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I en fase hvor vi jobber med økt bevissthet, vil vi få visse fysiske reaksjoner på vår 

mentale og følelsesmessige oppvåkning. Listen under er ikke utømmelig, og kan absolutt 

ikke erstatte legetilsyn eller medisinsk/psykisk diagnose, men kan være en indikasjon på 

åndelig oppvåkning og kobling.  

 

Punktene er kun en pekepinn og graden av opplevelse varierer selvsagt fra person til 

person, og ikke minst hvor langt hver av oss er på veien til økt bevissthet. (Bevisst brukt 

her menes i åndelig forstand.) 

Det kan være en opplevelse av – Oj – derfor…  - Tro på, og føl på det som du mener 

stemmer for deg, eller la vær. Eller la det ligge der som en liten nysgjerrig undring. 

 

1. Kroppen verker og smerter, spesielt i nakken, skuldre og rygg. Dette er gjerne 

resultatet av intense endringer på ditt DNA-nivå etter hvert som "Ditt Høyere 

Jeg" våkner opp innvendig. – Smertene skal gå over. 

2. Følelse av dyp indre tristhet, tilsynelatende uten grunn. Du frigjør din fortid 

(dette livet og andre) og det forårsaker ...følelsen av tristhet. Dette tilsvarer 

gjerne opplevelsen av å flytte fra et hus som du har bodd i – i mange, 

mange år – og inn i et nytt hus. Samme hvor mye du ønsker å flytte 

inn i det nye huset, så er det en tristhet ved å legge bak seg 

minnene, energien og opplevelsene fra det gamle huset ”Emosjonell 

og mental forvirring”: En følelse som du trenger for å få livet ditt 

rettet ut - det føles som et rot. Men samtidig føler du deg kaotisk 

og ute av stand til å fokusere. . – Dette skal også gå over. 
3. Gråter, tilsynelatende uten grunn. På samme måten som nr. 2 over. 

Det er sundt og godt å la tårene renne. Det hjelper med å frigjøre den gamle 

energien innvendig. – Dette skal også gå over. 

4. Plutselig endring i arbeide eller levevei. Hendelser som fullstendig endrer ditt liv: 

død, skilsmisse, endring i jobbstatus, tap av hjem, 

sykdom, og / eller andre katastrofer - noen ganger 

flere på en gang! Krefter som får deg til å bremse 

ned, forenkle, endre, revurdere hvem du er og hva 

livet betyr for deg. Krefter som du ikke kan 

ignorere. Krefter som forårsaker at du slipper på 

tilknytninger. Krefter som vekker din følelse av 

kjærlighet og medfølelse for alle. Et meget vanlig 

symptom. Ettersom du endrer deg, vil også tingene 

rundt deg endre seg. Bekymre deg ikke om å finne den "perfekte" jobben eller 

leveveien akkurat nå. – Dette skal også gå over. Du er i en overgang og du kan 
gjøre flere jobbskifter før du etablerer deg i en som passer din "lidenskap." 
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5. Tilbaketrekking fra familieforhold. Du er forbundet med din biologiske familie 

gjennom gammel karma. Når du kommer deg vekk fra den karmiske syklus er 

båndene i de gamle forholdene frigjort. Det vil virke som om du glir vekk fra din 

familie og venner. – Dette skal også gå over. Etter en tid vil du kanskje utvikle et 

nytt forhold til dem, hvis det er hensiktsmessig. Uansett vil forholdet bli basert 

på den nye energien uten de karmiske forbindelsene. 

6. Uvanlige søvnmønstre. Det er sannsynlig at du vil våkne mange netter etter få 

timers søvn. Det foregår mye innvendig arbeid, og ofte forårsaker det at du 

våkner opp for å få et "pusterom." Ta det med ro. Klarer du ikke å sovne igjen, 

stå opp og gjør noe, heller enn å ligge i sengen og bekymre deg over menneskelige 

ting. – Dette skal også gå over. 

