också svaret till varför vi har 9 initieringsnivåer. Varje energipunkt/chakrafält/sephiroth länkas samman i en serie av
rörelser mellan molekyler och atomsammansättningar.
Meditation tillsammans med en noga analys av dina beteendeoch rörelsemönster i livet ger dig svar. I övningen ”Livslinjen”
kan du utläsa vilka känslor du arbetade med i de olika incidenterna. Se även på var dina intressen ligger som tillslut fångar
upp din själston och för dig i kontakt med den mästare som
också står till ditt förfogande. En synlig ledtråd är att se vilka
gruppsammanhang du naturligt dras till i ditt energiarbete.
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Där har du din strålgrupp, mer känd som själsgrupp. Vi behöver lägga mer fokus kring denna aspekt i framtiden då detta är
avgörande för människans utveckling mot enhetssträvan.
Undersökningen jag gjort kan vara en vägvisare till hur framtidens psykologiska arbete kan formas för att bättre förstå
människans inre potentialer fullt ut och att det till slut leder
oss in i den framtid där vi alla en vacker dag kommer befinna
oss. Där vi verkar som våra egna mästare utan artificiella
hjälpmedel, då dessa ting är rena kopior av vad människan i
sin urmateria är kapabel att själva skapa, om vi inte får skador
på vår utvecklande resa. Telepati kommer vara den nya formen
av mobiltelefon. Våra kosmiska Akasha** filer är vår datacentral där vi hämtar all kunskap allas våra Monader samlat in.
Nu kanske syftet till människans existens blir lite mer tydlig.
Vi är här för att samla in kunskap i olika delar och områden.
Allt i spåren för vår evolution. Vi är alla viktiga byggare i den
kosmiska väven.

* 5 höljen - Vid inkarnation i fysiska världen: en organism i synliga världen,
ett hölje av fysisk etermateria, ett hölje av emotionalmateria, ett hölje av
mentalmateria, ett hölje av kausalmateria. Av dessa fem förnyas de fyra
lägsta i varje inkarnation och upplöses i tur och ordning vid inkarnationens
avslutande. Kausalhöljet är människans enda permanenta hölje.' KOV
1.14.1f 'De fyra aggregathöljena är ovala och sträcka sig 30-45 cm utanför
organismen, utgörande den s.k. auran.' KOV 1.14.4
**Akasha filer - klotminnen, som kan nås med emotional klärvoajans.
De innehåller inte planetens förflutna utan vad folk i alla tider trott om det
förflutna. Den verkliga akasha, planethierarkins akasha, är värld 44 och nås
enbart av de som blivit essentialJag. (KOV 6.9)

36

De 7 strålarna genom vårt chakrasystem
Allt som existerar i vår kosmiska dimension rör sig i cykliska
rörelsemönster. De 7 strålarna har ett naturligt rörelsemönster
i vilka strålarnas energiflöde blir mer eller mindre aktiva under
olika involveringsperioder och interaktioner i evolutionens
spår. Varje stråle når ett eller flera chakrafält* i individens höljen. Detta påverkar så klart människan och varje entitets unika
fas i sin monads utveckling. Beroende på var varje individ
finns i sin egen utveckling så styrs ett eller två chakrafällt mer
än de övriga. Dessa kraftfält interagerar med de 7 strålarna på
olika sätt. Monaden har alltid en fast stråle som inte förändrar
sig genom de olika inkarnationerna. För de som aktivt påbörjat
sin utvecklingsväg når strålenergin generellt den eteriska kroppens chakrafält så här:
Huvudcentra

Stråle 1

Vilja och kraft

Sann vilja

Ögonbrynscentra Stråle 5

Konkret kunskap Sant seende

Halscentra

Stråle 3

Aktiv intelligens

Sant tal

Hjärtcentra

Stråle 2

Kärlek-Visdom

Sann känsla

Solar Plexus

Stråle 6

Tro-hängivenhet

Sann tillhörighet

Sakralcentra

Stråle 7

Ceremoniel Magi Sann sexuell innebörd

Bascentra

Stråle 4

Harmoni/Konflikt Sann Trygghet

Alla dessa strålar tillför livsnödvändig energi till våra atomer
och celler. Lika mycket som en växt behöver fotosyntesen, som
också styrs av en strålkraft, behöver vi de 7 strålarna för vår
expansion i energi. Strålarna interagerar med vår eteriska
kropp som i sin tur skickar vibrationer vidare till vårt mentala,
emotionala eller astrala hölje. Följden blir ringar på vatten i
vårt blod och nervsystem som i sin tur utsöndrar vibrationer i
hela vårt kroppsliga system. Den vibration vi bär inom oss påverkar hela naturriket. I djurens energikropp är fyra chakrafält
aktiva och tre är latenta och människan har 7 större chakrafält.
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*Chakrasystem - Centra i människans fysisk-eteriska, emotionala, mentala
och kausala hölje, vilka är organ för specialiserad energi och medvetenhet.
**Bild 1 – Mina hårstrån på armen som interagerar med solenergi. De två
nedersta är toppen av hårstrån och en god kommunikation med elementaler.
***Bild 2 – Överst till vänster, Solens 4 strålriktningar, till höger: min svettdroppe och dess information om de 7 strålarnas interaktion på olika plan.
Nedersta bild: Mitt hårstrå på min arm och dess intag av alla strålars energi
i en cyklisk rörelse och tidsspann.
Fruset vatten har en liknande struktur i sin information. Arktis historia t ex.
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De Kosmiska eldarna
De kosmiska eldarna är helt enkelt förlängningar av de tre
grundläggande eldar som beskrivs i första versen i första volymen av The secret Doctrine av H. P. Blavatsky, där speglas en
mycket fin beskrivning av de kosmiska eldarna och dess innebörd.
Det jag skriver här är ett enda sandkorn av helheten men viktig
att ha med sig till förståelsen för alla interaktioner som sker i
vårt kosmos, både i mikro som makrokosmos.
Det finns en gränslös oföränderlig princip; en absolut verklighet som, föregriper alla manifesterade sedda som osedda
varelser. Det ligger utanför människans fysiska räckvidd och
för varje mänsklig tanke eller uttryck.
Vårt manifesterade universum är en konstruerad symbol för
den absoluta verkligheten. I hela detta manifesterade universum behöver vi förstå tre aspekter.
1. De första kosmiska logotyperna, opersonliga och omanifesterade, föregångaren till de manifesterade.
2. Andra kosmiska logotyperna, Ande -Materia, liv, Universella
Anden.
3. De tredje kosmiska logotyperna, kosmisk idé, den universella världssjälen.
Från dessa grundläggande kreativa principer, och genom stegvisa plan, utfärdas i ordnad ordning otaliga universum som
består av otaliga manifestationsstjärnor och solsystem.
Varje solsystem är manifestationer av energi och liv i en stor
kosmiskt existens, som esoteriskt kallas för en Solar Logos.
Ref. 2 S. D., I, 42-44*.
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* SD-The Secret Doctrin av Helena P Blavatsky - 2 S. D., I, 42-44
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Våra Solar logos inkarnerar eller kommer till uttryck genom
vårt solsystem.
Solsystemet är kroppen eller formen till vårt kosmiska liv och
är i sig själv trippel.
Detta tredubbla solsystem kan beskrivas i termer av tre
aspekter, eller (som den kristna teologin uttrycker det) i termer av tre personer. Första, andra och Tredje person. Eller
genom Fader, Son och den Heliga Anden.
Signalen jag fick i detta utforskande var orden
”Finn Fader och Son”
ELEKTRISK ELD eller ANDE
1:a person - Fadern – Liv - Vilja - Syfte.
Det är den Positiva energin.
SOLAR/SOL ELD eller SJÄLEN
2: a person – Son - Medvetenhet – Kärlek
Det är den Equilibrerade visdomsenergin.
ELD GENOM FRIKTION, eller Kropp eller Materia.
3:dje person - Heliga Anden – Form - Aktiv intelligens
Det är den Negativa energin.
Var och en av dessa tre eldar är också trippel i sina skapande
uttryck och går genom:
De nio potentialerna/möjligheterna eller emanationerna i monadens utveckling.
De nio Sephiroths/chakrafälten
De nio orsakerna till initiering/ Vägen vi går i kunskapsutvecklingen genom den astrologiska Zodiaken.
Dessa tre delar, i den totala manifestationen som en helhet,
skapar de tio perfekta manifestationerna, eller den perfekta
mannen som till slut når sin frihet och monad.
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* Bild 1 – 1:a Person- Elektrisk Eld eller Ande
Fader – Liv – Vilja – Syfte – Positiv energi.
**Bild 2 – 2:a Person – Sol Eld eller Själ
Son – Medvetenhet – Kärlek – Equilibrerad Visdomsenergi
***Bild 3 – 3:dje Person – Eld genom friktion el. kropp el. materia
Heliga anden – Form – Aktiv Intelligens – Negativ energi
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De tre aspekterna av Helheten finns i alla former.
Solsystemet är tredubbelt och manifesterar sig genom de tre tidigare nämnda eldarna.
En människa är lika trippel och manifesterar sig som Ande,
Själ och Kropp, eller som Monad, Ego och Personlighet.
Atomen som forskarna ser på, är också tredubblad och består
av en positiv kärna, de negativa elektronerna, och rörelsen i
helheten i det yttre manifesterandet, resultatet av förhållandet
mellan de andra två. Proton, Elektron och Neutron.
De tre aspekterna av varje form är alla relaterade och mottagliga för samröre genom:
Energi är i rörelse och cirkulerar.
Alla former i solsystemet utgör en del av helheten och är inte
isolerade enheter.
Detta är grunden för broderskap, för helgons gemenskap och
astrologi.
De tre aspekterna av Gud, sollogotyperna och den centrala
energin eller kraften (för termerna är ockult synonymt) synliggörs genom våra sju chakrafält, tre stora fält och fyra mindre
fält. Dessa sju chakrafält är av logisk kraft och uppbyggda genom att de bildar energiströmmar genom kosmos
samhörighet. De är kända som
a. De sju planetariska Logoi. (Logoi = kunskapsenhet)
b. De sju andarna inför tronen.
c. De sju strålarna.
d. De sju himmelska männen.
De sju Logoi förkroppsligar sju egenskaper av olika kraftslag,
och är kända som de 7 strålarna. Namnen på strålarna är:
Stråle I – Vilja och kraft – 1:a Aspekten
Stråle II – Kärlek och Visdom – 2:a Aspekten
Stråle III – Aktiv Intelligens – 3:dje Aspekten
Det här är huvudstrålarna.
Stråle IV – Harmoni, Skönhet och Art
Stråle V – Konkret kunskap och Science/Vetenskap
Stråle VI – Hängivenhet och abstrakt Idealism
Stråle VII – Ordning och Ceremoniel Magi
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* Bild 1 – de 7 strålarna och dess meditationsmantra
* Bild 2 – Egen Marsbild exponerad i HDR filter via Iphone 8.
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Pilgrimens 10 år
Min resa påbörjade jag helt omedvetet år 2010 när jag trodde
jag skulle ut och marknadsföra ett säljverktyg som skulle
hjälpa coacher att sälja sina produkter och tjänster med en mer
genuin känsla. Verktyget hette GRILA – Genuin Relation I
Lösningsfokuserade Affärer. Det visade sig dock att det var jag
själv som skulle utforska Genuina Relationer i Lösningsfokuserade Affärer, så resan tog en helt annan vändning. Det började
när mor blev sjuk i september 2010 (Jungfrun) och jag gick vid
hennes sida under 8 månader för att efter hennes bortgång
april 2011 (Väduren) med begravning i maj (Oxen) starta en
pilgrimsresa som heter kunskap i flera perspektiv. Lägg händelser och stjärntecknen på minnet, det kommer vi tillbaka till
längre fram.
Uppsamlingen inför denna inre resa startade på en viloplats på
västkusten, eftersom jag landat i en total utbrändhet efter
mammas bortgång. Utbrändheten blev som ett vakuum i mitt
liv som också fick mig att förstå flera sidor av min existens då
jag nu även mötte kunskapen om högkänsligheten inom mig.
Jag läste om begreppet HSP – Highly Sensitive Person* sommaren 2012. Jag skapade en egen HSP grupp på Facebook juli
2012 (Kräftan). Det blev en start till att förstå min inre anatomi och komma min själ närmare för att greppa alla mina
sinnens interaktion på olika plan. Jag fick en så kallad baskunskap för att öppna upp mig själv och min kreativitet. Jag
började nyfiket gå vägen fram för min inre läkning.
Spännande saker började hända runt mig. En kreativ och intuitiv form pockade på min tillvaro. Jag var ute i naturen, sakta
kände jag hur flödet i hela kroppen började växa inom mig. En
interaktion mellan mitt emotionella och intellektuella sinne
samarbetade på ett plan som gjorde mig alldeles varm inuti
kroppen. Det blev en form av emotionell läkning som ytterligare en gilla sida jag skapade på Facebook fick som namn. Jag
ändrade om min kost och insåg vikten av rätt föda med mineraler och vitaminer och minskad konsumtion av framför allt
alkohol och socker. Jag kände interaktionen mellan växter och
djur. Sakta kom jag tillbaka i både kraft och lust för att på allvar förstå vad jag varit med om i detta skifte av energislag.
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Förstajaget började få en liten kontakt med Andrajaget genom
första och andra triadkedjorna. Så många frågor började växa
inom mig. Vad skapar mitt liv jag lever för känslor? Vad vet jag
om min ödes lott i livet? Vad är skrivet i mitt livsträd? Vilka utmaningar möter jag? Varför är jag här på jorden? Vad vill jag
genuint göra i mitt liv? Intuitivt kände jag att om jag finner
svaret på dessa frågor så vet jag att jag kommit en bra bit närmare min inre källa, min själ, för att nå min uratom/monad.
Jag började en utforskande resa i blindo. Intuitivt lyssnade jag
på allt som kändes i mitt hjärta och att förstå den intellektuella
sammankopplingen till det jag såg, kände, hörde och tänkte.

* HSP – Highly Sensitive Person är ett personlighetsbegrepp som gör att
människan tar in ljud, ljus, lukt, känsel och subtila signaler på ett djupare
plan. Elaine N Aron Ph.D var först med forskning kring karaktärsdraget. Ca
15-20% av befolkningen på jorden är högkänsliga personer. Det vill säga var
5:e person. Kan vara värt att lägga på minnet.
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Kommunikation med högre krafter
Det var först år 2013 som jag förstod, då jag den 3 september
(Jungfrun) fick till mig orden (genom en inre bildsekvens), Tomas Scroll* tätt följt av orden Kaouginos** och Nothing***, att
jag hade kontakt med högre energikrafter.
Tre ord på rad, som skulle visa mig vägen fram. En väg vi alla
någon gång kommer gå för att finna våra sanningar och få
nycklarna som kan låsa upp energi till högre frekvens och växande för att till slut nå vår egen monad/uratom/gudspartikel
eller sjätte naturriket (2:a Logos* i vårt solsystem). Ingen fysisk människa kan nå högre upp än värld 43 i detta solsystem.
När du har nått värld 42 vibrerar du i så hög energi att den fysiska materian helt enkelt inte klarar av att ta emot energin
utan att brinna upp. Kommunikation sker på andra sätt. Symboliken med Jesus korsfästelse var att han i sin monadenergi
gick från värld 46 till värd 45 han passerade gränsen mellan
Förstajaget och Andrajaget.
Det är genom dessa tio år, från åren 2010-2020 som jag verkligen fått uppleva sanningen, både inom mig och utanför mig, i
kosmos samspel, planeters interaktion, energistrålars interaktion, stjärnors betydelse med alla mina höljens interaktion. Jag
har fått känna och uppleva hur alla mina energifält succesivt
ökat i frekvens och energi.
Det tog inte lång stund innan en ny nyckfull mening förmedlades till mig ” The truth about the dark secret”. (Vattumannen)
Nycklarna kan vara svårlästa och många gånger leda oss fel.
Bara det kan vara en nyckel för den reinkarnationsprocess som
vi på jorden måste gå genom. Den vägen har ett syfte, att
snabbt förstå och se ljusets och mörkrets polaritet inom oss.
Dessa interagerar med oss som individ och genom vårat energisystem. Det är när vi är mogna att förstå helheten som något
exceptionellt sker, som dagen då jag gick en strandpromenad
och först går förbi en ”gyttjehög” men där hela mitt inre system
fick mig att tvärnita och backa tillbaka i mina fotsteg.
Jag blev mer än perplex när jag upptäckte bilden som formats i
sanden. Hur var det möjligt att denna bild kunde formas så
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exakt och vad ville den säga mig? Hörde den ihop med mina
ord jag fått till mig? När jag såg att bilden ville visa Jesus (eller
Tomas) som med sina pinnar från munnen bar den svarta
pricken i ena staven och den guldliknande i den andra stavens
spets så var det bara för mig att plocka fram Tomas evangelium igen, eftersom ordet Tomas Scroll var att jag skulle finna
Tomas evangeliet, läsa skriften och förstå innehållet.
Så där kom första paragrafens nyckel från Tomas evangelium:
§ 1. Och han sade: Den som förstår betydelsen av dessa ord
skall inte smaka döden.

*Tomas Scroll – Gnostisk skrivelse som tillhör Nag Hammadi Library och
skrivet på läderrullar som hittades i Egypten runt Nag Hammadi ca 1945
och innehåller 13 gnostiska skrivelser från ca 390 CE.
** Kaugoinos – Ett dokument med dömda personer. Innebörd för min vandring var att inte döma allt jag skulle möta på upplysningens väg.
*** Nothing – Att min resa nu startade utan kunskap och att ha tillit och tro
på allt som kom till mig.
****Logos-Planetlogos är kollektivväsen av lägst 46-monader (planethierarki,
devahierarki, planetregering). Sollogos är motsvarande för hela solsystemet.

48

Stadier i människoutvecklingen
I varje jordrunda upplever mänskligheten sin utveckling i sju
olika stadier. I varje rotras utvecklas sju underraser, och ur
varje underras sju grenraser eller "nationer" (343 olika raser i
varje runda).
I denna 4:e jordrunda har vi i de 7 lägre världarna en utvecklingsprocess som även detta följer ett mönster i stegring av
energi som påverkar våra olika centran/chakran. Det sker något i varje naturrike som vi kallar för utvecklingsstadier.
Dessa utvecklingsstadier är:
Barbarstadiet – Fysiska repellerande emotionella stadiet
Civilisationsstadiet – Intellektualiserar känslor så som begär
Kulturstadiet – Attraherande emotionella känslor, frigör sig
från repellerande känslor så som hat
Humanitetsstadiet – Stävan efter sunt förnuft.
Idealitetsstadiet – Använder insikter för aktivering av kausalmedvetenhet. Förvärvar 12 essentiella egenskaper som tar
individen till det 5:e riket.
Om vi ser på vilka energihöljen/aurafält dessa stadier utvecklas genom så nämns de tre första stadierna som
emotionalstadiet. Humanitetsstadiet går genom mentalstadiet.
Idealitetsstadiet går genom kausalstadiet.
I den situation som mänskligheten befinner sig på idag, så ser
vi tydliga tendenser från kulturstadiet. Jag vill också att ni förstår hur entiteter och energier av olika slag arbetar. Kopplingar
blir glasklara i hur och vad som sker med denna pandemi som
hela vår värld går igenom nu, med start i Wuhan, Kina under
mars- 2020. Hur makten förändrar alla våra olika lagar som
sakta inskränker på människans fria liv och stimulans av våra
olika höljen. Utvecklingen siar också om att människan är i en
massiv utveckling utifrån medvetenhetens alla aspekter eftersom vi i varje jordrunda går igenom olika stadier i vår
monad/uratom. Detta sker inte gratis och vi måste göra jobbet
själva. Jobbet går genom Lotusblommans 12 kronblad/Petals
och våra 12 essentiella egenskaper.
Den insikten fick jag när jag blickade tillbaka på två incidenter.
Den ena var när jag åter öppnade ett dokument som beskrev
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en trilogi som jag kallat ”Marias trilogi” där bok två skulle heta
”Tillbaka till vad!”
Och den andra, när jag fysiskt besökte St:a Marie källan i utkanten av Borås efter att jag faktiskt skrivit en andra bok som
heter ”ETT & Jag”, tillsammans med en vän. Jag insåg samma
misslyckande och ett tydligt tecken där beroende var en stor
faktor för mig. Ett emotionellt bakslag. Tillbaka till vad? Ett
moment 22 i stegen på Kulturstadiet. Till slut förstod jag djupet i skrivandet och hela processen jag varit i för att höja min
inre vibration mellan de tre lägre chakrafälten, bas, -sakral och
-solar plexus. Den rörelsen skapade förutsättningar för högre
vibration och expansion. Det var skrivandet av bok nr 2 som
hjälpte mig spränga min första boja. Lite roat tänkte jag också
på att vi kallat bokens skrivprocess ”Projekt 12 månader”. Jag
undrar just varför! Förvärv av erfarenheter av de 12 essentiella
egenskaperna som boken faktiskt handlade om? Som man
också tar sig igenom via varje hus i zodiaken! Ja, självklart!
Processen synliggjorde vägen till Idealitetsstadiet. För att nå
Andrajaget/Kausaljaget.

* Bild - Möte och läkning vid S:ta Marie källa, utkanten av Borås år 2015.
10 år efter jag påbörjat Marias trilogi år 2005.
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All kunskap från Planethierarkien*
Vi får all vår kunskap som gåvor från planethierarkien, Risken
är alltid att sanningen formas av våra olika uppfattningsförmågor. Så blev det även med den överfysiska esoteriska
kunskapen som vi fick till oss redan år 1875. All omgjord kunskap benämns som exoterisk kunskap. Den ortodoxa
kunskapen har genom olika trossystem format fram olika teorier, vilket gjort att människan splittrats i den gemensamma
strävan mot sanningens kunskap. Du bör även utforska mina
ord i denna skrivelse som enbart har till syfte att ge dig min
version av verkligheten så som jag utforskat och exploaterat
den tillsammans med undersökningen av ett flertal personer.
Jag är dock övertygad om att den inte går under beteckningen
Kvasiockultism** som formas då mänskligheten befinner sig
på emotionalstadiet. Jag hävdar den sanningen då jag under
min utforskning haft förmågan att plocka in perspektivtänkandet i upplevelsen av varje ord och information som tilldelats
mig under dessa tio år. Mina snedsteg i de olika lärorna och
trosuppfattningar jag stött på har oavkortat fört mig tillbaka
till den esoteriska kunskapen. Från ”Ett litet esoteriskt lexikon” under ordet Kvasiockultims kan man läsa följande.
”Den individ som nått mentalstadiet och förvärvat perspektivtänkande, har tillräckligt sunt förnuft för att genomskåda de
attraktiva illusionerna om möjligheter till orimligt snabb "andlig" utveckling som hör till de kvasiockulta rörelsernas typiska
utbud. Har han dessutom kommit i kontakt med esoteriken,
inser han utan vidare dennas ojämförliga överlägsenhet såsom
förklaring. Denna urskillningsförmåga existerar inte på emotionalstadiet (inklusive mystikernivåerna). Det är viktigt att
inse att kvasiockulta läror inte i första hand tillgodoser människans mentala behov (kunskap) utan emotionala (tröst). På ett
övergångsstadium kan de i många fall göra stor terapeutisk
nytta, hjälpa människor att övervinna repellerande emotionaliteten. Esoterikern vill därför varken bekämpa rörelserna eller
omvända deras anhängare. Däremot upplyser han om sakförhållandena till deras fromma som i sin individuella utveckling
är i färd med att lämna emotionalstadiet och som är tacksamma för den lämnade hjälpen till frigörelse.”
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Ja, jag är oerhört tacksam för valet att gå vägen fram för att frigöra min energi till min monads högsta punkt. Vägen är lång,
jag har bara börjat nosa mig fram och jag förbereds konstant
för allt högre slag av energi till min innersta kärna/uratom.