7. Intense drømmer. Disse kan inneholde drømmer om krig og kamp, forfølgelser 

eller drømmer om uhyrer. Du frigjør bokstavelig talt den gamle energien 

innvendig, og disse energiene fra fortiden blir ofte symbolisert som kriger eller 

flukt fra onde vesener eller mennesker. – Dette skal også gå over. 
8. Fysisk forvirring. Fra tid til annen vil du føle deg ujordet. Du vil føle det som du 

ikke kan sette begge bena på bakken, eller at du befinner deg mellom to 

verdener. Etter hvert som din bevissthet går inn i den nye energien ligger 

kroppen din noen ganger på etterskudd. Tilbring mer tid i naturen for å hjelpe å 

"jorde" den nye energien innvendig. – Denne fysiske forvirringen skal også gå 
over.  

9. Tiltakende "selvsnakk." Du vil oftere ta deg selv i å snakke med deg selv. Du vil 

plutselig oppdage at du har skravlet i vei med deg selv de siste 30 minuttene. Det 

er et nytt kommunikasjonsnivå som finner sted inne i ditt vesen, og du opplever 

toppen av isfjellet med dette "selvsnakket." Samtalene vil øke, og de vil bli mer 

flytende, mer logiske og sammenhengende, og mer innsiktsfulle. Du er ikke i ferd 
med å bli gal, du er bare ”Ditt egentlige Jeg” som beveger deg inn i den nye 
energien. 

10. Følelse av ensomhet, til og med i andres selskap. Du kan føle deg alene og fjern 

fra andre. Du kan ha lyst til å "flykte" fra grupper og folkemengder. Som Ditt 

Høyere Jeg vandrer du en hellig og ensom veg. Samme hvor mye følelsen av 

ensomhet forårsaker bekymring, er det vanskelig å forholde seg til andre nå. 

Følelsen av ensomhet er også forbundet 

med det faktum at guidene dine har 

reist. De har vært med deg på alle dine 

reiser i alle dine liv. Det var på tide for 

dem å trekke seg tilbake så du kunne 

fylle "rommet ditt" med din egen 

guddommelighet. Mer selvinnsikt og 

selvobservasjon, ensomhet og tap av 

interesse for flere utadvendte 

aktiviteter: Denne scenen har kommet 

som en overraskelse for mange sosiale 

mennesker som tidligere så på seg selv som utadvendt og engasjert. De sier, "jeg 
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vet ikke hvorfor, men jeg liker ikke å gå ut så mye som før." – Dette skal også gå 
over. Det innvendige tomrommet vil bli fylt med kjærligheten og energien fra din 
egen Høyere bevissthet. 

11. Tap av lidenskap. Du kan føle deg totalt lidenskapsløs eller ønske å ikke gjøre 

noen ting. Det er helt ok, og det er bare en del av prosessen. Bruk denne tiden til 

å gjøre "INGEN-ting." Ikke kjemp med deg selv, fordi – Dette skal også gå over. 

Det er som å skru av en PC, for deretter starte den på nytt. Det trengs en 

driftstans en kort periode for å laste inn den nye og avanserte programvaren, bli 

kvitt unødige filer eller som i dette tilfellet, påfylle med den nye ”Høyere Jeg”-

energien. 

12. Aktivitet på kronen av hodet: Prikking, kløe, stikkende, krypende følelse langs 

hodebunnen og / eller nedover ryggraden. Kronechakraet mottar visdom og 

energi. 

13. Gamle "ting" ser ut til å komme opp, og menneskene som du trenger ”jobbe” ut 

(eller deres kloner) vises i livet ditt. Fullfør disse problemene. Eller kanskje du 

trenger å arbeide gjennom utfordringer som egenverd, overflod, kreativitet, 

avhengighet… 

14. Endringer i vekt 

15. Endringer i spisevaner: ”Bare må ha det”, eller kanskje et ukjent ønske om sterk 

variasjon. Nye matvaner. 

16. Matintoleranse, allergier du aldri hadde før: Som du vokser mer åndelig, er du 

mer sensitiv til alt rundt deg 

17. Du ”tar mer til deg” av sansene. Økt følsomhet. Syn: tåkete syn, glitrende 

gjenstander, ser glitrende partikler, aura rundt mennesker, planter, dyr og 

gjenstander. 

18. Hudutbrudd: Utslett, humper, akne, elveblest, og helvetesild. Sinne produserer 

utbrudd rundt munnen og hake 

19. Episoder av intens energi som gir deg lyst til å hoppe ut av sengen og inn i 

handlingen. Etterfulgt av perioder med apati og tretthet. Trøttheten 

følger som regel store følelsesmessige bevegelser. Dette er en tid 
med integrering, så gi deg inn i den. 