* Planethierarki - Individer i femte och sjätte naturriket utgör vår planets hierarki med förvärvad atommedvetenhet i planetvärldarna 46 och 45 samt 44
och 43. KOV 1.38.1ff
** Kvasiockultism är en företeelse på emotionalstadiet (civilisations- och kulturstadierna).
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Zodiakens rörelsemönster
I det lilla som i det stora rörelsemönstret följer vi vågen av Ebb
och Flod. Följer vi helhetens rörelsemönster så innebära det
att vi lever i en minuspol eller i en pluspol som domineras av
mörker eller ljus i utvecklingens faser för att ta in erfarenhet.
Allra tydligast blir detta mönster om vi ser på vår zodiak och
rörelsen mellan eonerna i de stora kosmiska rörelserna och genom våra årstider i det lilla planetära avseendet. Innan jag
synliggör en del av den undersökning jag gjort, vill jag skriva
lite om vår planethierarkiska* uppkomst i vårt planetsystem.
Enl. Tibetanen i Alice A Baileys bok Esoteric Astrology – A
Treatise on The Seven Rays Vol. III, så tillsattes Hierarkin genom det som benämns som ”The Great Approach” och betyder
att Hierarkin manifesterades till jorden för 21 688 345 år sedan. Nu tog individualiseringen sin första form i det 4:e
naturriket, människoriket. I Henry T Laurency’s bok Kunskapen om Verkligheten (KOV), står samma sak dock avrundas
åren till 22 miljoner år sedan. Han skriver att Planetregeringen** som tillkom för 21,7 miljoner år sedan, överförde
individer till Jorden för att övervaka mänskliga medvetenhetsutvecklingen. Medlemmar ur denna planethierarki
inkarnerade i mänskligheten. (KOV 3.1.4)”
Detta hände under 4:e jordrundans 3:dje rotras, Lemuriens
tidsepok. Det blev ett abrupt stopp för djurriket att inkarnera
ner fler monader till jorden och djuren blev låsta för en lång tid
framåt. Individualiseringen inträffade och människoriket
kunde därigenom ta sin ton och form. Djuret och människan
fick nu båda en Plusenergi, vilket skapade en repellerande
energi mot varandra, äta eller ätas. Sakta började människan
domesticera vissa djurarter och det är dessa djur som ligger
närmast sin evolution upp mot människoriket. De djuren lär
sig massor av människan och våra husdjur hjälper oss att neutralisera denna repellerande energi mellan människa och djur.
Tillslut kommer människan inte äta djur. Det ligger i sin naturliga utveckling och är absolut inga konstigheter. Det vi inte
bör göra är att tvinga fram beteenden som människan eller
djuret inte är moget för. Hela entiteten kan då ta stor skada
som tar lång tid att reparera och kräver flera inkarnationer.
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* Planethierarki - Individer i femte och sjätte naturriket utgör vår planets hierarki med förvärvad atommedvetenhet i planetvärldarna 46 och 45 samt 44
och 43. Hierarkien är indelad i sju departement. Varje departement arbetar
med sin specialiserade energi, fungerande enligt solsystemiska periodicitetslagen. Hierarkien övervakar evolutionen inom lägre riken. Den intresserar
sig särskilt för dem på humanitetsstadiet, som med tillspetsad målmedvetenhet vilja söka förvärva de 12 essentiala egenskaperna för att bättre kunna
tjäna livet. De kvalificera sig därmed för femte riket.' KOV 1.38.1ff
**Planetregering - individer, som uppnått andra gudomsriket.
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Plus och minuspolerna
I detta rörelsemönster finns allt levande, både i makrokosmos
som mikrokosmos. Planeter, solsystem, stjärnor och stjärnkonstellationer, alla entiteter påverkas av denna rörelse.
Makrokosmiskt sker rörelsen i en roterande spiralform framåt.
Mikrokosmiskt kan vi se samma rörelsemönster i vår DNA
struktur. Rörelsen tar oss endera upp endera ner, eller endera i
pluspolen eller i minuspolen.
Tiden vi går i nu, där skiftet sker från Fiskarnas tidsera till Vattumannens tidsera, har till syfte att öka medvetenheten mot
gruppdynamik för helheten och alla entiteter. Det sker genom
en centralisering av krafter mellan tre grupper av energi.
1. Djurriket och dess energi som är negativ.
2. Människorikets equilibrium/jämvikt av plus/minus polerna.
3. Spirituella energin från den buddhiska gruppdynamiken
som är positiv i sin energi.
I dessa rader blir det tydligt vilken uppgift människan har på
jorden. Vi är den kraft som skall balansera djurrikets negativa
energi mot den spirituella positiva energin. Vi är jämnvikten.
Det är alltså människan som är länken mellan den positiva,
spirituella energin och den negativa repellerande djuriska
energin, för att balansera djurriket som då responderar. Här
ser vi samspelet mellan Faders och Moders energin. Det är
också ett arbete där människan skall släppa alla sina djuriska
drivkrafter inom sig (släppa det emotionella höljet) för att neutralisera och därigenom lyckas applicera den spirituella
energin inom sig. Då nås 5:e riket som många kallar för den
5:e dimensionen.
Det är samma gruppdynamik i treenigheten som beskrivs genom Brahma*, Vishnu** och Shiva*** aspekterna, tid och rum
eller gudomliga möjligheten. Eller genom den elektriska elden
som går genom Fader-Positiv energi, Son-equilibrerad energi
samt Heliga Anden- Negativ energi. Både den esoteriska och
teosofiska läran håller i alla led. Kommer du ihåg att jag nämnt
att jag fick till mig - Finn Fader och Son? Mina 10 år gav mig
själv facit på den cykliska rörelsen. Vår uratom är en kopia av
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den planetära eller solära atomen och fungerar som energikanal till det sjätte subhumana**** riket med tre elementala och
tre materiella atomer.

*Brahma – Materieaspekten
** Vishnu – Medvetenhetsaspekten
*** Shiva - Rörelseaspekten
****Subhumana riket – Sjätte Naturriket-Första eller lägsta gudomsriket. Individer som förvärvat höljen och medvetenhet i de två högsta solsystemvärldarna (43 och 44). Till deras förfogande stå solsystemets två högsta kollektivmedvetenheter. De är allvetande inom solsystemet, oberoende av
rummet i detta klot och dess förflutna tid KOV 1.36.
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När man själv vågar gå inåt för att söka svaren
Det blir tydligt att vi inte alls får hela kunskapen med oss i
skolbänken. Mycket hålls dolt för människan och det är upp till
oss själva att våga gå den inre kunskapens väg fram.
När själen är mogen för stegen, då knackar kunskapen på vår
inre dörr och vi får det vi kallar för vårt första uppvaknande*.
Där tar vi beslut om vi vill söka sanningen eller stanna kvar i
jordelivets materialistiska existens. En existens som konstant
skapar fenomenet reinkarnation**, vårt moment 22 mönster.
Själen väntar alltså in vår personlighet till att släppa taget om
den materialistiska världen som mänskligheten är så fast i. När
djupare insikter tonar upp sig, och vi tar steg mot kunskapen,
laddar vi vår uratom med högre energi, vilket i sin tur påverkar
hela cellstrukturen och vårt elektromagnetiska fält. Människan
är i utveckling för att kunna förena plus och minuspolerna. I
det lilla handlar det om våra energikanaler som kallas för
Ida*** och Pingala****. I det stora handlar det om utveckling
av planeters egna höjning i energi och uppbyggnad. Vi kommer
se mer på denna koppling längre fram under chakraavsnittet.
Vi närmar oss en nollpunkt för att möta plus och minuspolerna
både inom oss och i den yttre världen genom ett skifte i zodiaken. Vi ser det i det kaos vi nu upplever. Vi är i det man brukar
benämna som ”den brinnande marken” – ”The burning
ground*****”.
Det har i all vår skollära talats om två världar/nationer som
hela tiden strider mot varandra och de har i alla berättelser och
myter talats om samma polaritet genom jättar och monster. I
faktaböcker berättas inte vårt egentliga grundsyfte, i mytologins sagor blir det enbart en fiktiv illusion till vår existens.
Varför?
Det var nu som min nyfikenhet väcktes till att börja utforska
hur vi människor går genom livets upp och nedgångar. Faller
dessa upp och nedgångar ihop med vårt tidsperspektiv i årstidernas intervall kontra spannet 7 x 7 = 49, som är evolutionens
stora rörelsemönster. Jag ville bryta ner det till människans
rörelsemönster som i undersökningen nu speglar sig i 7 års intervaller och 7 omgångar tills vi blir 49 år och därigenom
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påbörjar en ny så kallad erfarenhetscykel. Vad händer energimässigt med människan vid 49 år? Följer vi intervallerna i upp
och nedgångarna? Det var frågor jag ville få svar på och därigenom manifesterades undersökningen.

* Uppvaknande – Inre upplevelse genom seende, hörsel eller känsel.
** Reinkarnation -Process för lärande tills rätt kunskap uppnåtts.
***Ida – Hinduisk benämning för Feminin kraft, Negativ, vänster energikanal, styr högra hjärnhalvan
****Pingala – Hinduisk benämning Maskulin kraft, Positiv, höger energikanal, styr vänstra hjärnhalvan
***** The Burning Ground- Teosofiskt uttryck för brytpunkter där större insiktsskiften sker, oftast genom förluster i materia -och eller känslovärden för
människans personlighet – lägre Ego, för att nå djupare insikter om själens
existens.
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Årstiderna och väderstreck
I hela rörelsemönstret av ebb och flod så ligger 4 större eller
mindre energiperioder och punkter i stort fokus för människan. Naturligtvis är det under vinterhalvåret vi vilar mer och
går inåt. Under sommarhalvåret vi är mer aktiva i materiavärlden. Bara det säger något om vår plus och minuspol inom oss
och hur betydelsefulla våra equinoxer är energimässigt som
sker två gånger varje år, då solen korsar den himmelska ekvatorn, när dag och natt är ungefär lika långa.
Vill det säga något om när vi ska arbeta med vår Plusenergi,
maskulina pol, och när vi ska arbeta med vår Minusenergi, feminina pol?
Ja, i allra högsta grad! Våra årstider hjälper till med att synliggöra rätt energi och var vi ska lägga vårt fokus för expansion.
Ja, till och med har vår store skapare varit så fantastiskt finurlig att han även lagt in stjärntecknen precis i linje med både
årstider och väderstreck.
I dessa avseenden utgår jag från den esoteriska tolkningen av
de tolv stjärntecknen i Zodiaken, där Väduren alltid står som
första tecknet just för att Väduren är det tecken där vår monad
fick sin första livsgnista och påbörjar sin resa i medvetenhet.
Därför är Väduren ett starkt tecken och har mycket viljeenergi
i sig. Det innebär att Väduren påverkas starkt av stråle 7 som
stimulerar viljan och kraften som kommer från stråle 1. Det leder till att Väduren representerar Norr i vårt väderstreck.
Vår själ och vår individ i mänsklig skepnad inkarnerar däremot första gången i Kräftans tecken. Öster i vårt väderstreck.
Vårt mentalhöljes första inkarnation sker i Väduren även det,
då vår mentalatom kräver mycket viljekraft.
Vårt emotionalhölje och begär inkarnerar genom Oxen, Norr
där vi möter vår inre fiende, och vitaliseras i tvillingarnas
tecken, Norr även där, för att sedan få sin fysiska form i Kräftan, Öster.
Det är dock i Väduren, Norr, som vi får vår första vitaliserande
puls, eftersom Väduren vitaliserar våra första idéimpulser.
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Norr-Vår 31 mars-21 juni, vädur, oxe, tvilling
(död och fienden inom sig, skapar och speglar nytt liv)
Öster-Sommar 22 juni-21 sept. kräfta, lejon, jungfru
(fruktbarhet och spiritualitet)
Söder-Höst 22 sept-21 dec. våg, skorpion, skytt
(Livet och tillväxt)
Väster-Vinter 22 dec.-20 mar, stenbock, vattuman, fisk
(förnyelse och återfödelse/uppståndelse- ”resurrection”)

*Bild 1 – Egen bild Sol går ner i väst med 4 ljusstrålar åt var sitt väderstreck
**Bild 2 hämtad från Youtubekanalen Toltecápsulas
och video - 126. TOLTECÁPSULA. MITO DE QUETZALCOATL
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Det är många faktorer som spelar in i ett esoteriskt
astrologiskt Horoskop
För att lära känna det esoteriska horoskopet rätt, behöver man
plocka in många olika faktorer. Det handlar inte bara om var
man själv befinner sig i sin egen utveckling utan det finns nio
olika påverkansfaktorer som delas in i fyra kategorier:
Konstellationen Stora Björn
De sju systrarna i Plejaderna
Sirius, Hundstjärnan
De sju solsystemen varav vårat är en av dem
De sju Heliga planeterna, där vår planet inte ingår
De fem Icke Heliga planeterna eller gömda planeter
De sju planetära centrumen/Jordens energiplatser
De sju centrumen i människans eteriska kropp/chakran
De tolv stjärnkonstellationerna i Zodiaken
Här kan vi också lägga till andra energiströmmar som kommer
från Betelgeus eller Antares samt alla enorma solar i olika solsystem. Vi får inte heller glömma bort den radioaktivitet vår
egen Jord sänder ut som påverkar vår eteriska kropp.
Det är först när vi kan greppa denna vidd och förstå hur samspelet fungerar som vi kan få en tydlig och klar bild på hur vi
fungerar fullt ut.
Min skrivelse har till syfte att väcka ett intresse till att börja utforska ditt eget förhållande till både de 7 strålarna och de 12
stjärntecknen i din zodiak och att förstå planeters interaktion.
Kanske min resa kan hjälpa dig att se att vi verkligen har en intim kontakt med planetenergierna och att vi alla vandrar här
på jorden för att öka i våran urenergi. I detta arbete har vi hela
universum till vår hjälp. Ett fantastiskt arbete att förena allt till
ett.
Det arbetet börjar först hos oss själva som sedan sprider sig till
ett ökat intresse för gruppaktiviteter för att därefter skapa en
sann förståelse till vår sanna existens. Sanningens ljus växer då
mänskligheten förstår att det bara är genom kärlek, omtänksamhet och vishet som mästerverk skapas. Alltid!
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*Bild 1 – Stjärnkonstellationer vilka de 7 strålarna passerar igenom med
start från Stora Björn
**Bild 2 – Egen bild utan filter – Solängeln i arbete – Solelden samarbetar
med havet för att kommunicera. – Budskap ”En hälsning från havet” sommar 2020”
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De tre astrologiska korsen
Låt mig börja med att belysa det kristna perspektivet av de tre
korsen och hur man i Bibeln belyser deras innebörd. Vägen
upp till berget står för den väg vi behöver gå för att närma oss
vårt inre ljus och vår gudomliga kraft. Genom uppförsbackar,
nerförsbackar och ett antal trappor längst denna väg, bär vi
med möda de tre korsen. Jesus bar på sitt Fixeradekors. Korset
som frigör människan från alla det jordliga bojor vi bär på. De
tre korsen är djupt sammankopplade med olika energiströmmar och en mängd olika triadsammansättningar.
Ditt energisystem tar därför emot vibrationer/frekvenser/energiladdningar från de stjärntecken du har i det kors du
i detta liv inkarnerat in i. Planeterna i de olika korsen samt de
planeter du har i ditt horoskop i detta kors och de 7 strålarnas
energiströmmar påverkar dig och gör dig unik. Övergripande
kan man dela in chakrapunkterna i tre grupper av influenser.
Det kan variera stort eftersom det finns många olika triangelsammansättningar i kosmos överlag. Allt hänger ihop med var
du själv befinner dig i din uratoms utveckling. Ditt stjärntecken talar om detta för dig. Glöm dock inte att vi i varje kors
går igenom flera inkarnationer.
Tre grupper är generella:
I: Baschakrat, Sakralchakrat, Solar Plexus
II: Strupchakrat, Hjärtchakrat, Ögonbrynchakrat/Tredje Ögat
III: Tredje Ögat, Kron/Hjässchakrat, Medulla Oblongata/förlängda märgens chakra
Vi har fram till dagens datum ärvt chakrakunskapen från våra
förfäder från Atlantis tidevarv. Systemet är ett gammalt system
som behöver förändras eftersom människan nu börjar bli en
mycket utvecklad entitet i sitt energisystem. Kunskapen behöver uppgraderas. Det samma gäller för den Ortodoxa och
Exoteriska kunskapen. Det ser vi tecken på idag. Nya rön om
frekvenser och vågrörelser upptäcks. Att det är ljudvågornas
frekvenser som starkt påverkar vårt cellsystem, det har flera
led inom vetenskapens nya elit redan bevisat. Bruce Lipton är
en sådan pionjär och Nassim Haramein länkar universum med
vårt mikrokosmos. Sakta och säkert gör den inkommande
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strålen sitt arbete med att förse människan med impulser som
vägleder till nya rön. Vi behöver se på astrologins djupare innebörd när det gäller planetinverkan mellan de icke heliga och
de heliga planeterna, och inverkan på våra olika chakrapunkter. Vår polarisering i våra cykliska rörelsemönster är viktiga
eftersom de visar på våra olika perioder av kriser. Här har vi en
djup sanning som vi alla bör utforska. När vi till slut får all
kunskap kring arbetet med vårat energisystem så kommer
sjukdomar vara ett minne blått.

*Bild 1 – Solenergins interaktion med min kropp, Devor och Solängel
**Bild 2 Huden och solenergin i samspel
***Bild 3 de 7 Rotrasernas tidsintervall för jordklotets 4:e klotrunda
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Triangelkrafternas inverkan i våra chakran
Man kan till stor del generalisera och säga att kommunikationen i solsystemet handlar om de tre stora kraftcentren som
stråle 1, 2 och 3 bär, och är källan som producerar och styr manifestation och evolutionära framsteg i människan:
Det stora kosmiska rummet, kontrollerande konstellationer, är
analoga med det kraftcenter som vi kallar monaden och dess
universella viljestyrka som är den första gudomliga aspekten.
De tolv stjärnkonstellationerna kan liknas med ett förkroppsligande av själsaspekten som påverkar individen. Att studera
dessa i termer genom medvetenhet och utveckling av själens
liv så ser man att själens huvudsakliga arbete går genom det
vi agerar genom som viljan till kärleken.
Planeterna har en stark påverkan i vårt chakrasystem eftersom
de själva är levande entiteter. Planeterna har sina egna punkter av kriser, cykliska rörelsemönster och polariseringar. Precis
som allt levande på Jorden. Totalt har vi 12 planeter som är av
betydelse, 7 heliga och 5 icke heliga planeter. De fem icke heliga planeterna har en nära interaktion med våra fem centran i
vår ryggrad. I den outvecklade individen ligger dessa punkter
fokuserade på vårt astrala plan och vår astrala energikropp.
Kraftpunkten kan ses som den mänskliga personligheten
och den tredje gudomliga aspekten. Den yttrar sig genom den
tredje aspekten viljan att veta.
Effekten av utstrålningen från Jorden, är i överensstämmelse
med effekten av det aggregathölje av atomer och molekyler
som vi är sammansatta av i vår fysiska kropp. Dessa svarar upp
på dragningskraften och attraktionen av subtilare kroppar.
När vi studerar det sammankopplade energisystemet för de tre
korsen i zodiaken, finns ett djup och ett praktiskt intresse, speciellt om vi ser på våra krispunkter då vi lämnar evolutionens
vanliga väg och går in i lärjungaskap eller efter den tredje initieringen, som är början på vägen i det tredje korset.
Det finns fyra viktiga ord längst evolutionens väg eller själens
framsteg runt det stora hjulet, både i personligheten som hos
en lärjunge på väg mot den slutliga befrielsen.
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I detta steg uttrycks ord genom subjektiva impulser och bildmotiv som i verkligheten utförs genom fyra olika framsteg och
cykler i zodiakens olika stadier individuellt och mot initiering.
Re-creation/Återskapande påverkas av Kräftan, i kombination med Väduren. Regeneration/Regenerering är det
växande inflytandet från det Fasta korset som spelas mot det
Föränderliga korset. Då sker inre förändringar som så småningom leder till Reorientation/Omorientering eller den
stora repolarisationscykeln som sker genom Vågen i Kardinalkorset och i Oxen, i mitten av utvecklingen. En passage skapas
i hjulet där du stadigt och ihållande arbetar med den inre subjektiva identifieringen som manifesteras i uttryck i den yttre
världen. Personligheten blir tystare.
Slutligen nås det tolv liven där sista etappen sker genom
Renunciation/Avsägelser. Lärjungen eller den initierade avstår allt personligt för att tjäna mänskligheten i kärlek.
Resultatet blir den slutliga Liberation/ befrielsen.
I verkligheten sker befrielsen tolvfaldigt i livet, för befrielse, seger och triumf måste vara upplevt i varje stjärntecken, precis
som fångenskap, nederlag och misslyckanden har upplevts i
alla zodiakens tecken och genom individens personlighet.

*Bild 1 – Bok 2 – Ett och Jag - Projekt 12 månader – Herkules 12 Stordåd
(September 2013 – September 2014, 12 månader)
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Utvecklingen sker därför genom våra mänskliga uttryck och
går via de tolv stjärnkonstellationerna och de tolv planeterna.
Dessa tolv grundenergier kommer från Stora Björns stjärnbild,
som går via de sju stjärnor i Lilla Björn. Två energier kommer
från Sirius och tre energier kommer från Plejaderna.
Denna interaktion tillsammans med den stora solenergins inflytande kommer vara kraftkällan fram till slutet av den stora
tidsåldern som kallas Brahma* esoteriskt. Det är ett så kallat
mellanläge, eller ”interlude of evolution ".
Dessa energier trappas ner i krafter och är bokstavligen sexton
till antal - från manifestationsvinkeln är 7 + 7 + 2 = 16 = 7.
I detta talar mysteriet om vår evolutionära process som ligger
gömd. Betoningen måste läggas på strålarnas energi och kvalitet när de strömmar genom zodiakens konstellationer och
planeter.
Den nya astrologin bygger därför på en nödvändig förståelse
för strålarnas inverkan.
Sju stjärnor i Stora Björn är de ursprungliga källorna till de sju
strålarna i vårt solsystem.
De sju Rishis (som de kallas) i Stora Björn, uttrycker sig genom
mediet av de sju planetariska Logoi/kunskapsklot som är källornas representanter, vilka de står i förhållande till som
prototyper.
De sju planetariska andarna manifesterar sig genom de sju heliga planeterna.
Var och en av dessa sju strålar som kommer från Stora Björn,
överförs till vårt solsystem genom mediet av tre konstellationer
och deras härskande planeter.
I den hinduiska mytologin beskrivs dessa Rishis genom ett
sampel mellan Gudar och Gudinnor som betyder samspelet
mellan Stora Björn och Plejaderna.
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*BRAHMAS DAGAR OCH NÄTTER - Aktivitets- och passivitetsperioder
av en längd av 4320 miljoner år. Kallas även kalpas eller eoner (LEL)
** Bild 1 – Stora Björn/Lilla Björn/Sirius och Plejaderna
***Bild 2 – Interaktion med Solängeln och energin från stråle 1 och 2
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Lite om kroppens organiska påverkan av planeter
Två av de icke-heliga planeterna, Jorden och Månen, påverkar
två organ, Mjälten som tar emot den praniska energin från
Jorden som strömmar igenom den fysiska och eteriska kroppen. En person som nått hög utveckling i sitt system påverkas
inte nämnvärt av denna energi. Det andra är ett energifält i
bröstet relaterat till bröstkörteln. Detta energifält blir inaktivt
hos den avancerade individen men har en koppling till Vagus
nerven innan hjärtcentrat vaknar till liv.
Två andra icke-heliga planeter i vårt solsystem är Mars som
stimulerar det sakrala chakrat och Pluto som stimulerar Solar
Plexus. Pluto blir aktiv hos den person som börjar leva genom
de högre energierna. Individens lägre personlighet försvinner
”upp i rök och mörker” i Pluto som också styr den mindre
”brinnande marken”, Pluto hjälper till att transformera individens personlighet så själen kan leva i det högsta ljusets
sanning.
Solen, som står för Vulkanus, är en helig planet och styr ett
kraftfält framför halsen som är relaterad till parasköldkörteln,
och inte till sköldkörteln som är relaterad till halschakra.
Kraftfältet längst fram i halsen inaktiveras när den kreativa perioden börjar ta sin form genom halsaktivitet. De fungerar som
en "medlare" mellan de högre och de lägre skapande organen
mellan sakralchakrat och halsen. Så småningom leder det till
den kreativa aktivitet som medvetet är den fungerande själen.
Vulkanus var en av de första kreativa energikrafterna hos människan. Han var också släkt med "Kain som dödade sin bror.
Symboliken i denna myt kan lätt tolkas in av en intuitiv person. För att få mer kunskap i denna del vill jag starkt
rekommendera dig att läsa Alice A Baileys bok A Treatise on
Esoteric Astrology. Det finns många fler kopplingar mellan
både chakrasystemet, de 7 heliga och det 5 icke heliga planeterna samt de 7 strålarna. Min mening i dessa skrifter är att
väcka nyfikenheten hos dig. Jag vill även visa att allt hänger
ihop i ett vackert synkroniserat sammanhang. Den synkroniserade kunskapen kan kartläggas under 10 år i utforskande.
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Precis så som våra gamla texter också påstår. Det jag kan visa
är de olika triangelstrukturerna för den generella utvecklingen
och vilka energifält som är involverade. Grupperingen påverkas starkt av din huvudstråle, vilket skapar olika resultat.
Den praniska triangeln: Axelns chakra, chakrat nära diafragman och Mjälten.
Individen som styrs från astrala planet: Bas chakrat, Solar
Plexus och Hjärt chakrat.
Individen som styrs från det mentala planet: Baschakrat, Hjärtat och Halsen.
Individen som delvis styrs av det högre egot, avancerade individen: Hjärtat, Halsen och Huvudet (fyra mindre chakran och i
syntes) samt Tredje Ögats chakra.
Andliga individen som går mot den tredje initieringen: Hjärtat,
Halsen och de sju huvudchakrana.
Andliga individen som går mot den femte initieringen: Hjärtat,
de sju huvudchakrana och de två lotusblommorna.

*Bild 1 – Våra Sephiroths- chakrasystem och vägen upp till Gudomliga ljuset inom oss. Platsen för vår gudsenergi landar mellan halsen och
hjärtchakrat och heter Daath-Knowledge-kunskap. Logiskt placerad mellan
halsen och hjärtat, då du skall tala i sanning från hjärtat, med din logiska
medvetenhet genom ditt mentala system.
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Mutual cross - Föränderliga korset
Det föränderliga korset är det första av 3 stora kosmiska kors
vi hänger på genom vår utveckling. Det syftar på 3 stora kriser
i vår utveckling. Varje kris, på varje kors, leder till en polarisering som oavkortat för oss vidare upp i energinivåer och olika
sammanställningar till något av de tre korsen. Detta är en
cyklisk lag som ligger till grund för själens närmande mot sin
monad och högsta uratom. Under solens rundvandring i Zodiaken, vilket tar ca 25 000 år, upplever personligheten och
själen det förflutna, nuet och sin framtid. Genom utforskandet
av våra kosmiska kors kan vi också utläsa själens process.
Det föränderliga korset handlar därför om vår evolution. Vi befinner oss i detta kors genom en rad olika reinkarnationer där
personligheten och själen utforskar naturrikenas alla aspekter
på jorden genom den fysiska kroppsform vi just då fått. Kroppen är ett verktyg ämnat för vår själsliga utveckling genom
personligheten i vårt utforskande. Det är korset för den genomsnittliga människan.
Kriserna i det föränderliga korset handlar om att göra sin entré
i det första korset i vårt zodiakhjul och startar arbetet mellan
livets alla former genom personligheten.
Det är också i detta kors vi har flest reinkarnationer. Vi lär oss
alla erfarenheter vi behöver och det är här vi manifesterar
människliga beteenden.
Detta ses som reinkarnationernas hjul eftersom vi nu arbetar
med att förstå människans ordinära evolution. Det är fångenskapstiden, där individen är bunden på sitt hjul. Det korset för
det gemensamma världarnas fyrfaldiga inflytande genom livet
i de tre världarna. Utvecklingen sker genom personligheten.
Strålarna som generellt interagerar med människan i detta
kors är stråle 2, 4, 5 och 6 och planeter som är involverade är
Venus, Pluto, Månen, Vulkanus och Jorden.
Stjärntecknen i detta kors är Tvillingarna, Fiskarna, Jungfrun
och Skytten. Utvecklingen i detta kors varierar beroende på var
du som individ befinner dig på din egen själsutveckling samt
vilka enskilda planeter just du har i ditt födelsehoroskop.
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Den brinnande marken – ”död” och rening eller mötet med de
stora kriserna går via Fiskarna.

*Bild 1 – Mutable Cross – Föränderliga korset arbetar med att transformera
den animaliska instinkten hos människan till att börja vägen mot aspirantens väg. Ditt energiarbete ligger på ett Förstajags nivå i din atoms första
triadsammansättning. ”Holy Spirit”
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Fixed cross – Fasta korset
Det fasta korset står för din korsfästelses tid. Här befinner du
dig fram tills du har landat i det man kallar för att gå i motsols
ordning i din zodiak. Du går ”In Revers”. Det är också tiden i
dina inkarnationer då du re-orienterar dig och sakta märker
att din själ börjar kalla på dig.
Kriserna i detta kors betyder att du upplever förändring från
första korset till det andra korset och sakta börjar transformera vandringen i motsatt riktning. Du har dina utforskande
stunder mellan själen och din personlighet och när du vänt
riktning där du går i ”revers” omvänd zodiakordning lyssnar
du därför mer på själens kall än på personlighetens. Du manifesterar kristusenergin i den sanna innebörden. Du förbereds
också i detta kors för din andra födelse. Att skapa ett högre
medvetande om tillvaron. När Jesus korsfästes så var det detta
man belyste. Hans andra födelse mot sin själ och monad. Han
hade gjort jobbet som han också uttrycker på korset ”The work
is done” och det är också därför han hängde på det mittersta
korset av de tre.
Det Fasta korset handlar därför om vägen mot lärjungaskapet i
människans rike, på jorden. Du har en ökad kontakt med solenergin vilket också står för att du är i ”solar initiation” ”sol
elden” solens initieringsprocess för att komma i en högre kontakt med din själ. Du arbetar med din solängel för att skapa
högsta medvetandet i ditt Ego. Du släpper mer och mer din
personlighet och genom det arbetet tar du dig igenom de två
första initieringarna.
Detta hjul är lärjungaskapets cykel, då hjulet antingen är justerat eller har börjat gå i motsatt riktning. Det är uppväxtens
period, där individen själv förändrar hjulets rotation. Det är
det fasta korsets fyrfaldiga inflytande. Det är livet då du går in i
de övermänskliga evolutionernas fem världar för att utveckla
själen genom din personlighet.
Strålarna som generellt påverkar det fasta korset är stråle 1, 4
och fem. Planeter som är involverade är Solen, Vulkanus, Mars
och Jupiter. Stjärntecken som är i detta kors är: Lejonet, Oxen,
Skorpionen och Vattumannen.
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Den brinnande marken – ”död” och rening eller mötet med de
stora kriserna går via Skorpionen.

*Bild 1 – Fixed Cross – Fasta korset arbetar med att transformera personligheten mot själen. Du börjar din väg som lärjunge och tar dina två första
initieringar. Ditt energiarbete ligger på ett Förstajags nivå i din atoms tredje
triadsammansättning. ”Son of God”

74

Cardinal Cross - Kardinala korset
När du är i ditt Kardinala kors har du tagit 3 initieringar eller
är på väg mot din tredje. Nu arbetar du enbart genom din
själsliga ton för att nå din högsta monad. Du har en integrerad
kontakt med planethierarkin och mästarna i din grupp och i
vårt solsystem. Du har stort fokus mot dina kosmiska initieringar. Du arbetar med din spirituella energi och förstår livets
fulla innebörd.
Krisarbetet i det Kardinala Korset handlar om initieringsprocesser och den stora transfigurationen från själen till din ande
som tar dig upp till din högsta uratom och din fulla kontakt
med ditt Tredjejag.
Hjulet kontrolleras eller domineras av arbete genom Initiationscykeln där du går in i befrielseperioden från det stora
hjulets arbete. Du arbetar med Kardinalkorsets fyrfaldiga inflytande. Du ser livet utifrån sju olika utvecklingsplan i våra sju
olika världar och naturriken. Du får fusion/bränsle av anden,
själ och personligheten.
Strålarna som interagerar på det generella planet i Kardinal
korset är strålarna 1,3 och 7. Inblandade planeter är Saturnus,
Merkurius, Uranus och Neptunus.
Stjärntecknen i Kardinal korset är Stenbocken, Väduren, Vågen och Kräftan.
En viktig faktor som kan tilläggas för monadens och själens
vandring, är att Väduren symboliskt står för det första astrologiska tecknet i vår zodiak där vår monad inkarnerade in för
allra första gången och påbörjade sin resa. Vår första inkarnation som människa startade i Kräftans stjärntecken.
För varje ny inkarnation finner du alltid själens stjärntecken i
Öster. Det kallas för vårt ”Rising Sign” Det stigande tecknet,
AC- Ascendenten.
Samspelet mellan Monaden, själen och personligheten har
därför en intim relation av både det exoteriska tolkningarna
som det esoteriska tolkningarna. Personligheten och själen
skall smälla samman. Tolkningarna av de båda systemen visar
på ett samspel.
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Den brinnande marken – ”död” och rening eller mötet med de
stora kriserna går via Väduren.

*Bild 1 – Cardinal Cross – Kardinala korset arbetar med att transformera
själen upp till anden och monaden. Du är på din tredje initieringsnivå och
tar dina steg mot de kosmiska initieringarna. Ditt energiarbete ligger på ett
Andrajags eller Tredjejags nivå i din atoms triadsammansättning. ”Father”
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Undersökningsresultat av plus och minuspol i aktion
Årstiderna och zodiakens rörelser är viktiga pekpinnar i relation till människans utvecklingsstadier. Födelsetecknet som är
Solen i vårt horoskop och Ascendenten* som pekar på själens
plats och Månen som vägleder oss från det förflutna, bildar en
av alla treenigheter i vårt livsmönster.
Denna rörelse har en stor inverkan på oss människor. Lika
mycket som den har i hela den kosmiska interaktionen. De
olika treenigheterna som existerar i de olika kosmiska världarna har till uppgift att förse vår själ och monad med olika
energisammansättningar eftersom människan är här för att
skapa och balansera plus och minuspolerna för vår evolution.
Undersökningen som genomfördes i oktober år 2020 (Vågen)
visar på tre viktiga fakta. Du läser av %-talen** utifrån helåret
där indelningen är mellan ljusa och mörka årstiden.
Som exempel: Mest aktivitet ljusa halvåret + mest aktivitet
mörka halvåret = 100% Osv.
Över lag visade undersökningen att människan är här för att
uppleva olika slag av energi genom olika typer av upplevelser
och karaktär. Vilket ligger helt i linje med den esoteriska livsåskådningen om monadens/uratomens utveckling. Vi ska
neutralisera det negativa och kalibrera atomen till den absolut
högsta tänkbara frekvens för vår monads existens. Livet som
människa är ett steg på denna väg. När vi nått den högsta frekvenspunkten är vi inte längre kapabla att befinna oss i kropp
längre, vilket ni säkert förstår så här långt in i skrivelsen.
Av totalt 50 st anmälda deltagare, kom 30 st svar in där 2 av
svaren ej gick att fullfölja. 28 svar av 50 anmälda ger en svarsfrekvens på 56%. Även detta kan ge en hint om människans
repellerande energi till att möta sitt inre, vilket i sin urgrund är
det alla människor verkligen bör lägga kraft och fokus på.
Undersökningen visade tydliga tendenser på att människan är
här för att uppleva negativa händelser, eller vad vi emotionellt
upplever som negativa skeenden, då vi har ett mycket starkt
emotionellt lager av karma. Vår planet kallas för lidandets planet och kanske just dessa ord beskriver vår nuvarande tid.
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Av de 56% som deltog var:
64% födda under mörka halvåret (Solen, Personligheten)
36% födda under ljusa halvåret (Solen, Personligheten)
32% hade själen i mörka halvåret (Ascendenten, esoteriskt)
68% hade själen i ljusa halvåret (Ascendenten, esoteriskt)
43% hade månen i mörka halvåret (Förflutna minnen)
57% hade månen i ljusa halvåret (Förflutna minnen)

* Ascendent-Astrologisk teckenplacering i ditt födelsehoroskop som finns i
öster då du föds. Tecknet visar var själen har sina utmaningar och styrkor.
Det kallas för det stigande tecknet i Öster eller The Rising Sign.
**%-talens uträkning baseras på helårets alla händelser. För att få rätt %
sats måste du därför se på varje område och helårets perspektiv.
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De flesta hade mest aktivitet under det ljusa halvåret med hela
71%, således hade 29% flest aktivitet under mörka halvåret.
Deltagare med flest negativa aktiviteter landade på 64% under
ljusa halvåret och 36 % under mörka halvåret.
Deltagare med flest positiva aktiviteter landade på hela 82%
under ljusa halvåret och 14% hade flest positiva händelser under mörka halvåret.
4 % av deltagarna hade lika många upplevelser i den mörka
som i den ljusa årstiden.
I senare del av skrivelsen kommer även den cykliska rörelsen
att synliggöras genom människans 7 års intervaller, men innan
dess kan undersökningen så här långt komma till en slutsats:
Att majoriteten av människans personlighet har en repellerande energi med hela 64%, vilket solen kan tala om för oss.
Det är också personligheten som går i mörker eftersom det var
flest födda under den mörka årstiden.
Det är själen som går i ljusets energi, vilket Ascendenten talar
om för oss, då hela 68% hade sin själ inkarnerad under den
ljusa delen av året.
Det mest talande i undersökningen var att även själen fått ett
övertag om människans personlighet då 57% av deltagarna
hade Månen i ljusa delen av årstiden, vårt förflutna minne.
Heja mänskligheten!
Vi har nått den kritiska massan* i det kollektiva arbetet med
att neutralisera den djuriska och repellerande energin i vår
personlighet.
Månen är i sig en död planet rent energimässigt och utifrån ett
esoteriskt perspektiv så säger man att både planeten Vulcanus
och Pluto finns med i ett nära samarbete med Månen.
Båda dessa två planeter står för död av något slag.
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Vulcanus står för glorifiering genom rening och avskalande
från materia.
Pluto står för död, för att nytt skall ta form. Där Pluto befinner
sig i ditt horoskop där finns något som måste plockas bort och
ersättas med annat.
Gör inte du detta arbete så kommer den kosmiska energin
hjälpa dig på vägen den dagen du är mogen för stor förändring.

* Kritiska massan – Benämning på ett gränsvärde där den repellerande energin inte längre har dominans i energisystemet. Vill säga Själen har
kommandot över personligheten. För att ta sig över denna gräns krävs det
att man passerat 50% VILL SÄGA 51%. Det gäller människans utveckling
så väl som alla entiteters utveckling individuellt.
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Från Fiskarnas tidsepok till Vattumannens
Vi alla har säkerligen hört talas om det stora skiftet som många
trodde skulle ske då Maya kalendern gått klart sitt stora varv i
Toltekernas kalenderräkning. Det skulle ske 21-12-2012.
Många spekulerade i att världen skulle gå under. Så var inte
fallet. Vad det handlade om var att vi gick in en transmigrationsperiod för ett kosmiskt, planetärt och humanitärt
energiskifte. Tiden var mogen för energispänningar i mänsklighetens gruppsjäl. Gruppens högsta molekylärslag började
skapa spänning i det lägsta höljet för att föra sig upp till det
närmaste högre narutriket, 5;e naturriket. Skiftet utgår från
Fiskarna till Vattumannens tid. Alla levande entiteter på jorden fick nu en enastående chans att börja släppa de
repellerande energier som vi bär på genom vår gamla karma.
Vi fick en ny strålenergi* riktad mot oss. Vi hade också Jordens
energimotpol till hjälp, Venus, som den 6 juni 2012 (Tvillingarna) gav oss en Venuspassage. Detta sker med ca 100 års
intervall eftersom Venus då ligger i ett rörelsemönster i samspel med Jorden. Venus går runt jorden 13 gånger, det kallas
för 13 Venusomlopp, och den rörelsen skapar ett geometriskt
pentagram runt Jorden. Det tar 8 år. Då står Jorden och Venus
i en mycket nära energirelation med varandra.
2012 skapades alla tänkbara möjligheter för mänskligheten att
ändra sina beteendemönster mot en mer kärleksfull tillvaro. Vi
fick chansen att verkligen dirigera om våra repellerande energier till attraherande. Inverkan av denna tillströmning av
energi började väcka vårt undermedvetna** tillstånd och
många individer kände att något var fel i sitt liv, man kände av
negativitet och det uppstod konflikter som aldrig förr i relationer. Ett kaos inom, skulle vi kunna kalla det.
Själv började jag känna början till slutet på mitt företag MOL –
Moment of Life. Något nytt var verkligen i görningen. Det vakuum utbrändheten givit mig i april (Väduren) 2011 och då jag
föll totalt i maj (Oxen) talade i monadens undermedvetenhet
tydligt och klart. Men det såg jag inte just då, jag var fortfarande förblindad av min personlighet och en massa
emotionella reaktioner i min tillvaro.
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* Strålenergi – Impulsströmmar från någon av de 7:e kosmiska strålarna.
Läs mer under avsnitt ”De 7 strålarna”.
** Undermedvetenhet – Monadens innehåll i latent tillstånd av alla upplevelser och bearbetade erfarenheter som finns bevarade såsom anlag till
egenskaper och förmågor. För att anlagen ska aktiveras fordras att de utvecklas i varje ny inkarnation, visserligen allt lättare. ''Människan mottar
ständigt impulser från sin undermedvetenhet.' KOV 1.23.3,5
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För många började en ovis resa ta sin form…
Nu började en tid då många omedvetet tog sig an sin resa i lotusblommans 12 kronblad för att nå sin själ/ande och att höra
och lyssna till själens röst. Så blev det även för mig. Jag kan
bara spegla den oerhört precisa dansen och synkronisering
som skett i mitt liv genom min egen resa under dessa 10 år,
som den esoteriska och teosofiska läran säger krävs för att
kunna lägga pusslet och synliggöra stegen mot vishet och kärlek i livets rätta mening.
Min lärotid i högre tempo startade 22 september 2010 (Jungfrun) och avslutas med denna skrivelse som summeras upp
genom min egna undersökning om ebb och flod i det större
perspektiven 12 december 2020 (Skytten). Processen skapade
totalt 6 böcker om medvetenhetsutvecklingen som krävs genom livets resa till kunskap. Böckerna har skrivits för min egen
utvecklings skull och kanske dessa hjälpt en del längst resans
gång. Jag vill tro så, och ja, jag vet att de har det, utan att någon bok blivit en given succé. Vilket också visar vilken runda
jag befinner mig i. Läs sid 66. Idag och i det hus jag nu befinner mig i så har jag fått till mig att jag är i ”The house of
Liberation”. När jag upplevde branden 2017 var jag i ”The
house of Resurrection”.
Syftet har ingalunda varit succé. Utan helt sonika ett arbete i
medveten utveckling som kräver både hjärta, tålamod och intellekt. Arbetet har så klart handlat om att stärka upp
energiflödet i kroppen. Allt har varit så vackert planerat. Svårigheten ligger i att vi skenar iväg i vårt emotionella tillstånd.
Redan nu vill jag säga att bara för att jag skriver detta innebär
inte det att du eller jag skall bli hjärtlösa. Nej, tvärt om. Du
skall använda ditt emotionala hölje rätt. Gudsenergin och ljusets högsta punkt går genom kärleken OCH förståndet. Vilket
betyder genom Kärlek OCH Vishet. Energin från stråle 2.
Där harmonin har skapats genom konflikt i vår jordrunda och
stråle 4. Hierarkier behövs, universum är uppbyggd i en hierarkisk ordning. Lika mycket som dina atomer och molekyler
har en struktur. Frågan är vilket lager av Hierarkisk ordning vi
lyssnat till och hur dessa har arbetat. Jag vill inte bli för
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långrandig i detta spår utan vill ni utforska mer än det jag skriver här så kan ni finna min 5:e bok ”Platina arvet” på Youtube,
som mycket tydligt och ”jobbigt” tar upp även dessa synkroniseringar som vi måste lära känna i den yttre världen för att
förstå. Saknas fragment, ja då blir det ett hål och ett skav på
vägen. Det går inte att påskynda givna strukturer. Det bara är
så. Det går dock att korrigera för att möta motstånd på ett
gynnsamt sätt i friktionens utsöndrande.

* Bild 1 – Da Vinci pussel påbörjades april-maj 2010 (Väduren) för läkning.
**Bild 2 – Gåva efter en föreläsning om högkänslighet i Hallstahammar
** Bild 3 Bok 5-Platina arvet (Skytten) – Youtubekanalen Tina Jönsson
*** Nedre bilder: Kraften av återhämtning genom inre arbete 2011 - 2014
efter systemkollaps och utbrändhet. Korrigering med andlig inriktning för
kropp och själ, i min materia såväl som i energifrekvenser.
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Dödsdyrkarna
Under det senaste 2000 åren, har vi levt i en repellerande
energi. Just idag den 8 november 2020 reflekterar jag bakåt i
vår historia och på nationers mönster och herravälde. Jag ser
bara krig, våld och maktmissbruk som har skapat stor rädsla
hos människan. För att jag skulle förstå de underbyggande faktorerna i detta mönster gick min resa genom Hernan Cortéz
och hans barbariska framfart i Latinamerika. Eftersom jag bott
i både Spanien och Mexiko, så var denna vinkeln den väg jag
skulle utforska.
För exakt (2019, då Platina arvet gick ut i etern) 500 år sedan
(1519-2019) stod två kontinenter öga mot öga med varandra.
Det var den 8 november 1519 (Skorpionen) som det fysiska
mötet inträffade mellan Moctezuma II (dog 30/6 i Kräftans
tecken) och Hernan Cortéz (född 11/11 Skorpion, död 2/12
Skytten).
Den ena sidan väntade in sin stora gud medans den andra sidan var ute efter erövringar av världsdelar och rikedomar. Jag
talar så klart om mötet mellan Hernan Cortéz och Aztekhövdingen Moctezuma II. Båda dessa sidor var starkt färgade av
fiskarnas maskulina krigarenergier men på två olika plan.
Ser vi astrologiskt på denna företeelse så var Aztekerna influerade av Oxen, Oxen står för fienden inom för att spegla nytt
ljus. Många av deras skulpturer är därför gjorda i obsidian,
den svarta lavastenen. Polariteten till Oxen är Skorpionen, som
i sin grund vill spegla liv och tillväxt men utnyttjad fel, kan den
ge ett rejält hårt och dödligt sting med sin gadd. Spanjorerna
började kalla landet de funnit för ”den NYA VÄRLDEN”.
Spanjorerna vann slaget genom en lögn. Lögnen följde med in i
historian. Lögnen förändrade en hel mänsklighet. Den lögnen
har vi fortfarande inpräntad i vårt epigenetiska* arv. Idag går
denna benämning under falska flagg och vi hör makteliten
skrika ut orden "The NEW WORLD ORDER". Egenskapen
som är den styrande roten till framgång heter RÄDSLA. Eliten
fick ett mycket fast grepp om den vardagliga människan genom rädsla som sakta slutade att lyssna till sin sanning inom
sig själv. Hela världen fostrades hårt av ett falskt mörker som
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fick ett enormt fäste. Inca, Maya och Aztekerna hade sitt mörker som var att lyssna på sina gudar utifrån ett exoteriskt
kroppsligt perspektiv. Man gick inåt men man offrade utåt i
egenskap av lidande och dödande av oskyldiga medmänniskor
från andra klaner. De trodde gudarna krävde blod för att vara
nöjda. Att offra sig själv och sitt liv till sina gudar ansågs som
det heligaste man kunde göra. Det var dock i den mörka elitens
andliga spår. Här växte inte den själsliga sidan utan här var det
enbart fråga om materiella ting. Ja, till och med kroppar som
existerar i vår materiavärld.

* Epigenetiskt Arv –Ordet är från grekiskan och betyder över (=”epi”) genetik. Epigenetik fungerar som en länk mellan arv och miljö. Cellminnen är
påslagna och andra är avslagna. En On -Off mekanik i vår DNA struktur.
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Att offra sig till sin gud är precis det vi skall göra.
Den rätta guden bor inom oss. Den ”felande länken” är dels fiskarnas tidsepok, som i sig inte är en felande länk utan ett
naturligt flöde i ebb och flod. Det vi där emot har anammat
som en verklighet är att vi lyssnar externt istället för internt. Vi
lyssnar på andra som dikterar villkor. Den du ska lyssna till är
guden du har inombords och inte i någon fysisk yttre gestalt
som blev så galet med Jesus. Att idolisera personen och inte de
ord som han predikade. Där gick mycket fel via kyrkans omskapande av Christos ord och de gnostiska texterna som
Constantin satte hela sin stab av skribenter och filosofer att
skriva om. Det var också under denna tid som kvinnans kraft
icke bejakades och mannens kostym blev större och började
dominera över alla livets områden. Har du tänkt på att modevärlden idag lyser upp modet med för stora kläder? Det är en
signal.
Även Mayakulturen agerade i negativa frekvenser som byggde
på rädsla om man inte lyssnade på gudarnas rop. Mönstren vi
ärvt av våra farfäder genom vårt epigenetiska arv, är ekande
röster som säger, att om vi går utanför boxen i den falska hierarkiska ordningen (Gudarna, som kräver blod och slaveri), så
får vi lida och vi blir straffade. Den rösten är en mycket falsk
och pålagd mörk kraft. CD- romskivan som hakat upp sig så
fort vi vill frigöra oss och följa vår sanna inre röst. Varje viktigt
och utvecklande ord för själen har idag en pålagd mörk innebörd. Det spelar ingen roll vilken religion, historiebok eller
kultur du blickar åt. Överallt existerar kampen om rätt och fel.
Mitt och ditt, liten och stor, blått och rött. Herre eller slav.
NU älskade medresenär, ÄR det verkligen tid att skapa skiftet
evolutionen behöver. Att skapa en värld i samklang mellan
människa, djur, natur, mineraler och andra levande väsen och
inte en värld i separation och segregering. Vi behöver börja
förstå vad livet verkligen handlar om. Den sanna essentiella
meningen med ditt liv och din inkarnation i detta liv. Guden
du har inom dig skriker på din uppmärksamhet och vill inget
hellre än att du stillar ditt eget inre krig. Slut fred genom acceptans, förståelse och förlåtelse. Du har i hela ditt liv blivit
invaggad i en otrygg falskhet som bygger på rädsla och
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beroende. Låt din feminina energi möta din maskulina. Det är
inte frågan om det ena eller det andra. Det handlar om båda.
Det är i gemenskap underverk sker. Så även energimässigt. Det
går inte att sätta två pluspoler eller 2 minuspoler mot
varandra. När du lyssnar till DIN INRE GUD hör du dina upprepade programmeringar som håller dig kvar i negativa tunga
energier. Bryt mönster med en acceptans och förståelse till att
mycket av det du fastnat i, inte är ditt ursprung, utan ett lager
av inprogrammerad falskhet. En spegelbild spelglad i svart obsidian* och fula lekfulla spel, där någon talat om för dig att, Så här ska det vara. Möt ditt inre så ser du det yttre.

* Övre bild: Bibelcitat, spelmagnat, inprogrammering via lek. Historisk bok
om krisperioder – Aztekerna stred från år 1325 – 1521 A.D
Nedre bild: De olika utvecklingsstegen. Pyramiden har vid 10:e trappsteget
en ljuskollaps där vi når en högre medvetenhetsutveckling och en ny rotras
skall ta plats i evolutionens spår. De tre treenigheterna möts i monaden 9+1
* Obsidian - Lava som stelnat hastigt, ingen kristallin struktur. Ämnet har
därför amorf struktur och är inget mineral.
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Du skapar det liv du i hjärtat resonerar med – Men
glöm inte ditt sunda förnuft och att lyssna till själen.
Låt oss fortsätta bygga den sanna frekvensen. Låt oss en gång
för alla få slut på människans lidande och låt oss slå sönder hierarkier och strukturer som inte vill allas väl och som håller
kvar mänsklighetens utveckling i låga energier. Låt oss stänga
dörren till den korridor som går den mörka maktens vägar.
Resan är rörig när falskheter kommer upp till ytan. Men vet
med dig att den resan går då åt rätt håll. Ju mer kaos, ju närmare sanningen kommer vi. Dessa få rader från min resa, vill
belysa vårt arv av 500 år i stort mänskligt lidande. Det är tid
att bryta detta mönster. Faktum är, vi har inget annat val.
Därför passar bilden extra bra där jag som barn stod vid den
okände soldatens grav under Triumfbågen. Nu begravs kriget
inom oss. Vår okände soldat som krigat i vått och torrt för att
hålla oss inlåsta och begränsade just genom våld och rädsla.
Hela livet har jag känt ett starkt kall inom mig, att jag ÄR här
för att bryta mönster och skapa mig min sanna Triumfbåge
inom mig. Kommer ni ihåg vägen upp till kausala energierna
som går via Regnbågsbron/Antahkarana? Ljuset och kärleken
kommer finna sin plats, efter ca 2000 år som vi gått i fiskarnas
mörker.
SÅ.... Ja… Ja Må JAG Leva uti EONERS tid. Ja, visst ska JAG
leva, Ja visst ska JAG leva, Ja visst ska JAG leva uti eoners tid.
Sången jag fick till mig den 29 mars 2015. (Väduren). Sången
som ville föra mig till kunskapen att vår första livspuls för vår
monad sker i Vädurens tecken och med kärlek, värme och gemenskap som sitt alldeles primära mål och syfte. Faktum är att
monaden i sig är oförstörbar, det är själen och personligheten
som går ronden upp till sammanfogningen av monaden.
Lägg märke till översta bildens alla synkroniseringar som fångades på en och samma bild under min smekmånad i maj 2007
(Oxen). Allt började med att personalen på Landvetter flygplats sa att jag var lik Madonna. Vi åkte till Venedig direkt efter
vigseln. (Som för övrigt var en mycket intressant utveckling i
mitt liv). Mellanlandning i Tyskland med blixt och dunder och
förseningar i flyget. Ankomst till Venedig mitt i natten. Jag
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hann med en redig fylla på champagne under hela resan. Jag
fick en stört blödning under ”honneymoon” natten, precis som
om jag varit Jungfru Maria. på S:t Marcusplatsen vadade jag i
vatten mellan de två pelarna. På bilden finns det bevingade lejonet där en tass vakar över en bok, symboliskt för dold
kunskap. Den romerska härskaren sitter triumferande på tron
och basunerar ut seger och herravälde. I periferin ser du Da
Vincis ”Den Vitruvianske mannen”. En bit historia och upplevelser samlad i en och samma bild som kom att tala mycket i
mitt eget pussel och energiarbete. Min läkning startade med
ett eget pussel av Da Vinci 2011.

* Bild 1 – Bok Platina arvet påbörjas år 2005 läggs på vänt vid skrivkramp.
Plockas upp igen 2015 som visar sig spegla det jag själv gör i min inre resa i
realtid. Boken läggs på Youtube kanalen - Tina Jönsson. Dec 2019 (Skytten)
**Bild - 2 Till höger besöker jag ca 10 år gammal, Den Okände Soldatens
grav under Triumfbågen i Paris. Allt för att samla in fakta för att kunna
väva samman historiska förlopp till det liv jag lever och skall se och förstå.
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Sanningen om mörkrets hemlighet, visas på många
plan
I det inre arbetet, som enbart handlar om energiskapande rörelser, så kommer vi inte heller undan med att beröra
utvecklingen vi går mot där vi nu försöka elektrifiera hela världens alla hörn.
Kunskap är makt, brukar det heta och det är sant. Kunskap är
makt och just av den anledningen är det så otroligt viktigt att
ha med sig på resa mot den högsta uratom att i arbetet med de
tolv essentiella egenskaperna som vi möter på vår regnbågsvandring just har till syfte att finkalibriga egostyrda motiv.
Passagen i energi måste vara i total neutralitet.
Atlantis gick under eftersom man missbrukade kunskapen och
började laborera med kärnvapen. Man var helt enkelt inte mogen för den kunskapen och det blev ett missbruk. Samma sak
har hänt under vår 5:e rotras. Faran finns att vi gör om samma
misstag igen.
Det betyder att om det finns ett endaste sandkorn av egenvinning eller egenmotiv till makt så finns där fortfarande svarta
fläckar och stopp i mänsklighetens gemensamma höjning i det
naturliga energiflödet.
Universums skapare har bara ett syfte, kärlek i enhet. Då kan
ni förstå vilket arbete vi har framför oss för att skapa en felfri
och neutral kärlek i enhet, utan egna dolda agendor eller önskan om makt och självgodhet. När vi förstår att vi alla kommer
veta allt om alla och den sanna meningen med vår existens
blommar ut så är det inte svårt att förstå att våra egostyrda
motiv måste försvinna. En enkel ekvation i sig men ack så svår
att kalibrera när man vandrar i mörker och osanningar. Monaden som uratom kan inte förstöras i det högsta kosmiska, det
innebär att vad som än händer kroppsligt, spelar i grunden
ingen roll. Det enda som händer är att vi får göra om resan
igen. Det är vårt energisystem som kan ta skada via själen/anden men inte uratomen och det är där all samlad kunskap
finns. Den mörka eliten når inte den kunskapen fullt ut eftersom dessa alltid kommer ligga i en lägre energifrekvens.
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*Bild 1-Numerologi – Tron på siffrors innebörd. Och Änglarnas kommunikation Används delvis i både astrologi och Tarokortsläsning.
*Bild 2 – Jag vadar genom S:t Marcusplatsen i Venedig 2007 efter att jag
passerat de två pelarna. Högst upp håller evangelisten Markus (bevingade
lejonet) och helgonet Teodor ett vakande öga över lagunen.
***Bild 3 – Månen och Solens interaktion i Jungfruns stjärntecken under
Höstequinoxen 21 sept. 2020
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Den brinnande marken – The burning Ground
Esoteriskt och teosofiskt beskriver man de stora skiftena i vår
evolution för ”Den brinnande marken”. (Transfiguration)
Det är när vi möter vår negativa polaritet på den djupaste
punkten för vår transformation till högre frekvens och energi.
Själv fick jag min stora erfarenhet av ”Den brinnande marken”
den 3 november 2017 (Skorpionen) genom en husbrand där
jag förlorade allt jag ägde och hade, även allt skapande
material i mitt företag. Jag var inte heller inne i trygghetssystemet via en hemförsäkring. Jag stod ute i den iskalla natten
med en mobil, pyjamas, ett par spatofflor och en gammal
kappa under två och en halv timme och såg allt i min materievärld gå upp i rök och jag kände bara mer och mer lättsamhet.
Jag var helt i trans och jag kände ett oerhört starkt kall till att
se när den sista husfasaden föll till marken som aska. Då kom
också orden: ”Där föll den sista fasaden Tina”. Ja, där föll verkligen den sista fasaden. Nu stod jag här helt naken och bar ”In
the house of resurrection”. Det var en enorm kraft i hela mitt
system. Natten efter branden fick jag också till mig orden
”Hjälpen är på väg”. Och det kan jag lugnt säga att den var. Det
haglade ner hjälp från olika håll. Denna gången öppnade jag
upp för all hjälp jag kunde få. Ensam är nämligen inte stark.
Tillsammans sker mirakel i ödmjukhet och kärlek.
Det som rent tekniskt skedde i detta ögonblick var att händelsen ökade upp min energi så att min atomsammansättning
kunde frigöra sig upp till sin nästa nivå. Det skedde en transmigration i detta läge. Jag gick från ett lägre atomslag till ett
högre. För att förstå denna process kan vi utforska de tre treenigheterna och atomsammansättningarna i det olika triaderna.
Om vi ser vad vi går igenom idag, på vår världsliga karta, så är
det inte alls svårt att förstå att vi just i denna decemberstund
år 2020 är mitt i vår transfusion upp till högre energier i
mänsklighetens gemensamma enhet. Majoriteten av mänskligheten befinner sig på kulturstadiet och vi ska upp till
humanitetstadiet. I den processen kommer nu både Jupiter
och Saturnus planetenergi hjälpa oss. Därför har både år 2012
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(starten av transmigrationen) och 2020 (passagen av transfusion) varit viktiga år för hela mänskligheten. Medvetet eller
omedvetet har människan påverkats av strålenergins inflöde.

* Burning Ground – Tillfälle i utvecklingen då plus och minuspoler möter
varandra för att synliggöra korrigeringar mot neutralitet.
**Novemberstenen – En alkemisk process som i sin grund betyder steg som
höjer den inre energiprocessen i våra två energikanaler. Stenen fick jag som
gåva den 26 nov. 2001 (Skytten)
**Bild 2 Den stora branden 3 nov. 2017 (Skorpionen), Det enda materiella
jag fick kvar och började om med. Nytt hem: den 23 dec. 2017 (Stenbocken).
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Undersökningens utfall av årsintervall – 7 år x 7 = 49
När vi ser på det stora rörelsemönstret i utvecklingen så kan vi
tydligt se att vi har en rörelse mellan Plusenergi och Minusenergi. Vi har också perioder där vi neutraliserar livsskeenden,
eller mer bestämt, befinner oss i ett läge där vi går i acceptans.
Våra årsintervall för intag av kunskap och erfarenheter går i
samma mönster som kosmos stora interaktion gör mellan
varje atomslag och fyra olika materieprocesser.
Involvering och Evolvering samt Involution och Evolution.
Involvering sätter samman grövre materia genom Involutionsväsen, Elementaler och går från högre värld ner till lägre
värld tills den nått vår fysiska värld.
Involution är andra steget i involveringsprocessen som möjliggör byggandet av våra aggregathöljen och aktiverar
monadens potentiella medvetenhet.
Evolvering löser upp grövre materia.
Evolution sker då Involveringsprocessen nått vår fysiska
värld och är redo att återvända upp till högsta kosmiska världen. Evolutionen skapar högre medvetenhetskapacitet.
Undersökningen speglade tydligt monadens resa i utvecklingens alla processer. Ordspråket ”I det stora som i det lilla mönstret går igen”, ses tydligt. Här vill jag också poängtera att
mitt syfte är enkom att beskriva en process utifrån ett mer
greppbart perspektiv som vi människor kan förstå på ett lite
mer jordnära sätt.
Jag kan inte heller säga att undersökningen är helt överensstämmande med den stora verkligheten bortanför min periferi
och seende eftersom det dels var en liten undersökning och
bakom vårt solsystem och högre världar finns med all sannolikhet fler perspektiv att tolka kunskapen på.
Jag kan dock hävda att jag ser tendenser till att det är mycket
troligt att detta håller även i större utredningar men då med
helt andra perspektiv och glasögon. Mönstren håller i sin enkla
förklaring till större förståelse om överfysiska processer.
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* Bild 1–Våra 7 olika jordrundor och energinivå samt våra 7 raser i en jordrunda.
**Bild 2-Årsintervallerna i 7 årsspann med fokus på medvetenhetsutveckling
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Om vi applicerar ett likatänkande i rörelsemönstret över våra
årsintervaller så skulle det i praktiken innebära att vi i varje ny
inkarnation går igenom ett liknande förlopp i vår kroppsliga
struktur till att väcka vår latenta medvetenhet.
0-7 år Själen tappar sin kontakt med monaden och börjar sin
resa i att sätta samman den grovfysiska människovärdens innehåll till en medvetenhetsuppfattning. En process där
majoriteten i undersökningen upplevde negativa erfarenheter.
Barnet bildar sig en världslig verklighetsuppfattning som ger
det första grundläggande känsloyttringarna. Det kan liknas
med själva Involveringsprocessen för vår monads utveckling.
58% av deltagarna hade negativa erfarenheter under detta årsintervall. Interaktionen i denna process har en repellerande
laddning.
8-14 år är fortfarande en resa i involveringsmaterian till att
bygga upp sin bild av världen. Nu tas mycket kunskap in på
många olika plan och här hade majoriteten i undersökningen
lika mycket positiva som negativa erfarenheter, 43%. Det är
också en tid där själen drar sig tillbaka så att personligheten
får ett eget uttryck. Det kan ses som en tid då den första årsintervallens kunskap rotar sig i systemet. Vi börjar också pröva
oss fram i våra, så här långt, uppfattade kunskaper. Personligheten blir allt tydligare. En form av neutralisering sker.
15-21 år är en tid då majoriteten i undersökningen 36% åter
upplever mest negativitet och det ligger till grund för att dessa
år är både i en mycket expansiv tillväxt i det yttre rummet som
i det inre rummet. Här måste samspel ta sin form där vi rent
konkret kan börja förstå vår helhet mot den yttre sfären.
Vi inser att vi måste rätta in oss i ett led som stänger inne den
fria viljan, vilket skapar inre konflikt och separation från själens grundenergi. Vi tappar också vår astrala förmåga i vårt
energisystem. Vi börjar bygga livets innehåll till mer och mer i
den materiella fysiska världen. För många är nu själen mycket
tyst. Det blir åter en negativ laddning.
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22-28 år är då vi i de första 49 åren står i en mittlinje. Majoriteten hade under denna tidsperiod positiva upplevelser, 64%
Vi kan se utvecklingen i vårt medvetande som att vi verkligen
jordar vår kunskap med vår samhällsstruktur. Vi börjar följa
riktlinjer och rättar oss efter dessa. Vi rotar vår individualitet
och vi börjar göra vår röst hörd till vad vi själva tycker och tänker, i ett överensstämmande med omvärldsbeskrivningens
ordning och reda. Denna tid är fylld av positiva upplevelser.
Det är en tid då vår Personlighet får helt fritt utrymme för livserfarenheter. Mot slutet av detta årsintervall börjar vi närma
oss en evolutionsprocess kunskapsmässigt.
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29-35 år är en polaritet till åren 15-21 år. Det speglade även
undersökningen. Vi är på väg att finkalibrera vår kunskap och i
detta spann hade majoriteten positiva erfarenheter 50%. Vi
börjar lyssna på oss själva och lever ett liv där vi enl. vissa utsagor sägs leva vårt liv till fullo, i Personligheten. Vi ökar den
astrala frekvensen i vårt energisystem igen.
36-42 år är också polariteten till 8-14 år eftersom vi nu är på
väg att öka vår energi bort från personligheten och upp till själen igen. Det är samma process fast omvänd som monaden och
själen gör vid födelse och ner i fysisk grovmateria. Nu är tiden
kommen att lämna den grovfysiska materieenergin och ta sig
upp till den astrala som sedan möter den kausala. Detta skapar
en negativ frekvens för vår personlighet som inte alls vill
släppa taget om materiavärlden och de programmeringar vi
lärt oss se och leva i. Detta var en mycket tydlig signal i undersökningen, 43% hade negativa upplevelser i detta årsspann.
43-49 år är åren då vi har gjort ett helt varv av erfarenhetsupplevelser i de olika energislagen. Har man lyssnat på sin själ
och korrigerat skav under livet, så kommer man här i kontakt
med sin själ och kan i detta skede nu får sitt stora uppvaknande. Det var lika många som låg på plus eller minus i sina
erfarenheter som också landade i en neutralitet i sin energi,
35% vardera. Syftet människan har här på jorden är att bli den
neutrala länken. Vi skall vara den neutraliserande länken mellan positiv energi och negativ energi. Det innebär att vi
behöver ha olika erfarenheter med oss för att kunna balansera
och neutralisera dessa.
Jag var själv 46 år 2013 då jag fick mitt uppvaknande och valde
att börja gå upplysningens väg. Jag var också 43 år då jag påbörjade min 10 års resa i kunskapsintag, år 2010 när mamma
blev sjuk och jag skulle lära mig vad GRILA – Genuin Relation
I Lösningsfokuserade Affärer handlade om. Ni vet, säljverktyget jag skulle ut och marknadsföra till coacher, som för mig
verkligen blev en kunskapsresa som heter duga.
Jag hade också 2007, 40 år, startat bolag som 10 år senare gick
upp i rök som ett slutprov. 2017 var jag inne på mitt 50:e år.
Vi kan också lägga Mayakalendern på minnet och vad man
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säger när man gått ett helt varv i HAAB’s runda om 52 år. När
man gått ett varv har man nått så mycket vishet att man kan gå
in i lärarens roll i nästa runda om 52 år. Ett val vi själva kan
göra om vi vågar, vill och kan se.
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Förstå din framtid med start 21-12-2020
Gör dig redo för 21-12-2020 då Saturnus och Jupiter står i en
nära nollgradig punkt mot varandra.
För min resa innebär det dessutom att Tomas har namnsdag
just denna dag. Det var inte för intet jag fick till mig Tomas
Scroll i mitt uppvaknande som under mina 10 år i min inre
sammankoppling till kunskap blivit det resultat det blivit. En
enastående resa i djupt utforskande av synkroniseringar, inre
sammankopplande länkar till det yttre och hur vi så lätt säljer
oss för 30 penningar, som Tomas ville visa oss genom sagan då
han förrådde Jesus. En muta och ett angiveri, genom en kyss
på kinden. En kyss som jag själv fick uppleva som hint i en fysisk eterisk upplevelse en natt där någon kysste min kind.
I dessa tider vi lever i idag finns en del att se, lära känna och
förstå. Vår käre stadsminister sa i ett uttalande:
”Det kommer INTE bli en normal jul”. Fundera på den innebörden. Vad menar han egentligen i detta? Och vad är Elon
Musk’s verkliga anledning till att besöka Sverige? Vi går verkligen på den brinnande marken nu för att vi ska se och förstår
vad som händer i människan verklighet:
1. Corona ”Pandemin”
2. Satelliters verkliga uppgift i rymden.
3. Alla nya lagar som drivs fram "pga. Corona".
4. Alla konkurser som sker genom inskränkningar på människans näringsliv.
5. Valet i USA
6. Vår IT Utveckling
7. Ordets verkliga betydelse av "Nu kör vi ända in i kaklet" och
sedan orden ”Stormen är här”. Fundera på innebörden våra
partiledare vill förmedla. Vad är det för signaler de skickar till
varandra genom media som når hela världen?
8. Vi skall möta all samvaro genom appar.
9. Idiotförklara mjölken och "kossan" i reklam.
10. Kontantfriheten
11. Kontroller av befolkningens beteendemönster via övervakning och datorer.
Hur många penningar har vi sålt oss för? Eller hur många
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penningar har vår regering sålt sig för? Känns det verkligen
som vi går åt rätt håll? Känns denna väg som en sann väg att
öka sin inre vibration mot kärlek och enhet? Nej, dessa 11
punkter bygger upp människan i en extrem djup separation
och rädsla. Vi får det till oss för att vi ska förstå motsatsen och
börja agera mot en förändring. Hur rädd är du för nutidens
framfart och hur mycket tror du att du programmeras in i
denna rädsla för att bli mindre och mindre i ditt eget sunda
förnuft och innerliga hjärta? Jag kan lugna dig med att säga att
detta är kulmen för att du ska vakna upp. Vi får vår omskakning till förändring genom stora och omvälvande skeenden i
livet. 21-12-2020 är nollpunkten och det stora skiftet. Var därför helt i din mittlinje och nollpunkt själv nu.

* Din ljuskanals mittpunkt heter Lotusblomman. Öppna upp dina 12 kronblad och låt det rena ljuset stråla in i hela ditt energisystem. Låt en bli tre
som förgrenas till fyra och skapar 7 energihjul. Saturnus och Jupiter hjälper
dig att öka din frekvens då de står i en näst intill nollgradig linje.
Låt Vattumannens luftiga energi flöda genom dig i kärlek och ljus.
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Planeternas stora inflytande
Det stora skiftet ser vi inte bara i vår nutid, vi kan läsa mönstren genom vår zodiak och hela kosmos rörelsemönster genom
just Ebb och Flod. Våra planetrundor och alla rotraser och dess
inverkan på vår utveckling visar facit från förr. Förstår vi detta
rörelsemönster fullt ut, så ser vi också att Tomas Scroll hade en
huvudpoäng. Och här citerar jag ett facebook inlägg jag la ut
angående ett uttalande från vår stadsminister.
” Siffran 8. Den fick vi höra nämnas från vår högsta instans under december. En liten påminnelse inför helgernas aktiviteter
och allt vi nu går igenom. Låt mig spegla en helt annan innebörd. 8 är en helig siffra i människans utveckling. Inte bara det
att den står för evighet genom den liggande 8:an och dess
energirörelse och odödlighet. Den står också för nytt och kraften i att skapa nya universum. (Det vill säga om man är 2
stycken 8:or och gör jobbet rätt).
Jag såg helt plötsligt kopplingen mellan våra jordrundor och
det som går under ”The Great Approach” som nämnts tidigare.
Så det kanske inte var så konstigt att herrn stod i stora media
och sa att 8:a är nu siffran vi ska lägga på minnet. Och ja, det
gjorde jag. Jag började räkna. Uträkningens innehåll ser du i
texten från avsnittet "Zodiakens rörelsemönster”.
Jag delade helt sonika 22 miljoner år med 25 000 år. Blir ni
förvånade om jag säger att jag landade på 880 zodiakrundor.
2 stycken 8: or av betydelse. Det behövs 2 likasinnade men i
opposition med varandra för att skapa nytt i universum.
Här kan du också backa tillbaka till utredningens årsintervaller
och se det lilla rörelsemönstret i de två första intervallerna till
de två sista intervallerna i en 49 årig runda, där vi står i likasinnade polariteter mellan den nedstigande perioden mot den
uppstigande perioden.
Så ja, vi lägger siffran 8:a på minnet och med det kan vi se en
helt ny framtid i LJUS och KÄRLEK, för det är dit SKYTTEN
nu skjuter sina pilar in i Tvillingens och den ljusa sidan. Det är
helt klart att den ljusa framtiden är vår. Mörkret är förlorat för
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denna zodiakens runda om 2000 år. Och Tomas, som förrådde
världen med en Kyss och fick 30 penningar, säger nu!
-Se ljuset för jag har namnsdag den 21/12–2020 =10=1
Då börjar vi nytt. Då tar motpolen från Tomas över. Myntet
har vänt sin sida. Med det vill jag ingjuta HOPP, LJUS och
KÄRLEK till mänskligheten. Gå nu inte på fler dumheter. Jag
säger också som Kajsa Stina Åkerström ”Fråga stjärnorna om
när”. Allt är skrivet i vår evolution och våra stjärnor, både i det
stora som i det lilla perspektiven. Så även stegen in i ljusa tider.

* Bild 1 - Snäckan jag fann med sitt brutna evighetsflöde i siffran 8
**Bild 2 Tomas figur i sanden. Citat §18 ”Lärjungarna sade till Jesus: Säg
oss hur vårt slut skall komma? Jesus sade: Har ni då redan funnit början, eftersom ni frågar efter slutet? Ty där början är, där skall slutet vara.”
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Planeterna
Vi går runt den astrologiska zodiaken ett varv varje år. Under
ett år har vi därför 12 hus som representerar utvecklingen i vår
personlighet för att samspela med vår själ. Själens uppgift är
att frigöra sig från personlighetens emotionella fängelse, med
dessa ord är det åter igen inte sagt att man ska bli hjärtlös.
Vårt emotionella system har dock en nackdel och det är att den
håller fast personligheten i materiavärlden. Utvecklingen i vår
själ går uppåt mot högre energi och vibration för att till slut nå
sin uratom/monad.
Zodiaken finns därför till för att hjälpa oss se på de olika energislag vi möter och utsätts för. Därför visar zodiaken också
våra olika planeter som interagerar med jordens stjärnor och i
slutänden människans aggregathöljen som i sin tur stimulerar
vår inre cell- och atomstruktur. Kommunikationen sker via
våra Nadier* /etertrådar till vårt nervsystem. Genom utvecklingen påverkas vi mindre och mindre av planeternas energi
som interagerar med din personlighet.
Den beskrivning som görs av planeterna i denna skrivelse utgår från den esoteriska tolkningen och den beskrivningen
handlar mer om själens kommunikation för att förfina personligheten. Det exoteriska beskrivningarna som vi är vana att
läsa om handlar mer om personlighetens aspekt. Själens utgångspunkt i zodiaken är alltid det stjärntecken som du har i
Ascendenten, vilket esoteriskt beskrivs som ”The rising sign”,
”det stigande tecknet i öst” och är en stor infallsvinkel till vår
utveckling.
Jag vill också belysa att det som skrivs i denna skrivelse är
bara en bråkdel av hur allt hänger ihop. Vill man utforska mer
och sätta sig in i den esoteriska astrologin mer utförligt, så är
skrivelserna från Helena P Balvatsky – The Secret Doctrin och
Alice A Bailey – The Treatise on Cosmic Fire samt Esoteric
Astrology a Treatise on The Seven Rays bra utgångspunkter.
De följande beskrivningarna är mycket generella men hjälper
dig att få en första inblick i aspekter för respektive planet, vilket också påverkas av var du har planeterna i dina 12 hus samt
vilket av de tre korsen du befinner dig på.
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* Nadier -Trådar av etermateria, vilka tillsammans utgör ett nätverk i eterhöljet. De formar och vitaliserar sina organiska motsvarigheter - nerverna.
** Varför åt jag upp Pluto? Svar på sid 69. Två planeter som hjälper själen.
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Astronomi - Heliga och Icke heliga planeter och
de 7 Strålarnas interaktion
Heliga Planeter: Vulcanus (Ännu ej erkänd som aktiv planet
exoteriskt), Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Neptunus
och Uranus
Icke heliga Planeter: Mars, Jorden, Pluto (togs exoteriskt bort),
Månen, döljer en dold planet och Solen, döljer en dold planet.
Vulkanus
Är en Helig planet och inverkar på personlighetsplanet genom
Stråle 1 - Vilja och Kraft. Strålens färg är röd.
Karaktär: Omformar materia till ljus. Energin från Vulkanus
är Guds smed som formar om personligheten mot själen. Den
vill att du lyssnar mer på själens röst än personlighetens röst.
Den tillhandahåller en enorm kraft när det behövs. Den hamrar sönder materia/materiella hållhakar för att förena dig till
Oxen så att du kan lysa upp i ditt ljus. Den ger impulser till viljan som når din Monads urkraft och vilja.
När vi är redo för sann transformation och ordning kommer vi
att möta Vulkanus energi.
Solen
Är en icke helig planet som inverkar på personlighetsplanet genom Stråle 2 - Kärlek och Vishet. Strålens färg är Blå.
Karaktär: Identitet, vitalitet och att vara. Energin når själen
för att bygga självförtroende. Det skapar en känsla av ”Gör
detta” och Solen hjälper dig att integrera det du önskar göra.
Solen har du alltid i ditt födelsetecken och huvudsyftet är att
ditt fokus alltid skall landa i att göra det bästa där du har din
Sol. Välj den högsta manifestationen och bär fram ljuset.
Den stärker också upp din själston i ”The Rising Sign” om du
använder Solens kraft genom att förlita dig till Månen och det
förflutna negativa kvaliteter från gammal historia. Månen står
för dina förflutna minnen.
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* Bild 1 – Vulkanus, ej erkänd exoteriskt. Jag förstår Solänglarnas energi och
de tre kosmiska eldarna. Jag kommunicerar med soleldens alla aspekter genom alla bilder jag fångar.
** Bild 2 – Solen – Jag föds i Brasilien, förstår varför 2015. ”Se din historia
och vart du är på väg”. Fasta korset och själens arbete i Kräftan.6:e rotrasen
kommer inkarnera runt Brasiliens trakter.
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Saturnus
Är en Helig planet och inverkar på personlighetsplanet genom
Stråle 3 - Aktiv intelligens. Strålens färg är grön.
Karaktär: Det är den mest kraftfulla energin och säger bestämt nej till det som inte gynnar monaden eller själen. Den
vill skapa engagemang som för med sig disciplin och intellekt.
Det är vår smarta planet som vågar stå rakryggad. Vad är du
villig att stå upp för, villig att engagera dig igenom ditt sanna
hjärta. Den är utmanaren, den ger dig lärdomar att lära. Saturnus är vår herre av karma som eskorterar dig till porten till
initiering. Saturnus gör evolution möjlig och skapar känslan
till att vi går till lektionerna för att hitta platsen för upplysning.
Den är mest avlägsen från Solen. Saturnus sitter vid grinden
och ser om du tjänar din väg till upplysning och är också lagen
om möjligheter. Det är fadersenergin inom oss. Vad behöver
du förfina i din auktoritet, att var mästare över. Saturnus är
därför den planet som gör att vi får arbeta om och om igen.
Den tränar dig till att bli din egen mästare och författare över
ditt eget liv. Ha med Saturnus egenskaper inför 21/12-2020.
Merkurius
Är en Helig planet och inverkar på personlighetsplanet genom
Stråle 4 - Harmoni genom konflikt. Strålens färg är gul.
Karaktär: I det lägre sinnet/egot är du överallt och ingenstans. I den högre Sinnet/egot är du Guds budbärare.
Planetens energi är brobyggaren, röstbyggaren och sammankopplar aktiviteter. Du får impulser som kan ge frågor som:
Vad ska jag ge ut? Vad är jag här för att leverera? I det lägre
egot skapar energin en intellektuell tanke. I det högre egot formas ett rent intuitivt sinne. Energin styr hur du talar och
agerar. Den arbetar med det konkreta och abstrakt sinnet.
Merkurius är en spirituell härskare över Skorpionen. Den skär
genom alla svagheter och illusioner. Syftet är att nå det högsta
intellektet där du kan bygga bron från personligheten upp till
själen. Merkurius gåva till dig är att skapa förutsättningarna
till hur du kan kontakta en andlig bror eller Syster.
Den är byggaren till Regnbågsbron/Egoic Lotus/Antahkarana
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* Bild 1 – Saturnus i Fiskarna – Halvvägs in i Projekt 12 månader och det
gnager rejält på många plan i livet och händelser. Utmanar mig själv extremt mycket samtidigt som ett inre lärande växer fram.
** Bild 2 Merkurius i Fiskarna – Resan mot kunskap är tuff, Merkurius generellt ligger i Väduren och under Vädurens tid kom orden: ” "Parabéns a
Você -Ja må du leva" 29/3-2015 och orden” In Corpus Physicalis” 6/4-2017
= Monadens förta inkarnation sker alltid i Väduren.
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Venus
Är en Helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet genom Stråle 5 - Vetenskap och konkret kunskap.
Strålens färg är orange.
Karaktär: Hjälper dig sätta värden i livet, att se skönhet och
kärlek. Energin strålar högt i sinnet/egot mot din själ. Den är
Själens stråle. Energin vill skapa och ge mer ljus. Den vill få dig
att se mer ljus. Det är din feminina och gudomliga kraft och
energi. Den har Mars i sin personlighet men den är själens spirituella härskare till Skytten. Venus vill grunda dig. Spendera
din tid väl där Venus är och du kommer att attrahera visdom
och intellektuell kärlek. Gör mer kärleksfullt där Venus är.
Venus är Jordens personlighet så som Venus är vår själs personlighet. Venus är där du ser skönhet.
Neptunus
Är en Helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet genom Stråle 6 - Salighet och idealism. Strålens färg är
rosa eller silverblå.
Karaktär: Här finns skönhet och känslighet. Det är din vattengud som flödar genom ditt liv. Tyst och skört öppnar den ditt
sanna hjärta till din kristusenergi, själ till själ, hjärta till hjärta.
Den är ovillkorlig kärlek. Energin spirar av högre inspiration
samtidigt som den visar underliggande tankar eller suddiga
perceptioner. Den vill lösa upp besvikelser och förvirring.
Neptunus energi bygger upp medkänsla och intuition. Den kan
skapa en föreställning av en mystisk resa. Planeten är mest förknippad med kristusenergin. Din länk till din kristusenergi
finner du där Neptuns är. Den tillåter dig att lösa upp och
överföra ny energi. Exoterisk är det den mest förvirrande energin som skapar den fälla av fantasivärld du kan falla in i.
Esoteriskt ger energin dina drömmar fart framåt, så du kan nå
den närande kärleken, inspiration och sann fantasi. Du känner
idealism och ser ljuset från havet.
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* Bild 1 – Venus i Fiskarna motsatsen till Jungfrun där uppvaknandet kom
** Bild 2 – Neptunus i Skorpionen, motsats till Månen i Oxen där dröm om
brand sågs. Här fick jag uppleva branden 2017, Får en stråle av ljus mot
centrat mellan hals och hjärtcentrat. Daath-punkten= Kristusenergin 2020
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Uranus
Är en Helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet genom Stråle 7 - Ordning och Ceremoniel Magi. Strålens
färg är lila.
Karaktär: Det är den stora ”uppväckaren” och skapar förändring, omorientering. Den är excentrisk i sin energi. Här råder
äkthet. Finns osanningar blir energin revolutionär. Den skapar
en intuition om att göra saker på nytt sätt kanske sker förändringen mycket oväntat. Den står för frihet så att liv och
kreativitet kan komma fram. Finns förbud bryter den mot regler för att återskapa autenticitet i en sann själ. Det är den
lysande guden vilket gör den till den stora initiativtagaren. Här
skapas uppfinningar, innovation samtidigt som den vill skapa
ny ordning och förändring.
Uranus vill förena himlen och jord och den gör det genom att
skaka om gammalt till nytt. Den väcker upp dig. Energin är
elektrisk, täckt av den galaktiska elden. Det är ockultismens
och initieringens planet som arbetar genom Ra och är förknippad med Vattumannen. Den behöver frihet och vill bjuda in
dig till en större gruppaktivitet.
Pluto
Är en Icke helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet
genom Stråle 1 - Vilja och kraft. Strålens färg är röd.
Karaktär: Pluto är en stor transformatör. Där du har Pluto i
ditt tecken sker död och återfödelse av något slag. Planeten vet
hur man avslutar och förnyar saker.
Pluto för dig in i mörkret för att lyfta skuggorna och göra rent i
ditt inre hus. Energin lyfter upp mörkret och skapar en intuitiv
känsla om att ”detta är slutet, inte mer nu”. Det finns en stor
rebell i Pluto som också gör planeten till en stor healer. Den
plockar upp kraften hos healern som då kan avslöja skuggorna
för att förvandla dissonansen. Var behöver du ta in helaren i
din zodiak?
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* Bild 1 – Uranus i Jungfrun samspelar med Vattumannen – Mor insjuknar
22/9 - 2010 (Jag är 43 år) Påbörjar Bok 1 ”Hitta din plats, andas in 2012,
Bok 2: ETT & Jag påbörjas 2013 och trycks 2014 = Projekt 12 månader,
Ord: The homecoming girl 3/9- 2020 = 7 års cykeln i monadens växande
(Jag är 53 år = 10 år i lärandets väg. Påbörjar underlag för undersökningen
till bok nr 6 ”Human in Soul Process” 22/9-2020
** Bild 2 – Pluto i Jungfrun – samma som ovan båda planeterna i Jungfrun

114

Jupiter
Är en Helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet genom Stråle 2 - Kärlek och visdom. Strålens färg är blå.
Karaktär: Energin är gynnsam, inkluderande och generös.
Den uppfyller dina mål och drömmar. Jupiter bygger upp dina
ambitioner mot den inre längtan du kan känna. Här råder expansion för visdom och helighet.
Energin skapar starka visioner kring tillväxt mot högre medvetenhet. Den hjälper dig att växa genom vård och generositet.
Jupiter är också den stora läraren för upplysning om ondska
och död. Något måste dö för att tillväxt skall ske. Du hittar
dina andliga lärare (som är födda i tecknet) där du har Jupiter.
Jupiter säger, ja gör mer av detta.
Ha med dig dessa egenskaper inför den 21/12-2020
Jorden
Är en Icke helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet
genom Stråle 3 - Aktiv intelligens. Strålens färg är grön.
Karaktär: Jorden har Solen som sin motsatta sida. Motsatsen
måste smälta in i helheten så att din monad skall kunna interagera med både personlighetens aspekter som med själens
aspekter.
Här kan du lägga upp din plan för att få den att fungera. Jordens andliga härskare är över Skytten som hjälper dig att
grunda dig inom dig själv.
Planethierarkiskt har Jorden Tvillingarna som personlighetsaspekt och Skytten som spirituell aspekt.
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* Bild 1 – Jupiter i Kräftan- Hyr stuga på Grötån 2010-2017.Ord; Dropps of
Jupiter-MOL Center öppnar-Your in Revers: Zodiaken vänd.
Orust flytt 2017= House of resurrection
** Bild 2 – Jorden- Lär känna livsmönstret – ”Tusenmilavandringen”.
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Månen
Är en Icke helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet
genom Stråle 4 - Harmoni genom konflikt. Strålens färg
är gul.
Karaktär: Där du har månen där har du Själens fängelse. Var
vägrar du att växa? Vad håller dig fast? Vad behöver du för att
bryta upp med ditt förflutna i grunden? Månen är i sin grund
en död planet. Månen influeras av två planeter och det är den
energin som påverkar dig. Antingen energi från Vulkanus (Genomsnitts individens väg) eller från Uranus (individer på
uppvaknandets väg). Månen vill föra dig ut ur komfort zonen.
För själen är Månen ett förrådshus, speciellt i det förflutna
som bygger på gamla astrala erfarenheter. När du arbetar mot
monaden, kan det bli en kamp mellan själens medvetande och
det fysiska, mentala och emotionella höljena. Orsaken handlar
om begär. Korset i zodiaken visar var du bär dina bojor. Du behöver omdirigera till en högre medvetenhet. När du rör dig i
ditt fixerade kors är du emellan flera illusioner för att få bort
”Mayans” illusioner som ges i uttryck genom sinnet/medvetandet och känslor. Här föds insikter kring de intuitiva
perspektiven av verkligheten. Månens 4:e stråle hänger starkt
ihop med Jordens fjärde klotrunda och den 4:e rotrasen, Atlanteanerna.
Mars
Är en Icke helig planet. Den inverkar på personlighetsplanet
genom Stråle 6 - Hängivenhet och idealism. Strålens
färg är rosa eller silverblå.
Karaktär: Här finns driv, lust, hängivenhet och ambition. I det
lägre egot är Solar Plexus aktivt genom sin krigare i personligheten. Det yttrar sig som irritation. Mars ställer frågan: Vad
kämpar du för? Energin är fylld av passion och intensitet som
kan skapa negativ andlig aktivitet. Det Högre egot skapa intuition och ställer frågor: Var har du ditt fokus i känslomässiga
yttringar. Mars finns där du är redo att gå i krig för något. Är
orsaken gynnsam för själsändamålet kommer den att hjälpa
dig att segra. Mars kämpar för din gåva och är tjänare till själen. Du får hjälp att balansera din plus och minuspol.
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* Bild 1 – Månen i Oxen -Dröm om brand, Ord Recognition ”Igenkänning”
** Bild 2 – Mars i Vågen- Börjar skriva Hitta din Plats, andas in 2012, Påbörjar Projekt 12 månader 2013, Energiström från ryggen till huvudet med
orden -Nu är jag i ditt huvud 2019. Orden Return och Liberation day 2020
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Den sexuella betydelsen för vår evolution
För att nämna något om den sexuella kraftens innebörd och
ordens betydelse så har ordet kärlek och sex samma huvudsakliga innebörder. Även dessa ord har maktens mörka korridorer
lyckats programmera vilseledande. När vi vet hela kunskapen
om skaparkraften bakom dessa två ord och då det finns en
man och en kvinna som båda har sammanslagits i sitt eget
energisystem individuellt, så kommer den sexuella akten vara
en akt i skapandets kraft fullt ut.
Problematiken startade under Lemuriens tidsepok, då det blev
ett överslag i energiutbytet. Människan och djuret fick samma
energipol, negativ. Djurens monader stoppades i sin evolution
och människan började sakta det långa arbetet med att neutralisera den negativa polarisering som både människan och
djuren hamnat i.
Idag är människans förhållande till djuren fysiskt, emotionellt
och alltmer mentalt. Det ligger rätt i evolutionens utveckling
eftersom djuren är näst på tur upp till människoriket.
Till detta tillkommer den positiva rörelseenergin. Varje människoras har en egen strålenergi som skapar olika effekter i de
tre lägre naturrikena. När det stora experimentet, som går under namnet ”The Great Approach” skedde, började Hierarkins
övervakning av mänsklighetens individualisering och medvetenhetsutveckling ta form.
Man fokuserade på strålpåverkan från de högre planethierarkierna och den stora mänsklighetens funktion började ta form,
vilket sker genom överföring av strålkrafterna i cykliska mönster. Därför byter aldrig Monaden sin huvudstråle. Det är den
fysiska eteriska kroppens alla höljen som skiftar för varje ny
inkarnation. Vi har också alltid varit man eller kvinna genom
långa perioder vardera. Det kan också förklara varför en del
känner att man befinner sig i fel kropp. Man identifierar sig
som kvinna men är i en manskropp. Då har man med största
sannolikhet gått från en kvinnoinkarnation till en mans. Den
sexspetsade stjärnan är för närvarande symbolen för detta kreativa arbete, sett i sin fulla innebörd så kommer de två
trianglarna, en nedåtpekande triangel balanserad på en uppåt
pekande triangel ge en sannare bild av det fjärde naturrikets
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kreativa arbete och bevarande funktion. Den bästa beskrivning
jag stött på under mitt utforskande ligger solklart hos Alice A
Bailys diktamensarbete genom Tibetanen och boken Esoteric
Psychology – Vol. I – A Treatise on The Seven Rays. För att
förstå den mörka aspektens falskhet var Kabbalan, frimurarordnar och Hermetiska läran en fin pekpinne. Nummerologi,
toner och geometri fick ett större sammanhang.

*Bild 1 - Moln i interaktion som formar en sexkantad stjärna
**Bild 2 De två trianglarna som möts och bildar en treenighet för att skapa
livets ljus.
***Bild 3 Ord ”In Hoc Signo Vince” Krigarkungen Alexander den Stores
signum i krig. Signifikant för Herkules 12 stordåd. Egenskaper som balanserar maskulina energikraften med Feminina energikraften för att gjutas
samman till ett komplett instrument, först individuellt för att lysa upp världen och flytta berg sedan som man och kvinna för att bygga nytt universum.
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Under denna jordrundan och genom rundans rotrasers utveckling har vi utsatts för 5 tillfällen av olika strålinteraktioner
som påverkat all materia på Jorden genom 5 olika kraftcentran
där den livsbärande andliga energin flödar. Dessa är Jordens
motsvarigheter till de fem sinnena i människan, både subjektiva och objektivt. Strålarna som strömmar genom
mänskligheten som helhet och varje ras huvudstråle, har utvecklat våra fem energichakran. Vår nuvarande ras, den ariska,
bär den tredje strålen - två ytterligare raser kommer utveckla
ytterligare två fält genom de två inkommande strålarna i framtiden.
Denna speciella aspekt av strålenergi är den som stimulerar
medvetenhetsaspekten i varje individ, och den inkommande
energin kommer att höja och väcka medvetandet som ligger
gömt i alla materiella former, både i människan och i de tre
lägre naturrikena. Vi är i en sådan brytpunkt nu. Därför uttrycker allt fler att vi nu går från den tredje dimensionen och
3D världen mot den 5:e dimensionen upp till 5D världen, vilket
mer specifikt innebär att vi genom den nya strålenergin får in
stimulans till vår eteriska kropp som vidgar vår andliga förmåga. Dessa fem tillfällen med respektive kosmiska eld,
"höjande" inflöde, och räknat från människorikets start där de
två första epokerna inte var i mänsklig form, har gått genom de
fem raserna i följande struktur:
Lemuriens ras som interagerade med den femte strålen –
Eldens söner.
Atlanteanernas ras interagerade med den sjätte stråle –
Hängivenhet genom kärlekens herrar.
Den ariska rasen, här är vi idag, interagerar med den tredje
strålen – Aktivitet genom människans medvetenhet.
Den kommande rasen kommer interagera med den fjärde strålen som går genom enheterna av ljusets vision.
Den slutliga rasen i denna 4:e Jordrunda kommer ha den
första strålens interaktion som bygger på herrarnas vilja genom offrandets ändamål. Vilket vi kan likställa med
förståelsen till varför vi är här på jorden och det gamla mönster vi gått i som kommer skifta i fokus och lämna allt som inte
gynnar den nya rasens syfte och mening.
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De två tidigare raserna styrdes av den andra respektive den
sjunde strålen och förkroppsligade aktiviteter i att bygga upp
alla former (grunden till allt vi ser på Jorden idag) samt den
konstruktiva energin för magikernas organiserande.

* Bild 1 – Pliny the younger – var advokat, författare och magistrat i det antika Rom. Dikterade många lagar.
** Bild 2 – Toner för de 7 strålarna och dess strålfärg
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Genom de fem andliga kontaktpunkterna i vart och ett av de
tre Naturrikena, väcks liv fram i naturen. Här finns hemligheten med ordet ”Resurrection/ Uppståndelsen”, när vi ser på
det utifrån den planetära uteveklingen av allt liv. Det är en
uppståndelse som också antas individuellt av var och en för att
uppnå Guds son/själen.
Detta är den stora frimurarhemligheten och det centrala
mysteriet med det sublima eller tredje graden i medlemmens
murverk. Ockult kallas det ibland för ”dödens relation till de
fem livgivande energier som ses arbeta på den tredje dagen av
uppenbarelsen.
Här ned har jag kopierat ett mer symboliskt talesätt från
Esoteric Psychology – A Treatise on the Seven Rays Vol I av
Alice A Bailey.
”In the chamber of death, the blue light of dawning day reveals
the group of workers who seek to raise the dead. Naught avail
their efforts until they blend the five great forces of the Lord of
Magic. When thus they work as one, in unity complete the
work is done they fuse the life-giving force; the dead are raised,
and the work of building can proceed. The temple can be glorified and the Word be uttered forth within a chamber of lifegiving force and not of death. Through death to life, from
struggle in the dark to building in the light! Such is the Plan.
Thus do we enter into life that is a death; pass onward through
the door whose pillars twain stand there forever as a sign of
strength and truth divine; thus do we enter quick within the
tomb and die. Thus are we raised again upon a Word divine,
upon a fivefold sign, and—springing forth—we live”.
Själv skrev jag en dag denna dikt 2019
The suppressed dark power of women
There she was, shining all in white light, Except for her left eye
that was sparkling in darkness up through her crown of the
head.
Oooh, how she longed to be released from the suppressing of
falseness, that could only talk in splitted tongue and lies. She
have been waiting a long time to reach the golden womb and
the shadow of the moonlight.
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The woman said to the man
- The time has come to be free. In water we will rebirth. But
whithout my dark energy nothing will happen. Seek all of your
falsness in your devils tails and make it the golden fish-tail
again. Swim upwards in your spiralcore and grow within.
Touch the heart and feel the love, transport your feelings to
your mind. Return to the place where the heart is and breath.
Now, Seek the GOD you truly are. The journey of yin and yang,
feminine and masculine, light and dark, I and we.

* Bild 1 & 2 Tagna med Iphone 5 i Boarpsbäcken 25/10-2015 (Skorpionen
med Neptunus), Soleldar talar. En vattenjungfru + ett barn likt skriets ansikte. **Bild 3 Havsglitter och Månens budskap.
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Den cykliska rörelsen för allt liv och de 7 strålarna
För den humanitära utvecklingen så styrs vi av de cykliska rörelsemönster och de olika strålarnas interaktion i vårt
aggregathölje och våra centran/chakran.
Det blir väldigt tydligt i ytterligare en gammal ockult text. Citerad från Esoteric Psychology – A Treatide on The Seven Rays
av Alice A Bailey
” The Lords of the fifth great ray of mind have sent us on our
way. The Lords of the sixth great ray forced us to suffer in the
cause, yet love it too, and through our deep devotion learn. The
Lords of the third great ray bring us, through mind, unto the
funeral pyre, to the stage wherein we die, yet rise again. In the
third room, and on the third dark day, the Master disappears.
He dies; is lost to sight. But the five great Lords unite their forces. In fellowship sublime, they work to raise the dead. Only
thus can that Word be spoken which brings the dead to life.
Such is the work of man for God, of God for man.”
Den cykliska rörelsen styrs därför av någon av de 7 strålarna i
alla våra naturriken och påverkar aktiviteten och utvecklingen.
Raser inkarnerar, försvinner och reinkarnerar igen. I detta
mönster rör sig alla livsformer. Det är en aspekt av det pulserande gudomliga livet.
Det är en inandning och en utandning i existensens manifestation som ligger till grund för den kemiska reaktionen i vår
polaritet i plus och minuspolen inom oss. Det styr även samröret mellan en man och en kvinna likaväl som mellan vår
Monad, själ och vår personlighet.
Det är också orsaken till hur vårt sexliv ser ut runt om i världen som ligger under lagen om attraktion och repulsion.
Det skiftet vi står inför nu, där vi får extrema mängder av den
7:e strålens inflytande mot oss, kommer skapa förändring i
våra poler till en mer korrekt enhet som vet att allt är ett och i
en helhet med allt.
7:e strålen arbetar genom ordning och ceremoniell magi.

125

* Bok 1 Hitta din plats, andas in, publ. 12-12-2012, stråle 6
* Bok 2 Ett & Jag, Publ. 25-09-2014, stråle 3
* Bok 3 Mitt Sanna Jag, Publ. 15-03-2015, stråle 5
* Bok 4 Jag hittar min plats, JAG andas ut Publ. 17-03-2017, stråle 1
* Bok 5 Platina arvet, Sanningen om mörkrets hemlighet Publ. 26-05-2019,
stråle 4
*Bok 6 Human in Soul Process – Livets ABC – Stråle 2

126

Slutord
Under varje stråle finns det energiaktivering av olika karaktär.
Som jag nämnt tidigare interagerar energierna på olika aggregathöljen i de olika inkarnationerna vi befinner oss i. Det är
bra att ha med sig, att lika väl som en rotras har en stråle som
bas så har även din monad/uratom en fast stråle som aldrig
ändras.
Beroende på vad själen är här för att lära, så skiftar därför strålaktiveringen i eterhöljet, emotionalhöljet, mentalhöljet,
astralhöljet och kausalhöljet. Det är också Deva evolutionen
som hjälper till i detta arbete.
Kunskapen om strålarnas interaktion får du reda på den dagen
du börjar på din vandring och i varje viktig utveckling i din
själ. Meditationer är den absolut bästa informationskanal du
kan få om dig själv och varför du är här.
Hela pusslet kan läggas under en period på 10 år.
En väg är också att börja lära känna vem du verkligen är i din
urgrund genom de 7 strålarna, de 12 planeterna, din zodiak
med dina 12 stjärnkonstellationer, livslinjen och balanshjulets
12 egenskaper. Allt finns i denna lilla ABC bok som visar på att
du får svar om du verkligen vill gå vägen inåt och komma närmare och närmare din uratom, din monad.
Så här tar berättelsen slut och med det också redovisningen av
den undersökning jag gjort. Jag startar upp nästa del med de 7
strålarna och därefter övningen med livslinjen samt balanshjulet. Din astrologiska karta kan du finna på nätet för att se vilka
planeter som ligger var. Livslinjen svarar på frågan hur din ebb
och flod ser ut.
Tusen tack för att du tagit dig ända hit. Din själ har fått en god
portion material att arbeta med för resten av resan i detta liv.
Lyssna, se och förstå. Du har livet, kunskapen och gud inom
dig. Stort lycka till.
Låt denna bok bli din pelare som du kan återkomma till när du
söker svar. Våga gå vägen fram. Du har allt att vinna.
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* Bild 1 – visar strålinteraktion på olika plan i cykliskt rörelsemönster. Bild
till vänster kommer från Morya Federation and the Seven Rays, Bild två
Rumi citat på nätet och längst ner min egen svettdroppe.
**Bild 2 Bild: från William Meader samt egen bild på en vattenbubbla från
en sjöstjärna i havet.
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De 7 strålarna och energiaktivitet
Stråle 1 - Vilja och kraft
Förstörelse av former genom gruppsamspel.
Stimulering av monaden eller egots triadsteg.
Andlig impuls eller energi.
Stråle 2 – Kärlek och Visdom
Konstruktion av former genom grupparbete.
Stimulering av lust, kärleksprincipen.
Själslig impuls eller energi.
Stråle 3 – Aktiv Intelligens & anpassningsförmåga.
Vitalisering av former genom grupparbete.
Stimulering av former i den eteriska eller praniska energin.
Materiaimpulser eller energi.
Stråle 4 – Harmoni och Enhet genom konflikt.
Perfektion av former genom gruppsamspel.
Stimulering av solänglarna, eller den manasiska energin.
Buddhisk/ Kausal energi.
Stråle 5 - Konkret kunskap.
Kommunikation av former att skriva, genom gruppinflytande.
Stimulering av den tyngre fysiska kroppen, de tre världarna.
Manasisk/Medvetenhets energi eller impuls.
Stråle 6 - Abstrakt idealism eller hängivenhet.
Reflektion av verkligheten genom grupparbete.
Stimulering av människan genom begär.
Begär, instinkt och ambitions energi
Stråle 7 – Ordning och Ceremoniell Magi/Ritualer.
Förening av energi och substanser genom gruppaktivitet.
Stimulering av alla eterformer.
Vitaliserings energi.

129

* Bild 1 – De sju strålarna
** Bild 2 – De 7 strålarnas färg och meditationsmantra
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Livslinjen med Zodiakens plus och minuspoler och
Balanshjulet – Övningar på vägen
Instruktioner Livslinjen:
Se på ditt livs skeenden och notera händelser som skett dig under ditt liv, som påverkat dig känslomässigt i större
utsträckning. Skriv av diagrammet på ett större papper så att
alla dina år får plats. Du behöver inte fylla i varje år om du inte
haft en händelse det året, utan du skriver enbart åren där du
haft händelser som lämnat avtryck på dig.
I diagrammet drar du en linje vid året, antingen upp eller ner i
skalans respektive plus eller minuspol och poängnivå där du
värderar känslans styrka som då upplevdes. 0 poäng är liten
påverkan och 10 poäng är stark påverkan. Notera även månaden för händelsen vid markeringen, om du kan erinra dig om
detta.
För din egen skull kan du även notera vad det var för känsla
som skapades vid den händelsen, tex om det var rädsla, oro,
ilska (undre delen och minuspolen av diagrammet) eller om
det skapade glädje, lycka, välbehag, styrka osv (övre planhalvan och pluspolen av diagrammet).
Bedömningen gör du på en skala från 0-10 poäng.
När du utvärderar livsskeenden kan du nu se hur många negativa händelser du haft och hur många positiva, samt vilka
månader dessa inträffade i. Det i sin tur talar om vilken planetenergi som var aktivt i händelsen. Planeternas interaktion
läser du av när du fört in dessa händelser i din zodiakkarta.
För att se vilken del av halvåret du har dina flesta aktiviteter
kan du dra en blå linje mellan Sommar och vinterequinoxerna.
Dessa är viktiga energigivare. I livslinjen kan du nu också läsa
av års intervaller. Och fylla i plus/minus händelser i respektive
7 års spann. Följer du Ebb och Flod?
Det var på detta underlag jag genomförde undersökningen.
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Instruktioner Balanshjulet
Läs alla egenskaper under beskrivningarna på följande sidor
innan du fyller i hjulet och ta gärna var eker för sig och fundera
på varje eker under ca 1 veckas tid.
Genom att göra balanshjulets övning får du en fin bild
över hur du själv upplever dina inneboende egenskaper hos
dig.
Den synliggör på ett enkelt och kraftfullt sätt, delar hos dig
som vill ha lite extra fokus. Gör så här:
Utgå från att varje eker/linje i balanshjulet står för de angivna
egenskaperna för respektive eker. Ta en eker i taget.
På varje eker/linje i hjulet markerar du en prick/punkt med
utgångspunkten att noll är i mitten av hjulet, vill säga navet
och ytterkanten på linjen står för 10 poäng.
Ställ dig frågan efter varje ekers beskrivning:
- Hur väl känner jag till denna egenskapens karaktär inom mig
Själv?
Hur tillfredsställd är jag i mitt eget agerande med denna egenskap?
Värdera din tillfredställelse från 0-10 poäng på respektive
Eker/linje. När du markerat prickarna/ punkterna på varje
eker drar du en linje/streck mellan alla prickarna/punkterna
från 0-10.
Vad ser du?
Snurrar ditt hjul friktionsfritt eller har du en guppig livsstil?
Välj en av dina ekrar som du vill lägga extra fokus på och
börja arbeta mot att förändra och stärka dig i denna.
Fundera på vad du kan göra för att arbeta upp denna egenskap
till en 10:a.
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Chakrasystem i relation till de 12 essentiella egenskapernas underlag för övningen i Balanshjulet

Eker 1 Livstillit - Egenskaper
Trygghet, säkerhet, tillförsikt, bekymmerslöshet,
tro, hopp, förtroende, lagtillit, mod. Insikt om att det
inte finns några misslyckanden, att allt är förutsett
till det bästa, tilltro till livets krafter inom dig, fri
från fruktan, oro, avund och misströstan.
Livstillit bottnar i din inre grundtrygghet (din monads impulser, din själ och dennes kunskap). Du behöver ha en god
balansgång mellan dig som individ och ditt sanna JAG/själen
som står i en stark kontakt med din monad/uratom.
Din monad vet att oavsett vad som händer dig, så finns det
orsaker till varför just dessa saker/skeenden landar hos dig.
Det vi brukar säga är vår karma eller öde/skördelag. Det vi gör
får oavkortat en konsekvens och är vi på jorden är vi här för att
lära oss något och korrigera falskheter.
Du som individ, styrs allt som oftast av känslomässiga impulser. Impulserna skapar ibland en obalans i tilliten till att allt
kommer bli bra. Det finns framför allt en aspekt som kan rucka
vår tillit, det är den om vi förlorar vår inkomstkälla eller vårt
arbete, vår stomme i materievärldens trygghet försvinner.
Livstilliten brukar sägas vara en ”icke-intellektuell vishet”. Det
som sker, sker för att du skall ha den livsnödvändiga
erfarenheten med dig i din utveckling. Händelsen upprepas om
och om igen till dess du sett och förstått vad det handlar om.
Avsikten är att du skall bli starkare, fylld av mer sann kärlek
och hållfasthet. Våga lita till att du löser situationen.
Se lite närmare på ekerns egenskaper. Vad känner du för
grundtrygghet? Du kan fördjupa dina tankar kring egenskapen
om du lägger dig i en meditation och observerar tankar
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som poppar upp. Följ flödet i tanken. Vad hör du?
Säg till exempel att du behöver jobba på ”bekymmerslöshet”.
Du oroar dig kanske lite för mycket kring din framtid och känner inte klart och tydligt att allt faktiskt kommer lösa sig. Här
behöver du släppa på oro och få in mer tilltro till livets egna
krafter.
Du måste alltså plocka bort misströstan som finns som en liten, liten gnagande del inom dig. Denna lilla gnagande del kan
bli livsavgörande för din inre vidareutveckling kring hur du tar
dig an ditt liv över lag.

* Ur Thomas Scroll § 40. ”En vinranka blev planterad men inte av Fadern.
Den blev inte stark. Den skall ryckas upp med rötterna och förstöras.”
Min prövning: Att förlora allt och fortfarande stå i tillit. Branden 2017
(Skorpionen med Neptunus)
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1 Livstillit - BAScentra/chakra
De chakra som Livstillit bottnar i är bascentrat/chakrat.
Chakrat vid underlivet och ligger därför under diafragman.
Den visuella färgen för baschakrat är röd.
Här kan du visualisera dig ett energifält som ett hjul eller som
en lotusblomma som har 4 ekrar eller blad. Dessa ekrar/blad
skall aktiveras i sitt hjul/lotusblomma. Baschakrat är aktivt
hos alla i någon form och skick, men blir helt utvecklat då du
har full kontakt med din själ genom första och andra triaden i
atomens treenighet. Baschakrat är det man kallar för Förstatriadens centra.
Baschakrat påverkas av energier från urkällan/kosmos
4:e stråle. Denna stråle är gul i sin färg. De astrologiska
planeterna man generellt kopplar ihop med den 4:e strålen är
Merkurius och Månen. Detta varierar från individ till individ
beroende på var man själv står i sin atomutveckling.
Den 4:e strålen handlar om – Harmoni genom konflikt. Det
vill säga att du skall komma i harmoni med dina inre
konflikter vad gäller livstillitens alla aspekter. Din känsla kan
därför vara att du söker harmoni men landar i en inre konflikt
med dig själv och din omgivning.
Är du i början på din inre resa, når 4:e strålens energier ditt–
Tredje öga – Tallkottkörteln. Den stimulerar din personlighet
genom din själ. Gå mer inåt och sök tillit till din egen kunskap.
Smält samman grundtryggheten inom dig med ditt själsliga
kall. Du behöver arbeta mer med att öppna upp för din vishet
inom dig och skapa det allra bästa förutsättningar för din genuina kommunikation till och om dig själv.
Har du kommit en bit på vägen och har en god kontakt med
din själ, det vill säga att du är en aspirant på din inre resa, då
har den 4:e strålen kontakt med ditt baschakra. Nu handlar det
om att du skall förfina och förädla själens budskap in till ditt
fysiska liv. Nu kan stora förändringar ske.
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Är du på högre nivåer i din kontakt med din själ, det som kallas för att vara en lärjunge, landar den kosmiska energin i ditt
Baschakra även här. Förfina och förädla vibrationerna till ditt
fysiska liv.
Det positiva aspekterna som person i denna stråles interaktion
är att du som individ är ett smidigt och fantasifullt redskap för
ditt din själ. Du har förmågan att koordinera aktiviteter med
balans och kreativitet. Du är också ett gott språkrör för andra
som söker tröst, stöttning och försoning.
Det negativa influenserna i denna stråle är att du lätt kan förhindra ditt självuttryck. Det beror på att du kan känna en
osäkerhet till din uppgift och blir ostabil till dina egna beslut
och faller då i din egen hållfasthet. Du kan lätt falla in i mönstret att överreagera till bekymmer. Din oro kan därför förhindra
din osjälviskhet genom att du känner svartsjuka eller blir fylld
av konfliktkänsla. Du anammar en osund självupptagenhet på
grund av överdriven nyckfullhet.
Baschakrat byggs upp av tryggheten kring ren överlevnad och
motsatsen blir att det kan uppstå en blockering som formas
från diverse rädslor du upplever i livet.
Din livsvilja föds från baschakrat och påverkas av ditt hjärtchakra som i sig har en förbindelse med allt högre energi i dina
energihöljen.
Idag har människan 5 energihöljen runt sin kropp. Det vi kallar för aggregathölje eller aurafält. Bryts energiförbindelsen
mellan bas och hjärtchakrat slutar energi strömma från hjärtchakrat och däri slutar utveckling att ske. Vi stagnerar inom
oss. Vår själ börjar i detta att degenerera och du som individ
drar dig bakåt och fångas av en hopplöshet och uppgivenhetskänsla. Om du till exempel känner dig hotad i din existens så
har du med största sannolikhet en blockering i baschakrat. I
denna blockering bygger du upp en rädsla kring någonting i
din livssituation.
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Försök lokalisera var din rädsla kommer ifrån och var den hör
hemma i din inre sårbarhet.
Vad har hänt som fått dig att bygga upp rädslan och vad triggar
igång rädslan?
Livslinjen visar dig vägen och Balanshjulet speglar känslan.
Observera orsakerna bakom reaktionen.
För att få hjälp att nå de bakomliggande orsakerna, vill jag
starkt rekommendera att du under 5-7 dagar lägger dig i en
tyst och vilsam meditation.
Fokusera på din andning.
Starta med att ta 3 djupa andetag där du på inandningen, genom näsan, räknar till 4.
Håll andan medan du räknar till fyra igen.
Andas ut, genom munnen, och räkna till 8.
Upprepa minst tre gånger eller tills du känner att du är helt avslappnad i både axlar och ryggrad.
Du kan också jobba upp baschakrat genom att ”grunda dig”
ordentligt genom att ha fokus mot att få självkontroll över dina
tankar. Här hjälper naturen och djuren dig. Var i miljöer där
du får vara precis den du vill vara.
En god start är att du börjar se dig själv med orden ”JAG ÄR”
(engelska ”I AM”).
När du mediterar är den 4:e strålens mantra:
”To Merge with One” – Att smälta samman till ett.
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*Meditation – To Merge with One – Jag smälter samman till ett.
**Bild: Mineralriket är din första bas till din urkraft både som entitet och
som näring i denna den 4:e Jordrundan.
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Eker 2 Självtillit - Egenskaper
Självbestämdhet, du är säker till dina egna beslut,
du litar på dig själv och de åsikter du känner och har
inom dig. Du är rättvis och sann i din egen självkritik. Du har en naturlig frimodighet, du lägger inte på
dig osanna förbud till det du känner att du vill göra
och du har en naturlig segervisshet inom dig. Din
självkontroll är i en god balans där du klarar av att
avgöra vad som är gott och ont för dig. Du får inga
känslor av komplex, skam eller skuld när du säger
och utför livets dagliga vardag. Du fångas inte av
underlägsenhet, misströstan eller auktoritetslaveri.
Det innebär att du har ett rent samvete och fri från
en sjuk blyghet.
Självtilliten har sitt säte i samma grundtrygghet som livstilliten
med det stora undantaget att alla känsloupplevelser nu
landar i grundtryggheten kring din tro på dig själv. Om du känner dig osäker eller är blyg behöver du se mer på var denna
otrygghet eller blyghet hör hemma i sitt ursprung. Bär du till
exempel på en skuld eller skam inom dig, så vill jag att du
rannsakar dig på djupet, och ställer dig frågan om den skammen eller skulden verkligen tillhör dig eller om du tagit på dig
någon annans ”så att säga” görande eller tyckande.
Känner du en underlägsenhet behöver du finna orsakerna till
varför du känner dig underlägsen eller har du en misströstan
till din situation i livet?
Har du en situation i ditt liv som gör att du lider av auktoritetsslaveri (manipulation), och tänker genom ett ”sjukt”
samvete så är det oerhört viktigt att du finner de sanna faktorerna kring dessa aspekter. Det kan vittna om en obalans
inom din egen distans till dig själv och försvagar självtillitens
grundegenskap.
Reflektera en stund på egenskaperna Trygg i beslut, Sann och
Ärlig mot dig själv, Uppriktighet mot dig själv och andra. Fråga
dig själv om du verkligen lever upp till dessa fullt ut i dag.
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En god självtillit ger dig som människa mod, samt förmågan
att genuint vara dig själv. Du har förtröstan till att allt blir bra,
även när du tar din rättmätiga plats. Du, som alla andra, har
den rättigheten. Din själ har i sitt undermedvetna redan erfarenheter av de livssituationer du stöter på. Din själ vet att den
har klarat ut de mest hopplösaste situationer förut och gör så
åter igen. Våga lita på dina undermedvetna signaler du får. Ta
dig på högsta allvar här.
Verktyget Livslinjen visualiserar självtilliten för dig. Det i sig
borde få din självtillit att öka markant.
Är det lätt att se? Då ser du dig själv.
Är det svårt att se? Då har du glömt bort dig själv för mycket.
Se dig för den unika fina begåvning du är. Ge dig själv den värdigheten. Egen tid och att vara i naturen hjälper dig otroligt
mycket i denna egenskap.

*Ur Thomas Scroll § 12. ”Vi vet att du skall lämna oss. Vem skall då bli vår
ledare?”
**Bild: Politikerveckan i Almedalen 2017 - Kunskapsspridning av HSP –
Highly Sensitive Person och föreläsning på Gotland. 7-9 Juli 2017
(Kräftan med Jupiter)
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2 Självtillit - Sakralcentra/chakra
Självtillitens centra kallas för sakralchakrat och är placerad
lite under naveln. Centrats energihjul har 6 ekrar som skall
aktiveras och kopplas ihop med baschakrats 4 ekrar och upp
till Solar Plexus chakra.
Näst efter Solar Plexus är sakralchakrat det mest aktiva.
Sakralchakrat överför mentalenergier, dina tankeenergier du
tar emot och själv sänder ut.
Dessa energier skickas sedan upp till strupchakrat som förmedlar energin till ett mindre chakra mjältchakrat och
baschakrat. I mjältchakrat landar bl. a all solenergi du tar
emot. Rent konkret betyder det att det du tänker och formar
till ord stimuleras genom dessa olika chakran. Baschakrat, vill
säga livstilliten, tar emot alla dina känsloyttringar och påverkar då givetvis din energikropp i form av känsloyttringar.
Det är därför viktigt att du ser dig själv med kärlek så du kan
forma om alla negativa tankar till positiva tankar och däri förändra ditt energifält runt dig.
Sakralchakrat är orange till sin visuella färg och står för
glädje/njutning/närhet/sexualitet. Det innebär att självtilliten
bär en sexuell energi i form av din egen känsloyttring till din
egen kärlek mot dig själv. Det är också genom detta centra och
med hjälp av strålenergin som du kan bli en god skapare.
Sakralchakrat får sin energi från urkällans 7:e stråle som är lila
i sin färg. Den astrologiska planeten är Uranus. Den 7:e strålen
inverkar på dig genom dig fysiska vilja för att nå Själens och
Andens manifestation och förverkligande.
Är du i början på din inre resa når därför den 7:e strålen ditt
baschakra. Det sker automatiskt så att du kan arbeta upp ditt
eget självförverkligande. Stannar du upp i att förverkliga dina
drömmar eller idéer sker ingen vibration vidare i ditt energifält
och du stampar därför på samma plats. Många gånger oförstående om att det är just detta det handlar om.
Har du kommit en bit på din inre resa eller kommit långt på
resans väg når den 7:e strålen ditt sakralchakra. Här upplevs
ett behov att nå andens kraft genom det lustfyllda i livet.
Ge dig glädje och omvårdnad.
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Den positiva inverkan av den 7:e strålen är att du är kompetent
och ett effektivt redskap för din själ. Du koordinerar aktivitet
genom sakkunnighet och timing. Du är en god organisatör och
det gör att andra gärna söker administrativa råd av dig.
Den negativa aspekten är att du kan förhindra dina självuttryck på grund av att du gör ytliga bedömningar. Du kan då
förhindra din utveckling av osjälviskhet och istället skapa en
inskränkthet. Du kan i ditt försvar fångas av en för stor självupptagenhet på grund av snobberi och formalism.
Det starkaste du brottas med i självtillitens egenskap är skuldkänslor av olika slag. Du lägger skuld på dig själv.
Sakralchakrat arbetar med ditt skapande som producerar
energier som förs direkt upp till strupchakrat. För att balansera upp sakralchakrat kan du därför börja med att bjuda in
kreativitet i ditt liv som lockar fram din sexuella energi och får
lust till lek och ömhet.
I allt du vill känna säg ”JAG KÄNNER”. Jag känner lust. Jag
känner samhörighet, Jag känner mig värdig livet.
Meditationsmantrat för den 7:e strålen är ”The highest and the
Lowest meet” – Det högre och det lägre möts.

*Bild: Två parande humlor 22/4 - 2016 (Oxen med Månen) Lägg märke till
huvudena på respektive humla. **Meditationsmantra - The highest and the
Lowest meet - Det högsta och lägsta möts.
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Eker 3 Lagtillit - Egenskaper
Lagtillitens aspekter innebär att du har en hög, så
att säga, pliktkänsla inom dig. Du agerar i livet med
en balanserad måttfullhet och du har förmågan att
känna in den berömda gyllene medelvägen. Du är
naturligt ärlig mot dig själv och mot de du möter. Du
har en stark känsla av hederlighet och du har en
stark uthållighet i de situationer du sätter dig i.
Styrkan livstilliten inger är att du inte har en hög
envishet, eller att din egenvilja styr dig i en fanatisk
riktning. Du vet när du skall ge och när du skall ta
emot. Eller mer bestämt, släppa taget.
Lagtillit handlar om att känna tillit till det som i grunden är en
naturlig del av hela din existens. Att du har förmågan att
känna samhörighet med allt som finns runt dig, både i de stora
som i de små sammanhangen.
När du har en god känsla inom lagtilliten, vet du att det du
eller andra gör alltid bottnar i en större mening för dig. Saker
sker rättvist och helt i sin ordning med vad som kan förväntas i
rådande situation och det vägval du eller andra gjort. Du förstår att det alltid grundas utifrån ett rätt resultat.
Resultatet kanske inte alltid blir det du vill se eller förväntar
dig, men du vet någonstans inom dig att det trots allt ÄR det
RÄTTA resultatet. Du lägger inte skuld på andra utan du har
förmågan att ta ditt ansvar för den roll du haft i situationer du
mött. Du vet att du alltid är en del av ansvaret i det du möter
och är deltagare i.
Du har också en stark undermedvetenhet i att alla dina ansträngningar du gör, förr eller senare kommer ge dig ett önskat
resultat. Tålamod är en ledstjärna inom lagtilliten och finns
med dig spontant och naturligt.
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Har du däremot en brist i lagtillitens eker fångas du av otålighet, du har svårt att vänta in besked eller se resultat på saker
du sätter i rullning.
Du kan lätt känna missunnsamhet mot andra och därför kan
du känna orättvisa mot skeenden som sker dig. Där byggs
ängslan upp som en stark orsak till obalans i din existens. Då
dras det upp negativ energi i ditt system och detta skapar
många gånger en stark orkeslöshet vilket i sin tur gör att du
lätt kan falla in i negativa tankebanor.
Försök därför alltid ha den goda balansen inom dig mot allt
du möter och upplever runt dig.

*Sprid ett vackert budskap med ökad energi mot livets alla former. Föreläsning Stockholm 13 februari 2016 (Vattumannen och Solen)
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3 Lagtillit - Solar Plexus centra/chakra
Chakrat är placerad vid mitten av magen, ovanför naveln,
därför kallas chakrat även för ”navelcentrum”. Hjulet eller lotusblomman i Solar Plexus har 10 stycken ekrar som skall
aktiveras och kopplas ihop med sakralchakrats 6 ekrar som i
sin tur är ihopkopplat med baschakrats 4 ekrar.
Den visuella chakrafärgen är gul. Solar Plexus är chakrat för
våra emotionella uttryck, de känslor som skapas till allt vi möter och ger utryck för. Det är emotionalhöljet som stimulerar
Solar Plexus. De som kallar sig klärvoajanta har en hög vibration i Solar Plexus. Energin påverkar vår telepatiska förmåga
att ta emot emotionella vibrationer från emotionalvärlden, den
astrala världen. Det vill säga hela spektra av känslor som finns
i denna känslovärld. När vi lämnar kroppen finns vi energimässigt i astrala världen i väntan på en reinkarnation.
Solar Plexus chakra förbinder eterhöljet, det energihölje som
finns längst ut från vår kropp med emotionalhöljet som är vårt
näst närmaste hölje. Solar Plexus utgör därför en huvudsaklig
roll i att överföra energier från chakran som finns under diafragman. Solar Plexus förmedlar sedan energin upp till de
chakran som finns ovanför diafragman.
De personer som befinner sig på det som esoteriskt kallas för
civilisationsstadiet utvecklingsmässigt, har allt som oftast sitt
Solar Plexus i ett överstimulerat tillstånd. Det leder oftast till
ett känslomässigt kaos inom och de kan också lida av sjukdomar i levern eller bukens övriga organ. När du har kommit i
balans med egenskaperna i eker nr 3, överförs energierna
automatiskt upp till hjärtchakrat. Du känner då en hög tillfredställelse och en naturlig ödmjukhet till livet. Solar Plexus
chakra står för agerande/vitalitet och viljekraft.
Urkällans energi kommer från den 6:e strålen och är rosa eller
silverblå i sin färg. Astrologiska planeter är Neptunus och
Mars. Den 6:e strålen når allas Solar Plexus och stimuleras genom energin som föds i ditt agerande i hängivenhet där du har
en hög känsla till vad som är ideologiskt korrekt och utgår från
sunt förnuft.
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Det positiva den 6:e strålen lockar fram hos individen är att du
blir ett karaktärsfast och entusiastiskt verktyg för din själ. Du
koordinerar aktiviteter med en kompromisslös målstyrning
och du är en idealist där andra söker tro och överbevisning.
Det negativa den 6:e strålen lockar fram är att du som individ
kan bromsa dig och förhindra självuttryck på grund utav en
blind fanatism. Du kan fastna i en självupptagenhet på grund
av intolerans och självhärlighet. I Solar Plexus borttas du
mycket med dina skamkänslor till det du känner, tycker, tänker eller vill säga utåt. För att balansera upp Solar Plexus
behöver du bjuda in lätthet och glädje. Du behöver öka din inre
viljekraft och vara avslappnad och neutral i din tillvaro.
I allt du vill, kan du säga ”JAG GÖR”. Jag gör mig stark. Jag
gör det jag i hjärtat känner jag vill göra.
Meditationsmantrat för stråle 6 är ”The Greatest Light Controls” Det största ljuset styr.

*Meditationsmantra - ”The Greatest Light Controls” Det största ljuset styr.
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Eker 4 Rättrådighet - Egenskaper
Du har alltid en äkta sannhet mot dig själv och
det du möter eller gör. Du har en rättrådighet, vilket
innebär att du i dina handlingar agerar utifrån en
äkta källa. Du är rättvis och din uppriktighet kommer från hjärtats kraft i sann vishet. Källan du
agerar utifrån har en hög vederhäftighet, den är solid så att säga. Du är helt enkelt saklig och ärlig. Din
kraft spinner från din rätta källa inifrån och ut.
Under Rättrådighetens eker faller egenskaperna hederlighet,
rättvisa, uppriktighet och trovärdighet. Dessa egenskaper hjälper dig att alltid vara sann mot dig själv och mot andra. Det
är därför viktigt att ditt eget agerande aldrig byggs upp på andras trossystems bekostnad eller utförs av illvilja.
Din suveränitet landar i att se allas lika rätt till sin egen
gudomlighet. Du ser människor utifrån vad dem i grunden är
inom sig själva och du dömer därför inte andras ageranden.
Du accepterar att andra kanske inte alltid agerar enligt ditt
eget tyckande och tänkande. Detta skapar en stor ömsesidighet
som är en självklarhet och en stark grundprincip för dig. Du
vet att varje människa har livets alla friheter att agera utifrån
deras egna världsbilder. Du har din uppfostran och världsbild
formad utifrån ditt livs erfarenheter därför vet du också att
andra har sina världsbilder formade utifrån deras livserfarenheter. Vi är inte lika i hur vi uppfattar och tar oss an livet. Det
är detta som är den stora skönheten i tillvaron.
Din acceptans till våra olikheter är därför hög när du har balans i rättrådighetens egenskap.
Vi har alla rätt att tänka, känna, älska, säga och göra det vi alla
finner som en naturlig självklarhet så länge vi agerar under
livslagarnas krafter. Går vi snett i livslagarna blir det en konsekvens av agerandet.
Har du en obalans inom Rättrådighet har du svårt att känna
samhörighet. Det kan lätt bli att du exkluderar dig istället för
att inkludera dig i olika sammanhang. Du ser inte din samhörighet fullt ut och kan fångas av en känsla av otillräcklighet.
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Empatin och medmänskligheten minskar därför, vilket kan
leda till att du kan fångas av en falsk paranoid känsla. Denna
känsla bottnar många gånger i att du inte känner dig älskad av
din omvärld. Det kan också vara så att denna skada eller
skyddsmur har uppkommit som barn.
Har du till exempel fått ta på dig din vuxenroll mycket tidigt i
livet, så har det inneburit att du varit tvungen att lägga barnupplevelsens lek och glädje åt sidan. Det skapas en sidoeffekt
av att du som vuxen känner eller tycker synd om dig själv eller
bortprioriterar dig baserat på falska grunder. Resultatet blir
därför att du har svårt att släppa taget om något i din tillvaro.
Det kan röra sig om fysiska saker eller så har det att göra med
ett skyddande beteendemönster. Det ovissa skrämmer dig och
ditt kontrollbehov är mycket utvecklat.

*Ur Thomas Scroll § 13”Jag är inte din lärare, för du drack dig berusad ur
den porlande källa som jag har låtit välla fram”
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4 Rättrådighet - Hjärtcentra/chakra
Hjärtchakrat är som du kanske förstår placerad vid hjärtats
trakt. Vibrationerna finns I ditt eterhölje. Hjärtchakrat är vår
livsbärande knytpunkt då detta chakra binder ihop alla övriga
chakran. Det betyder att hjärtchakrat är centrum för det vi kallar för vår gyllene livstråd. Den bär vårt liv och vår lust. Den
vibrerar med vitalitet och kraft.
Det finns hela fyra egenskaper som har hjärtchakrat som sin
utgångspunkt i våra vibrationer. Det gör att den logiska bilden
av var vi bör utgå ifrån i vår känsla, givetvis är från hjärtats
kraft. Den gyllene livstråden förbinder det vi kallar för de tre
triaderna. Synonymt kan du likna de tre triaderna med ditt
undermedvetna, ditt medvetna och ditt övermedvetna JAG.
Redan nu kan du kanske förstå att det är just att sammankoppla triaderna i ditt energisystem som får dig att föras
samman med hela din medvetenhet.
När du lyckas få kontakt med hela dig, blir du ETT komplett
instrument mellan själen och monaden. Din materia, din medvetenhet och din rörelse agerar utifrån samma vibrerande
tillhörigheter och där finns då inga obalanser. Själen styr dig i
din mening i livet. Hjärtchakrat har en dubbel funktion då den
även förbinder essentialhöljets enhetsmedvetenhet, det vill
säga vår ”ALL-kärleken”. Kärleken som ser allt och alla i ödmjuk tacksamhet. Fundera därför lite kring dina tankar här.
Hur tänker du? Hur ser du på allt levande? Gnager det i någon
del?
Den visuella färgen för hjärtchakrat är grönt och står självklart
för kärlek/ hopp/ medkänsla. Hjulet eller lotusblomman i
chakrat har 12 ekrar som leds direkt upp till hjässans/ kronchakrats inre cirkels 12 ekrar. Hjässans chakra har hela 960
ekrar fördelat på två cirklar, en yttre cirkel och en inre cirkel.
Hjärtchakrat har också en förbindelse med kausalhöljets enhetschakra vilket innebär att det är kausalhöljet som förmedlar
energin, som i sin tur vitaliserar vår blodmassa.
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Blodmassan transporterar och förenar därefter energierna till
de övriga chakrana och förser olika körtlar i kroppen med respektive energi. Hjärtchakrat står i en direkt förbindelse med
själva hjärtat och energier överförs till hjärtat via vår blodmassa. Eterhöljet är förenat med våra körtlar.
Urkällans energi kommer från den 2:a strålen och här är färgen blå. De astrologiska planeterna är Solen och Jupiter.
Karaktärsdrag som Stråle 2 har inflytande på är Kärlek och
Visdom, oavsett vilken nivå i din utveckling du befinner dig
på så stimulerar denna stråle allas Hjärtchakra.

*Ur Thomas Scroll § 48 ”Om Två sluter fred och blir Ett i detta enda hus
skall de säga till berget, - Flytta dig! och det skall flytta sig.”
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De Positiva karaktärsdragen för stråle 2 är att du som individ
har en magnetisk tilldragningskraft, vilket gör dig till ett suveränt verktyg för din själ. Du koordinerar aktiviteter med
tålmodighet och diskretion. Du är en naturlig samlingspunkt
där andra söker förståelse och värme.
De Negativa karaktärsdragen är att du kan förhindra självuttryck på grund av att du flyr och utgår från en
bekvämlighetskänsla. Du kan även förhindra din osjälviskhet
om du uppnår en popularitet eller om du känner att du eller
andra börjar ställa krav på dig. Din självupptagenhet kan öka
om du upplever en sårbarhet inom dig eller om du ofta faller i
en sentimentalitet kring ditt liv eller kring de upplevelser du
haft.
Hjärtchakrat aktiveras automatiskt när du når det man idag
esoteriskt eller andligt kallar för mystikerstadiet. Vissa kallar
även detta stadie för attraktionsstadiet. Det innebär att du rent
psykologiskt börjar se och känna samhörighet med ALLT levande. Du upplever ett rikare inre och du vill förmedla denna
rikedom du känner på något attraktivt sätt. Det du brottas med
i detta chakra är girighet, illvilja eller att du döljer något mörkt
och svårt inom dig. Det kan ske både medvetet eller omedvetet. Hjälpen du har här är meditation i stillhet för att höra
det som kommer till dig inifrån dig själv.
Jag vill också i detta avsnitt belysa lite om två energikanaler vi
har längst vår ryggrad som är viktiga i detta samspel och som
har en direkt inverkan på olika blockeringar vi har i vårt energifält. Det jag också kallar för våra bojor.
Om vi till exempel tar Illvilja - att du vill någon eller dig själv
ont, så landar den blockeringen i kanalen som kallas för
”PINGALA” Den högra kanalen. Det är en liten kanal som startar och slutar på din högra sida av din ryggrad. Ryggraden
kallas för ”sushumna”. Den vänstra kanalen heter ”IDA” och
den står för blockeringar som har med fördolt mörker att göra.
Vilket betyder att du har något mörkt som du håller dolt inom
dig. Kanalerna slingrar sig i en omlott liknande spiralform från
svanskotan upp till halskotorna och ända upp till
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ögonbrynschackrat, det vi kallar för vårt Tredje öga. Du får ytterligare beskrivning om Tredje ögats chakra under eker nr 10.
Dessa båda kanaler står också för din feminina och
din maskulina kraft inom dig. Pingala är den maskulina kraften och har Solen som element. Den är vår positiva polaritet
inom oss. Pingala är också känt som Yang. Energin ledds genom vår högra kroppshalva vilket styrs av vår vänstra
hjärnhalva. Ida är den feminina kraften inom dig och har Månen som element. Den är vår negativa polaritet och är då också
känt som Yin. Energin leds genom vår vänstra kroppshalva och
styrs av vår högra hjärnhalva. För att balansera upp hjärtchakrat behöver du lyfta fram gränslös kärlek, balanserade
känslor, empati och medmänsklighet.
Du kan jobba med hjärtchakrat genom att använda dig av orden ”JAG ÄLSKAR”. I allt du ser som du vill ska hända, så kan
du säga ”JAG ÄLSKAR”. Jag älskar träden, jag älskar djuren,
jag älskar mig själv och andra. Jag älskar livet.
Meditationsmantrat för stråle 2 är ” I see The Greatest Light”,
Jag ser det största ljuset.

*Meditationsmantra: I see The greatest Light. Jag ser det största ljuset.
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Eker 5 Opersonlighet - Egenskaper
Oberördhet, otålighet, likgiltighet, självglömska,
omedelbarhet, enkelhet, spontanitet. Att vara oberoende av andras omdömen, ha oberoende harmlöshet
och oförarglighet. Att inte vara i centrum nära sin
vänkrets. Att naket våga se livet, ha känsla för
oskuld, okonstlad, naturlig, osjälvisk, opartiskhet,
frigjordhet, tolerans. Att känna dig fri från självmärkvärdighet, självupptagenhet, inbilskhet,
självbedräglighet, skryt, fanatism, fåfänga, begär efter erkännande och självhävdelse.
Denna egenskap stärker dig i att vara enkel, spontan, oberoende av andras omdömen, osårbar, okonstlad, naturlig,
osjälvisk och tolerant.
Du känner en inre trygghet och fångas inte upp av självupptagenhet. Du förstår meningen med allt du företar dig och ser att
det finns ett högre syfte med ditt liv.
Du har ett naturligt förhållande till allt som sker dig i din inre
och yttre värld och du suger inte åt dig av andras åsikter kring
dig, andra eller det budskap du vill sprida.
Har du en obalans i denna egenskap finner du dig själv som
lite märkvärdig och har en syn om självhärlighet och självupptagenhet.
Du kan fångas av inbilskhet, skryt och fanatism. Du kan vara
fåfäng och ha ett starkt behov av erkännande eller självhävdelse.
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*Bild tagen mot havet och solänglarna började kommunicera. Sommar2020
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5 Opersonlighet - Hjärtcentra/chakra
Chakrat för opersonlighet finns även detta inom hjärtchakra
och är då placerat vid hjärtats trakt. Då hjärtats chakra är stort
och påverkar flera egenskaper så är det bra att du på djupet ser
mer kring hur din energi flödar inom dig. Det skapar också en
förståelse till att majoriteten av våra skador sker i vårt emotionella hölje.
Det finns hela fyra egenskaper som har hjärtchakrat som sin
utgångspunkt i våra vibrationer. Den första tog vi upp i föregående eker, vilket var Rättrådighetens egenskap. Läs gärna den
om du vill upprepa innehållet för hjärtchakrats energi.
Utöver tidigare nämnda egenskaper i Hjärtchakrat så behöver
du också i opersonlighetens eker se och känna in energin till
att balansera upp din kritiska sida, kanske framför allt mot dig
själv, men också mot andra. Du behöver se om du dömer dig
själv i saker du gör eller som andra gör. Du skall med andra
ord få bort oönskat dömande.
Du kan också ha skiftande och kraftiga humörsvängningar om
du inte har en god balans i opersonlighetens egenskap. Dessa
humörsvängningar behöver du därför stabilisera och se på varför du får dessa svängningar och var ifrån dina skiftningar i
ditt humör hör hemma.
Här är det viktigt att ha med dig att du som högkänslig är extremt mottaglig för andras energi och det är då lämpligt att
ställa dig frågan om det är dina egna energier du påverkas av
eller om det är andras energier du tar in.
Du behöver se på din kroppshållning och framför allt om du
har kroppsliga spänningar. Vad beror det på i så fall att du inte
kan slappna av fullt ut?
Det du generellt brottas med i detta chakra är girighet,
illvilja eller att du döljer något mörkt och svårt inom dig. Det
kan ske både medvetet eller omedvetet.
Hjälpen du har här är meditation i stillhet för att höra det som
kommer till dig inifrån dig själv.
Läs mer undre chakra delen för eker 4 och eker 10.
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För att balansera upp hjärtchakrat behöver du lyfta fram
gränslös kärlek, balanserade känslor, empati och medmänsklighet.
Du kan jobba med hjärtchakrat genom att använda dig av orden ”JAG ÄLSKAR”.
I allt du ser som du vill ska hända, så kan du säga ”JAG
ÄLSKAR”. Jag älskar träden, jag älskar djuren, jag älskar mig
själv och andra. Jag älskar livet.
Meditationsmantrat för stråle 2 är: ”I See The Greatest Light”,
Jag ser det största ljuset.

*Meditationsmantra: I see The greatest Light. Jag ser det största ljuset.
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Eker 6 Offervilja - Egenskaper
Du har en inneboende känsla för Altruism och att du
agerar genom oegennytta, Du ser allas lika värde
och agerar för välviljans skull inom dig.
Du drivs inte av makt, ära, rikedom eller någon form
av frosseri i livet. Din frikostighet är hög och generositeten inom dig är även den väldigt hög.
Det betyder inte att du skall ge bort allt du äger och
har, utan du har balansen att se var du gör bäst
nytta och ger med rätt fokus till din omvärld.
Du har en ödmjuk storsinthet och du agerar i ett balanserat tjänande.
När du är på rätt väg i livet känner du därför en hög ansvarsfull arbetsamhet och du upplever dig därför duglig och
ordentlig. Du har förmåga till sublimering/förandligahet/renhet.
Du vänder negativa mönster till positiva vilket gör att du också
har mycket mod att agera i rätt bana för dig själv och mot din
omgivning.
Du har inga tendenser till högmod, eller att girighet och ärelystnad tar över i dina ageranden eller tänkande. Du styrs inte
heller av begär eller att du ställer krav och fordringar som
skapar tvångskänsla mot dina medmänniskor.
Du lägger dig inte heller an med inre eller yttre förbud.
I offerviljans eker handlar det därför om att du lär känna kärlek till din nästa och avsäga dig makt, ära, rikedom och
överflöd.
Du stärks i givmildhet, generositet, storsinthet och vill hjälpa
andra i den mån du kan och orkar med själv. Ge med sund inställning av din tid och din kraft.
Du får din styrka genom att vara flitig, duglig och ordentlig
med balans. Du känner att ditt mod ökar och upplever en
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trygghet i att inte vara girig. Du förbrukar naturens rikedomar
ändamålsenligt med andra ord.
Har du en obalans i offerviljans egenskap så känner du en
stark egoism. Du har begär. Du ställer krav. Du kan i detta
skapa en tvångskänsla både mot andra men också gentemot
dig själv.
Du upplever inre och yttre förbud och tänker mycket
i egennytta och egensyfte.

*Lyssna inåt. Experimentera utåt, se samhörigheten. Vad förmedlar din själ?
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6 Offervilja - Hjärtcentra/chakra
Chakrat för Offervilja finns även detta inom hjärtchakrat.
Hjärtchakrat får in sin energi genom eterhöljet och tillsammans med alla andra övriga aggregathöljen är den som
nämnts tidigare just knutpunkten för vad som kallas för den
gyllene livstråden.
Hjärtchakrat är vår livsbärande knytpunkt. Det betyder att
hjärtchakrat bär vårt liv och vår lust. Den vibrerar med vitalitet
och kraft.
Det finns hela fyra egenskaper som har hjärtchakrat
som sin utgångspunkt i våra vibrationer. Det två första vi tog
upp låg i Rättrådighetens egenskap och Opersonlighetens
egenskap.
Utöver dessa egenskaper så behöver du också i Offerviljans
eker se och känna in energi i att balansera upp din kritiska sida
kanske framför allt mot dig själv men också mot andra.
Du behöver lägga energi på din villkorslösa kärlek till din nästa
och skapa förståelse till var din själviskhet kommer ifrån. Vad
är det som gör att det känns svårt och jobbigt för dig i att enbart förbruka det du behöver?
Varför är lyx och flärd viktigt för dig?
Hur stark insikt har du i tesen ”Orsak och verkan”?
Förstår du dina bakomliggande drivkrafter till din vilja av
överflöd?
Jag vill därför återigen belysa lite om tre energikanaler vi har
längst vår ryggrad som är viktiga i detta samspel och som har
en direkt inverkan på olika blockeringar vi har i vårt energifält.
Det jag också kallar för våra bojor.
Läs mer under eker 4 och eker 10.
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För att balansera upp hjärtchakrat behöver du lyfta fram
gränslös kärlek, balanserade känslor, empati och medmänsklighet.
Du kan jobba med hjärtchakrat genom att använda dig av orden ”JAG ÄLSKAR”. I allt du ser som du vill ska hända, så kan
du säga ”JAG ÄLSKAR”. Jag älskar träden, jag älskar djuren,
jag älskar mig själv och andra. Jag älskar livet.
Meditationsmantrat för stråle 2 är: ”I See The Greatest Light”,
jag ser det största ljuset.

*Meditationsmantra: I see The greatest Light. Jag ser det största ljuset.
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Eker nr 7 Trohet - Egenskaper
Här rör det sig om lojalitet och pålitlighet. Det
innebär att du har en ståndaktighet, att du verkligen
tror på det du vill och skall göra och står för det du
bestämmer dig för att göra, utan att skifta i åsikter.
Du påverkas inte av vad andra säger till dig, du har
därför en hög oföränderlighet eller integritet. Din
tacksamhet är djup och du känner en naturlig hängivenhet i din tillvaro och din egen hängivenhet mot
dig själv. Du har en stark ansvarskänsla vilket i sig
leder in dig till att ha en stark plikttrogenhet och hederlighet.
Trohetens eker handlar inte om att du skall vara troende i någon trosuppfattning, utan mer att bli stark i egenskaperna som
lojalitet, pålitlighet och att känna genuin tacksamhet, hängivenhet och ansvarskänsla. Tron bygger på att du skall värdera
dig själv högt och vara trygg i det du känner inom dig.
De beslut du fattar står du upp för fullt ut.
Det som är viktigt att se och förstå som högkänslig är att du
känner tron till den starka lojaliteten mot dig själv. Att du förstår dig själv först och inte skuffar undan dig för att ta hand
om omvärlden och det du har runt dig.
Högkänsliga är duktiga på att göra andra glada och tillmötesgå
deras viljor. Vad som alltid händer då är att du förbrukar dina
egna krafter på andra och där behöver du ställa dig frågan hur
mycket du i det skeendet tar hänsyn till dig själv?
Då en bra balans finns i trohetens eker får du en omedelbar effekt, resultatet är att det bildas en stark inre kraft som
vägleder dig rätt kring ditt förhållningssätt i ditt liv. Då tappar
du inte energi i hjälpen till andra och mot dig själv.
Du är hållfast i dina egna beslut och ageranden.
Genom din inre tro på dig själv så blir du också lugn i din
kommunikation ut mot omvärlden. Du känner en stark tilltro
inom dig. Du vet att du gör det som är rätt för dig. Du påverkas
inte av andras omdöme eller tyckande och tänkande. Det är ett
naturligt synsätt för dig att alla har lika mycket rätt att tycka,
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göra och känna vad alla vill uppleva som sina sanningar. Du
påverkas inte av yttre brus då din inre känsla har hittat sitt
eget lugn. Du är i direkt förbindelse med din livstillit, din självtillit som i sin tur tar lagtilliten till en balanserad tro om allt
runt din tillvaro.
Eker nr 7 har en direkt anknytning till eker nr 1, 2 och 3.
Har du obalans i Trohetens eker kan du känna dig splittrad i
det du upplever. Du vågar inte fatta egna beslut utan frågar om
råd i stor utsträckning, då du inte litar till din inre kompass
och sanning. Du kan ha svårt att förmedla dina tankar och ord
just för att du är tveksam och håller tillbaka känslor inom dig.
Du står helt enkelt inte upp för dina värderingar fullt ut och
kan i detta då bli opålitlig. Du kan också upplevas som manipulativ då det lägre egot arbetar för självändamål. Du agerar
därför i en överdriven kontrollerande form. Vilket förbrukar
mycket energi och skapar en negativ sidoeffekt.

*Sjung din inre ton i allt du gör och allt blir till en vacker sång. Våga tro på
impulserna du får från din inre kunskapskälla. Gå i kärleksfulla toner. Din
gudskälla finns nära dina toners energifält.
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7 Trohet - Strupcentra/chakra
Chakrat är placerad vid halstrakten som är det femte
chakrat. Hjulet eller lotusblomman har 16 ekrar och här brukar man också säga att chakrat styrs av kunskapschakrat och
dess energier.
Den visuella färgen är blå och står för sanning/ kommunikation/ kreativitet och läkning. Strupchakrat är väl utvecklat hos
personer som befinner sig på det esoteriken kallar för civilisationsstadiet i sin medvetenhetsutveckling.
Det intellektuella vibrationerna aktiverar mentalhöljet och där
finner vi mentalenergierna. Dessa leds sedan upp till Tredje
ögats chakra.
Det är i strupchakrat som vi fångas upp av vår kreativa ådra
och förmågan att tänka i kreativa banor. Många forskare, uppfinnare, författare eller konstnärer har ett mycket aktivt
strupchakra.
Strupchakrat aktiveras till en början av sakralchakrat som sedan, då du nått högre medvetenhet, även skapar en ökad
aktivering upp till ögonbrynscentrat, de vi kallar för Tredje
ögat. När trohetens agerande och rörelseenergier vitaliserar
strupchakrat, får du som individ ett driv av att skapa och förmedla de impulser du fångar upp.
Ser du att många har börjat skriva böcker idag eller skapar
konst på ett eller annat sätt?
Det är ett solklart tecken på att vi vaknar upp till nya nivåer i
vår mentalenergi. Aggregathöljet ovanför emotionalenergierna. Dessa skall smälta samman och det görs genom kreativ
kommunikation och skapande.
Hur väl du som individ lyckats få med alla impulser du får till
dig, kan du se i det resultat ditt skapande format i det skapta
materialet eller verket som du arbetat fram.
(Här vill jag lägga in en liten men viktig parentes. Våra styrorgan håller på att stänga ner den delen av aktiviteter för
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människan genom vår nuvarande lockdown och indragna kulturella aktiviteter. Detta är en kraftig signal och ett allvarligt
hot mot människans inre utveckling).
Urkällans energi kommer från den 3:e strålen och strålens färg
är grön. De astrologiska planeterna är Jorden och Saturnus.
Den 3:e Strålen arbetar just med det abstrakta intellektet och
kreativiteten. Det betyder att den som är på ett allmänt utvecklingsstadium får stimulans i sitt sakralchakra och är då i
behov av fysisk aktivitet för att aktivera medvetenheten.
När du är på en Aspirantnivå får du din stimulans genom
strupchakrat och behöver mental kreativitet för att stimulera
medvetenheten och chakrat.
Du som nått en nivå som lärjunge får stimulans till Tredje
ögat. Det du behöver för att
vidareutveckla energin är att arbeta med det abstrakta intellektet från din själ. Du hör och förstår impulserna från ditt
undermedvetna, medvetna och övermedvetna för att länka
ihop dessa impulser till en enhet.
De Positiva aspekterna i strupchakrat är att du är ett allsidigt
och klokt redskap för din själ. Du koordinerar aktiviteter med
flexibilitet och har en god överblick över situationer du befinner dig i. Du är en kreativ kanal för andra, där andra söker
hjälp kring idéer och planer.
De Negativa aspekterna är att du kan förhindra självuttrycket
i din rörelse framåt och få en mental arrogans till det du möter.
Du kan förhindra din osjälviskhet på grund av att du utför
smart manipulation. Du kan också lägga dig an med en hög
självupptagenhet på grund av inre fåfänga.
Det du brottas med i detta chakra är lögner och oförmågan att
kunna skilja sant ifrån falskt.
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För att balansera upp strupchakrat behöver du se på din förmåga att förmedla det du genuint står upp för med en tryggare
plattform som kommer direkt från ditt sanna hjärta och din
inre kunskapskanal.
Du behöver framför allt vara tydlig mot dig själv för att därigenom kunna förmedla ditt förhållningssätt där dina
värdegrunder blir hållfasta. Det leder till att du håller dig stark
i det du möter på sikt.
Finns det små osanningar som inte kommer upp till ytan hos
dig så kan dessa små ”vita/svarta” lögner göra din hållfasthet
svag och därmed skapas en störande felriktad energi inom dig
som i sig påverkar dig på ett negativt sätt utåt.
Du kan jobba med strupchakrat genom att uttrycka orden
”JAG SÄGER/ JAG TALAR”.
I allt du står för och vill förmedla säg ” JAG SÄGER/ JAG
TALAR”.
Meditationsmantrat för den 3:dje strålen är:
”Purpose itself Am I”, Syftet själv är JAG
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*Ur Thomas Scroll § 35 ”Ingen kan gå in i den starkes hus och ta något med
våld, om han inte först har bundit hans händer. Men om han gör det kan han
plundra hans hus”
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Eker 8 Förtegenhet - Egenskaper
I förtegenheten finns en stor underaspekt och det är
den viktiga Tankekontrollen.
Du har full uppmärksamhet på vad som händer runt
dig och inom dig i dina tankar kring upplevelser runt
dina känslor. Du har en hög medvetenhet om var
dina tankar landar och vad det är du uppmärksammar runt dig. Som högkänsliga individer har vi en
ökad förmåga att ta in subtila signaler där vi fångar
upp olika tankefrekvenser från olika håll och nivåer.
Det är extra viktigt att du som högkänslig förstår
varifrån och varför du tänker eller känner in det som
rör sig runt dig och vilka nyanser dina tankar består
av.
Har du god balans i denna eker förstår du tankarnas ursprung.
Du har en vaksamhet till det du utsätts för. Därför är stillhet
något som du uppskattar just för att du vill fånga och samla in
dina egna tankar. Du har förmågan att sänka din stridsyxa.
Du kan ge dig hän och kämpar inte emot saker som händer
dig. Du har förmågan att acceptera livet som det är. Genom
tankekontrollen har du därför förmågan att göra dig fri från
negativitet. Du är inte kritisk i dina omdömen eller genom
sladder, skvaller och starka oppositionsantaganden.
Du klarar därför av att hålla dig neutral till olika skeenden i
livet. Du drabbas därför inte av vrede eller missnöje.
Förtegenhetens eker är därför en eker som bygger på tankekontroll, uppmärksamhet, vaksamhet, stillhet och acceptans
till livet i det stora hela. Du är stark inom dig. Du blir uppmärksam på detaljer, även de små oförargliga energikrafterna
runt dig. Du ser värdet av ett varande i ”här och nu”. Du är
trygg i att acceptera livet som det är och du följer flödet i den
fina livsrörelsen utan motstånd. Du har en förmåga att inte
yttra snabba tankeimpulser i ord som kanske är byggda på
ogenomtänkta tankar och känslor. Besluten du tar är därför
solida och genuina inom dig. Du tänker och känner in det du
möter innan yttre brus styr in dig i dina handlingar. Du vet att
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det finns vissa saker du inte ens bör tänka. Du vet även att du
inte kan påverka allt i livet. Du är medveten om tankens kraft
och effekten av kraften. Du är också uppmärksam på andras
inverkan genom deras förfaringssätt.
Tankens energipulsar är frekvenser som vibrerar. När dessa
når ut i etern skapas ett elektromagnetiskt fält. Det du sänder
ut i tankar drar du också till dig. Därför där du observant på
din egen tankefrekvens och dess innehåll och mening.
Har du en obalans i Förtegenhetens eker kan det yttra si i att
du bygger din kommunikation på skvaller, flabb, kritik och att
du i det stora hela känner missnöje till ditt eget liv.
Du styrs kanske av en negativ infallsvinkel till hur du ser på
det som sker runt dig. Du kan också ha en stark självrättfärdighet. En arrogans mot händelser eller personer som du möter
som kan leda till att du börjar styra in andra med en stark viljekraft som enkom styrs av din egen vilja. Då har du gått in i
det lägre Ego perspektiv vilket inte gynnar din själ utan snarare för dig nedåt i utvecklingens stimulans.

*Bild från Boarpsbäcken 25/10 - 2015 (Skorpionen med Neptunus)
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8 Förtegenhet - Strupcentra/chakra
Även förtegenheten har strupchakrat som centra och är
placerad vid halstrakten, det femte chakrat. Hjulet eller lotusblomman har 16 ekrar och här brukar man också säga att
detta chakra styrs av kunskapschakrat och dess energier. Den
visuella färgen är blå och står för sanning/ kommunikation/
kreativitet och läkning.
Strupchakrat är väl utvecklat hos personer som befinner sig på
det som esoteriskt kallas för civilisationsstadiet intellektuellt.
Det intellektuella vibrationerna aktiverar mentalhöljet och där
finner vi mentalenergierna. Dessa leds sedan upp till Tredje
ögats chakra.
Det är i strupchakrat som vi fångas upp av vår kreativa ådra
och förmågan att tänka i kreativa banor. Många forskare, uppfinnare, författare, artister eller konstnärer har ett mycket
aktivt strupchakra.
Läs mer under 7:ans eker och chakrafält.
En grundtrygghet byggs upp på ett ypperligt sätt genom att
leva i nuet. Att vara här och nu i allt du gör, tycker, säger och
känner.
Förtegenhetens eker är just att vara ”här och nu” tillstånd då
du behöver ha en fullständig kontroll på ditt undermedvetna,
medvetna och övermedvetna.
Du kan jobba med strupchakrat i Förtegenhetens eker genom
att uttrycka orden ”JAG TÄNKER”.
I allt du står för och vill, säg ” JAG TÄNKER”.
Meditationsmantrat för 3:dje strålen är:
”Purpose itself Am I” – Syftet själv är JAG
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*Meditationsmantra: Purpose itself Am I – Syftet själv är JAG
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Eker 9 Livsglädje - Egenskaper
Du känner sann glädje och lycka inom dig. Du
har en inre sällhet och stark känsla av innerlighet.
Du upplever att livet är underbart och känner frigörelse i ditt liv. Du ger dig möjlighet att få utlopp för
dina känslor fullt ut och du vet att lust är en stor
källa till din kraft.
Du ger dig oreserverat hän åt livet. Du har en sann optimism
inom dig. Du är fri från bitterhet, sorg och lidanden. Du har
inga undertryckande komplex, hämningar eller glädjeförstörande moralism eller idealism. Du känner inte missnöje. Du
täcker inte heller upp din osäkerhet eller ditt missnöje med
flabb och flin eller falska fasader.
Empatin som du har som högkänslig kan hjälpa dig att bli fri
från en mycket viktig och allvarlig aspekt, den att försaka dig
själv genom en form av självplågeri därför att du skuffar undan
dig själv. Empatin du har ger dig tillåtelsen att leva i din rätta
glädjefrekvens.
Det är så viktigt att du som är högkänslig verkligen ser och bjuder in dig själv till din sanna kärlek till dig själv.
Livsglädjens eker handlar om förmågan att alltid vara lycklig.
Att kunna sprida glädje runt dig och vara en glad ambassadör i
Livet, både mot dig själv och till andra. Genom att arbeta
med Livsglädjens eker stärker du upp känslan att känna genuin glädje, lycka och innerlighet.
För en högkänslig person skapas glädje i livet genom att
hjälpa. Glöm inte bort att denna hjälp inte får förbruka eller
försaka dig själv på vägen.
Ta på dig din egen syrgasmask innan du hjälper andra. Se alltid på vad som ger dig energi i den hjälp du vill ge. En god
hjälp är att se på vad det är som suger ut din egen energi i den
situation du hjälper i.
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Gå aldrig in i situationer som du inte mår bra av.
Tryckande känslor av gamla erfarenheter från tidigare händelser och livsskeenden försvinner om du bjuder in lustfyllda
stunder i passion.
Du inser därför att lust är en stor kraftkälla.

*Finlandsresa med föreläsning och Workshop 1/11-2015 (Skorpionen med
Neptunus) En resa in i mitt hjärta genom Workshopen Mitt sanna jag
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9 Livsglädje - Hjärtcentra/chakra
Chakrat för Livsglädje är självklart hjärtchakrat. Då
hjärtats chakra är stort som jag nämnt i de tre tidigare ekrarna
4, 5 och 6 så inverkar även de 3 egenskaperna på din sanna
livsglädje. Reflektera därför på de övriga ekrarna så att du på
djupet ser mer hur din energi flödar inom dig. Skapa förståelsen över sambanden mellan alla fyra ekrarna och ditt
högkänsliga uttryck som bor i ditt emotionella hölje.
Hjärtchakrat får in sin energi genom eterhöljet och tillsammans med alla andra övriga aggregathöljen är centrat för
hjärtat just knutpunkten för vad som kallas för den gyllene
livstråden.
Det betyder att hjärtchakrat bär vårt liv och vår lust. Den vibrerar med vitalitet och kraft. Det finns hela fyra egenskaper
som har hjärtchakrat som sin utgångspunkt i våra vibrationer.
De 3 första tog vi upp i eker 4, 5 och 6. Läs mer om Hjärtchakrat i eker 4.
Utöver dessa egenskaper behöver du också se och känna in
energin i din kritiska sida och dina känslolåsningar, kanske
framför allt mot dig själv men också mot andra.
Du behöver lägga energi på att balansera upp din villkorslösa
kärlek till dig och din nästa och skapa förståelse till varför du
begränsar dina känsloyttringar och kärlek till dig själv.
Vad är det som gör att det känns svårt och jobbigt för dig i att
inte bejaka livet fullt ut? Lägger du på dig oförklarliga förbud
till att vara spontan i din passion?
Den gyllene Livstråden förbinder de tre triaderna.
Synonymt kan du likna de tre triaderna med ditt undermedvetna, ditt medvetna och ditt övermedvetna själsarbete. Nu
kan du kanske förstå att det är just att sammankoppla dessa
triader i ditt energisystem som får dig att föras samman med
hela din medvetenhet. När du lyckats få kontakt med hela dig,
blir du ETT komplett instrument mellan din själ och din monad. Du som person, din medvetenhet och din rörelseenergi
agerar då utifrån samma vibrerande tillhörigheter och där
finns inga obalanser.
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Hjärtchakrat har en dubbel funktion då den även förbinder essentialhöljets enhetsmedvetenhet, vill säga vår ”ALLkärleken”. Kärleken som ser allt och alla i ödmjuk tacksamhet.
Vi är en enhet. Allt är en enhet. Fundera därför lite kring dina
tankar här. Ekern nr 8 kan hjälpa dig.
Hur tänker du? Hur ser du på allt levande? Vad gör du för dig
och andra som spinner i en gemensam ödmjukhet? Gnager det
lite i någon del? Vad är det i så fall som gnager inom dig.
Vad släpper du inte fritt till 100 %.
Du kan jobba med hjärtcentrat genom att använda dig av orden ”JAG ÄLSKAR”. I varje önskan om förändring kan du säga
”JAG ÄLSKAR”.
Meditationsmantrat för stråle 2 är: ”I See The Greatest Light” Jag ser det största ljuset.

*Meditationsmantra - I See The Greatest Light -Jag ser det största ljuset.
** Bild Flyget från Finland föreläsning 1/11-2016
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Eker nr 10 Målmedvetenhet - Egenskaper
Här arbetar du på en hög nivå med energin runt
dig och din inre drivkraft. Du agerar med en effektivitet och positivitet. Du går framåt med en fasthet,
orubblighet och orygglighet som styrs av din sanna
livsvilja. Du ser vad du vill och därför utgår du naturligt från att göra saker som gör att du närmar dig
ditt sanna självförverkligande. Ditt inre mantra lyder under orden jag kan, jag vill, jag vågar, jag
skall.
Det gör att du har en stor portion av mod och uthållighet. Du
tror på din förmåga och där har du ingen tanklöshet eller
självuppgivenhet som kan sabotera för dig och din målstyrning
mot det du vill se som resultat.
Målmedvetenhetens eker handlar om att du stärker upp din
energi och din rörelsekraft, tredje aspekten. Du lever livet för
att göra erfarenheter som du vet att du skall lära dig något av
och däri ligger din förmåga att effektivt och positivt föra dig
framåt.
Tiden står inte still och vare sig du vill det eller ej så är du en
viktig del i denna stund och i dina egna rörelser mot att växa
inom dig själv. Tiden du har till ditt förfogande, använder du
därför på rätt sätt. Med det blir det också sagt att dina målbilder formas med detta fokus.
Du känner en stor fasthet och livsvilja som springer från hjärtats livskraft.
Har du obalans här kan du uppleva dig själv som odisciplinerad. Det kan yttra sig i form av olika rädslor (bastryggheten)
och till och med som en aspekt i att du känner dig rädd för din
egen framgång (självtilliten).
Täckmanteln för eget sabotage kan vara att du tar på dig en arrogant sida. I den stunden tappar du kontakten med din själ.
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Du kan också ha ett allt för högt egocentriskt fokus och kanske
du till och med talar nervärderande om andra som du ser gör
sådant du själv vill göra men inte själv vågar gå mot.
Det kan i sig föda fram en känsla av självuppgivenhet och då
faller du lite inom dig och där blir du offer för tanklöshet. Eker
nr 8.
Den det drabbar mest är dig själv. Se var dina rädslor bor och
vad som kan vara den underbyggande orsaken för att du inte
når dina mål fullt ut. Eker nr 1 hjälper dig här.
Var har du din bromskloss?
Vad är det du inte tillåter dig själv att förverkliga?

*Ur Thomas Scroll § 49”Saliga är de ensamma och utvalda ty ni skall finna
riket. För därifrån kommer ni och dit skall ni återvända.”
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Eker nr 10 Målmedvetenhet Tredje ögat centra/chakra
Tredje Ögat är placerat mellan båda ögonen lite ovanför näsroten. Den är det sjätte chakrat och består av två hjul som
vardera har 48 ekrar som är hjulets motor. Finns det
blockeringar i något av hjulen så har någon eker en fastnaglad
så att kalla ”boja” som du har till uppgift att vitalisera, eller
mer specifikt låsa upp.
Alla ekrarna skall vitaliseras och spinna i ett harmoniskt flöde.
Föreställ dig bilden som den liggande 8:an, som även
kallas för evighetssymbolen. Varje hjul spinner i var sin riktning. En medsols och en motsols. Här skall synkroniserat
arbete skapas. När flödet är i balans kopplas båda hjulens
spinn ihop av en elektronisk brygga vid näsrotens trakt. Det
man också kallar för Regnbågsbron/ Egoic Lotus eller Lotusblomman/ Antahkarana.
Med sina totalt 96 ekrar arbetar Tredje Ögats chakra med att
sammanlänka en direktkontakt med de undre fem chakranas
ekrar. Det ena hjulet arbetar med och vitaliseras av subjektiva
medvetenhetsaspekten medan det andra hjulet arbetar med
och vitaliseras av objektiva rörelseaspekten.
Därför är det viktigt att du målmedvetet styr dig själv framåt i
en positiv rörelsekraft som gynnar din egen utveckling och stimulerar båda dina hjärnhalvor. Chakrat blir fullt vitaliserat
när du nått högre frekvenser och utveckling inom emotionala,
högre mentala och kausala nivåerna.
Tredje Ögats uppgift är att förse strupchakrat med rätt energi
för att öka upp skapandeprocessen. Det vill säga materieformade energier som kommer från emotionalhöljet och
mentalhöljet. Det vi också brukar beskriva som tankens kraft.
Tankens kraft formar all materia. Av den anledningen är det
avgörande hur medveten du är om vad du tänker och hur du
påverkar din tillvaro samt dina resultat som blir av dina tankeyttringar i livet. Se mer under eker nr 8.
Chakrat stimuleras och utvecklas genom sammanslagning
mellan hjässans chakra och hjärtats chakra.
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En ganska logisk förklaring blir därför att den positiva tanken
som är sprungen från ditt sanna hjärta inte kan annat än att ge
dig det positiva resultat du vill uppleva. Likaså blir det åt det
andra hållet.
Det är Tredje Ögat som möjliggör den objektiva medvetenheten.

*Hos klärvoajanta är de ekrar i hjulen utvecklade som stimulerar eterisk eller
emotional syn. Fullt utvecklat blir chakrat då energierna lyckats bilda ett
vad som esoteriskt kallas ett Andrajag och i detta kan du upprätta en förbindelse mellan hjässchakrat och baschakrat.”
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Din trygghet i livet och din förståelse av det du ser och upplever ligger som en ren vishet utan illusioner och fiktioner.
Här förstår du att din målmedvetenhet är viktig för att fånga
rätt fokus i dina tankar och ageranden i livet.
Tredje ögats två hjul är också sammankopplade och stimuleras
av signaler från IDA och PINGALA, dina två kanaler som löper
på var sin sida av din ryggrad ”Sushumna”.
Pingala styrs av den högra sidan och Ida styrs av den vänstra.
Någon av dessa kanaler är oftast blockerade längst med kanalernas rotation i ryggraden vilket förhindrar kontakten till
Tredje Ögats chakra. Det är också här som din livs lära kan finnas som en dold källa. Vad har du fortfarande dolt i ditt liv
som förhindrar eller bromsar dig i din inre utveckling?
Var finns din boja? Du behöver se på om du har något som ligger i ett fördolt mörker (IDA) eller om du känner illvilja
(PINGALA). Du kan känna in hur dina energier strömmar i din
kropp och få en indikering på hur eller vad som är blockerat
hos dig. Vilken sida har mest energiströmmar. så att säga.
Tänk då på att den vänstra hjärnhalvan styr den högra kroppshalvan och tvärt om.
Tredje Ögats chakra är stället där kausalintuitionens energier
skapas. När dessa förs samman med samtliga energislag av
medvetenhet i höljena är centrat fullt utvecklat.
När du är ett fullt utvecklat Andrajag har du 9 höljen runt din
fysiska kropp. Du har då förmågan att ta emot högre slag av
energier i din organism vilket givetvis påverkar och stimulerar
dina celler och atomer på en högre nivå. Detta skapar olika resultat.
Tredje Ögats chakra är det syntetiska centrum som gör att individen blir till en personlighet. Vid en god balans och kontakt
med din sanning om dig själv och dina tillkortakommanden,
blir du som individ ditt Andrajags hjälpare genom din utvecklingsresa.
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Den visuella chakrafärgen är indigoblå vilket står för
insikt/ intuition/ klärvoajans och självreflektion.
Urkällans energi kommer från den 5:e strålen och är orange i
sin färg. Den 5:e strålen står för konkret intelligens och vetenskap. Den astrologiska planeten är Venus.

*Bild togs med en Iphone 8 den 17/7-2020 en solig dag. Devorna runt mina
hårstrån på min arm visade en illustration på hur vägen upp genom Regnbågsbron kan tolkas in. Ett samarbete mellan människa, Deva evolutionen
och solängeln. Förevigat med teknik. En framtid att se fram emot!
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Är du i början på din inre resa så stimulerar den 5:e strålen
halschakrat, genom att du börjar söka och känna behov av att
använda dig av ditt intellekt.
När du nått en något högre nivå i din utveckling så når den 5:e
strålen ditt tredje öga och nu börjar du känna att du behöver
förmedla den intellektuella sidan genom en rörelse ut mot omvärlden.
Då du nått en hög nivå i utvecklingen stimulerar den 5:e strålen åter ditt halschakra som nu börjar få dig att känna behov
av att tolka tredje ögats abstrakta impulser genom ditt konkreta intellekt.
De Positiva aspekterna i femte strålen är att du är ett gott analytiskt precisionsredskap för din själ. Du koordinerar
aktiviteter med nöjsamhet och systematik. Du är experten där
andra söker konkret upplysning.
De Negativa aspekterna i 5:e strålen är att du kan förhindra
självuttryck genom separation och trångsynthet. Du exkluderar dig istället för att inkludera dig i olika sammanhang.
Du kan därför förhindra osjälviskhet genom förföljelsemani
och misstro mot din omgivning och mot dig själv.
Du kan skapa en självupptagenhet genom överdriven stränghet
och självsäkerhet. Du brottas med dina illusioner och föreställningar. Du inbillar dig osanna delar i livet som kanske spinner
ur en omvänd och felriktad energi från din barndom. Här gäller det att vända dessa negativa strömmar så att du kan se du
se ditt riktigt sanna och äkta inom dig.
För att balansera upp Tredje Ögats chakra behöver du arbeta
med dina tankar och din syn på din rädsla.
Se dig som den förmåga du faktiskt är.
Du är unik, våga visa din unika sanning inom dig.
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Styr dig själv av rätt orsaker och värdegrunder. Du börjar inse
att materiella ting inte är den styrande faktorn i din tillvaro.
Du behöver se på din karismatiska sida tillsammans med dina
målbilder utifrån ett helhetsperspektiv. Du behöver bli din
egen mästare över dig själv.
I Tredje Ögats chakra stärker du också upp din telepatiska
förmåga. Du kan jobba med Tredje Ögats chakra genom att
använda dig av ordet ”JAG SER”. I allt du önskar förstå kan du
säga ”JAG SER”.
Meditationsmantrat för stråle 5 är: ”Three Minds Unite” –
Tre sinnen förenas.

*Ur Thomas Scroll § 41”Den som har i sin hand skall få mer. Den som
ingenting har, från honom skall man ta också det lilla han har”.
**Bild exponerad i invert/omvänt läge. Solen med en Halo runt sig och flyktiga moln speglar ett öga.
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Eker 11 Vishet - Egenskaper
Kunskap, insikt, förståelse, sunt förnuft, omdömesförmåga, levnadskonst, ödmjukhet.
Du har ingen moralism, högmod eller dogmatiska
beteenden.
Under Vishetens eker arbetar du med kunskap, insikt och förståelse till dig själv och andra. Du ökar ditt sunda förnuft och
omdöme.
Du känner stor beundran och ödmjukhet till dig själv, andra
och livet. Du stärker hela ditt inre av en klar bild kring din
egen levnadskonst.
Du har ingen rädsla inom dig och du är något av en mirakelarbetare.
Att agera harmlöst i tankar, känslor, ord och handling är en
gyllene konst för dig som lever enligt livslagarna i vishetens
tecken. Det är inte lätt att vara medveten om denna harmlöshet genom det dagliga liv vi oftast springer igenom.
Det är därför vi missar mycket av den sanning som vi får till
oss via vårt inre system och eget utforskande i det yttre.
Där ser vi vad som då blir sant och vad som inte längre kan finnas i sanningens spår.
Har du en obalans i Vishetens eker är du kanske frustrerad och
befinner dig eventuellt på gränsen till manodepressivt beteende.
Du har ofta migrän och ger inte utlopp för dina
inneboende krafter hos dig.
Du känner ingen kreativitet, glädje eller livslust. Du kanske är
melankolisk i din tillvaro.
Finns dessa tendenser hos dig är det hög tid att sätta dig ner
och andas in.
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*The truth about the dark side secret!
- In the name of God:
Trust yourself once and for all!
Dare to shine your light!
Love yourself. please!
From my inner me 24/3 - 2015 (Väduren utan planet, Väduren står för det
första stjärntecknet som våra monader för första gången får sin livsimpuls i)
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11 Vishet - Hjässcentra/chakra
Chakrat för Vishetens eker är det sjunde chakrat som är
placerat ovanför hjässan. Hjässchakrat/huvudcentrat är länken mellan alla övriga chakran och förbinder dig i en direkt
kontakt till den universella energin och kunskapens urkälla.
Den källa av kunskap du så naturligt har inom dig.
Hjässans chakra är störst i sin storlek och har också den en
kroppslig förbindelse med tallkottkörteln.
I eker 10 skrev jag om Tredje ögat, Tredje ögat har direkt inverkan på hypofysen. Det är därför hypofysen och
tallkottkörteln behöver få en ren kontakt i sitt energiflöde.
Chakrat förmedlar mentalatomerna direkt från kausalhöljet
upp till hjärnan. Hjässchakrat består av ett yttre och ett inre
hjul. Det inre hjulet har 12 ekrar och bygger ihop sin energi
med hjärtats 12 ekrar och kärlekens energiflöde. Hjässchakrat
förbinder också hjärnan med monaden i sitt triadhölje och
kausalmedvetenheten.
Hjärtchakrat är den livsbärande gudsenergin. Du som individ
kan leva utan en sund inställning i livet även om förbindelsen
på något sätt bryts mellan hjässans chakra och hjärnans
chakra. Då blir resultatet att du fångas av tokigheter och galenskap. Bryts hjässchakrat med hjärtats chakra dör organismen,
du som individ förlorar då din livsbärande energiimpuls och
bryts sakta ner i dina organ. Hjässchakrat visuella färg är
vit/violett och står för ren universell energi/ självkännedom/
upplysning.
Urkällans energi kommer från den 1:a strålen och är röd i sin
planetariska färgström. De astrologiska planeterna är
Vulcanus och Pluto.
Stråle 1 står för – Vilja och kraft och alla människor, oavsett
utvecklingsnivån man är på, får sin stimulans av denna stråle
direkt mot Hjässchakrat.
De Positiva egenskaperna stråle 1 för med sig är att du blir ett
kraftfullt och stabilt verktyg för din själ. Du koordinerar aktivitet med fasthet och målmedvetenhet. Du är auktoritär där
andra kan söka styrka och vägledning.
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De Negativa aspekterna är att du kan förhindrar ditt självuttryck på grund av stolthet och självhärlighet. Du kan också
förhindra osjälviskhet på grund av isolering och tyranni. Du
kan fångas av självupptagenhet på grund av överdriven självhävdelse. Det du brottas med i hjässans energi är Jordens alla
skapta materialistiska HA-begär. För att balansera upp hjässchakrat behöver du centrera din tanke, handling, ord och
känsla till ditt liv så att de stämmer överens med dina värdegrunder och de universella livslagarna. Ett sätt att balansera
hjässchakrat är att meditera i stillhet, att försätta dig i en rörelse där du stimulerar både kropp och knopp i positiva
energiflöden. Du behöver också se på hur du lever, om livet är i
en god och hälsosam balans. Se dig som den gudomlighet du i
grunden är (vilket i sig självt är en ren uratom/ monad).
Du behöver öppna upp för den gudomliga kraften universum
sänder mot dig varje dag. Var öppen för energin som strömmar
till dig och hitta ditt inre lugn.
Du kan jobba med hjässchakrat genom att säga orden ”JAG
FÖRSTÅR”. Meditationsmantrat för stråle 1 är: ”I assert the
fact”.

*Meditationsmantrat för stråle 1 är: ”I assert the fact” – Jag hävdar faktum!
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Eker 12 Enhet - Egenskaper
Attraktion, kärlek, godhet, beundran, tillgivenhet,
deltagande, vänlighet, respekt, vördnad, dyrkan,
takt, finkänslighet, hänsyn, tjänande, tålamod,
sympati, tolerans, identifikation. Du är fri från hat,
hämnd, illvilja, moralism, taktlöshet och förakt.
Den 12:e ekern står för Enhet och innebär att du stärker din attraktion, kärlek och godhet inom dig och till allt du har runt
omkring dig. Du stärks i din beundran, tillgivenhet, deltagande
och vänlighet mot din omgivning.
Du känner stor respekt, vördnad, finkänslighet, hänsyn, tålamod, sympati, tolerans inför dig själv och alla andra i din
omgivning, djur, natur och ting. Du kan med lätthet se ditt
sammanhang och identifierar dig som ETT med allt. Du är en
del i det stora som i det lilla, vilket också är en självklarhet för
dig.
Har du en obalans i Enhetens eker behöver du se över vilka av
de övriga 11 ekrarna du har obalanser i. Enhetens eker löper
parallellt med alla andra ekrar. En stark ledstjärna är att
se och ha fokus på möjligheter som finns runt dig istället för
problem.
Problematiska situationer är någonstans ändå din länk
till att växa dig stark, hur knepigt det än kan låta.
Om du tänker på vad du läst i boken, så visar den just att ditt
svåra, mörka, svarta, alltid går igen i alla led och parallella
världar. Så även inom parallellen 12 egenskaper och ditt agerande.
Du har dessa hinder/problem runt dig för att du skall
förstå vad det handlar om. Varför du möter svårigheterna i ditt
liv. Din alldeles egen livs lära, din Dharma som skapats av ditt
Karma.
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* Rikedomen i denna 4:e jordrundan går genom den kosmiska energin från
vår store skapare, som förgrenades till tre. De tre blev ytterligare fyra energigivande strålar som pulserar sin kraft genom planeter och stjärnor. Tillslut
tar mineraler, växter, djur och vi människor emot vibrationer och pulserande
livsenergi som skapar förutsättningar för oss att ta oss tillbaka upp mot gudomens energikälla. En cyklisk rörelse i spann om 7 genom ebb och flod.
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12 Enhet - Alla Centran/chakran
Centrat för Enheten är en genomgående linje mellan alla våra
sju centran/chakran. Finns obalanser i något av de övriga
centran/chakrana så finns också obalans i Enhetens eker.
För att balansera upp Enhetens eker behöver du därför ha full
förståelse över alla ekrarnas egenskaper och vilka förmågor
som ligger i dessa.
Du kan endast stärka ekrarna genom att aktivt själv arbeta
med de egenskaper du har lokaliserat och som behöver mer av
din uppmärksamhet. Bokens historia genom tiden ger dig svar.
Sök, finn gör dig stark.
Det är i det praktiska livet du skapar dig kunskap och vidgande
av nya perspektiv till ditt eget förhållningssätt.
Genom att träna och testa dig fram, finner du nya alternativa
vägar för att hitta en innerlig frid och en balanserad tillvaro
där din kraft tar sitt rätta uttryck.
Du kan jobba med Enhetens eker genom att meditera kring de
olika delarna i balanshjulet som du ser behöver mer uppmärksamhet.
Däri kommer du komma till nya insikter om
förändring.
DU har svaren, det gäller bara att du lyssnar till dem på rätt
sätt. Lyckas du med en förändring blir du garanterat rikligt
belönad.
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* Resan har ett slut i människokropp för varje individ, själ och monad. Livsprocessen i vår uratom går inte att stoppa. Den är för evigt. Vi väljer dock
om vi vill gå i glädje eller sorg. Valet har vi i vår hand förenat med guds
livsenergi i centrat mellan hjärta och hals. Tala därför alltid i kärlek för han
sa…. It’s in the word!
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Källor
Mina egna livserfarenheter
De 5 böcker jag skrivit under min lärotid på 10 år
Hitta din plats andas in
Ett & Jag
Mitt Sanna Jag
Jag hittar min plats, jag andas ut
Platina arvet – Sanningen om mörkrets hemlighet
Esoterisk litteratur så som:
Alice A Bailey – 24 bokverk genom diktamensarbetet
med Tibetanen.
Helena P Blavatsky – The Secret Doctrine
Henry T Laurency – DVS – De vises sten
Henry T Laurency – KOV – Kunskapen om verkligheten
Lars Adelskog – LEL – Litet esoteriskt lexicon
Youtubekanaler
Morya Federation
William Meader
Monadic Media
Theosophical Society
Magnus Ehinger
Ancient History
Toltecápsulas
Mängder av internetsökningar
Sist och inte minst
Min högre intuition och informationskanal
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