20. Endringer i bønn eller meditasjon. Du har ikke de samme følelsene 

for dette som før. Du har ikke den samme opplevelsen av å være i 

kontakt med Ånden. Vanskeligheter i å holde fokus. Husk: Du kan 
være i mer umiddelbar og konstant kontakt med Ånden nå, og den 
følelsen kan derfor bli endret. 

21. Overspenning: Plutselig er du oppvarmet fra topp til tå. Det er en kortvarig 

følelse, men ubehagelig. Andre veien, har noen følt uforklarlig kulde. Eller 

kanskje har opplevd begge deler. Mao ukjent og varierende kroppstemperatur. 

22. Et spekter av fysiske manifestasjoner: Hodepine, ryggsmerter, nakkesmerter, 

influensalignende symptomer (dette kalles vibrasjonsinfluensa), 

fordøyelsesproblemer, muskelspasmer eller -kramper, økende og ujevn 

hjerterytme, brystsmerter, forandringer i seksuell lyst, nummenhet eller 

smerter i lemmer, og ufrivillig ordbruk eller kroppslige bevegelser. Også dette 
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går over. Noen kan ha opplevd at gamle forhold fra barndommen dukker opp igjen 

kort for bare å heales. 

23. Ser plutselig yngre ut. Yippee! Mens du renser følelsesmessige problemer og 

slipper begrensende tro og tung bagasje fra fortiden, er du faktisk lettere. Din 

frekvens er høyere. Du elsker deg selv og livet mer. Du begynner å likne den 

perfekte deg som du virkelig er. 

24. Levende drømmer. Noen ganger er drømmer så ekte at du våkner forvirret. Du 

kan også ha klare drømmer der du har ”full kontroll”. Mange 

drømmer kan være mystisk eller bære meldinger til 

deg. Og i noen drømmer, vet du bare at du ikke "drømmer" 

- at det som skjer er på en måte reellt. 

25. Et ønske om å bryte fri fra restriktive mønstre, liv-

drenering av en utmattende livsstil, og giftige mennesker 

eller situasjoner. Du føler et tvingende behov for å "finne 

deg selv" og din livsoppgave - nå! Du ønsker å være kreativ 

og fri til å være den du egentlig er. Kanskje du finner deg 

selv tiltrukket av kunst og natur. Du vil fjerne deg fra ting og folk som ikke 

lenger tjener deg. Råd: Gjør det! 
26. Kreativiteten går på høygear: Du mottar bilder, ideer, musikk og annen kreativ 

inspirasjon i en ofte overveldende mengde og hyppighet. Råd: Noter ned disse 
inspirasjoner, for ”Ditt Høyere Jeg” taler til deg om hvordan du kan oppfylle din 

hensikt og bidra til en bedre tid for oss mennesker mens vi er på denne jorden. 

27. En oppfatning om at tiden akselererer. Det 

virker på den måten fordi du har hatt så mange 

endringer introdusert inn i livet ditt i stor mengde 

og hyppighet. Antallet endringer synes å være 

økende. Råd: Bryt dagen opp i avtaler og 
tidssegmentet øker følelsen av akselerasjon. Du kan 
også roe ned tid med å slappe av i øyeblikket og vie 
oppmerksomheten til hva som er for hånden akkurat 

nå, ikke prøve å forutse hva som skjer fremover. 

28. En følelse av nærstående fare/katastrofe. Det er en følelse av at noe er i ferd 

med å skje. Dette kan skape angst. Råd: Det er ingenting å bekymre seg for. Ting 

skjer definitivt, men angst bare skaper mer problemer for deg. Alle dine tanker - 

positive eller negative - er bønner. Det er ingenting å frykte. 

29. Utålmodighet. Du vet bedre, men noen ganger kan du ikke noe for det. Du ønsker 

å komme videre med det som synes å komme på din vei. Usikkerhet er ikke 

komfortabelt. Råd: Lær å leve med usikkerheten, vel vitende om at ingenting 
kommer til deg før du er klar. Utålmodighet er virkelig en mangel på tillit, særlig 

tillit til din høyere makt. Når du fokuserer på det nåværende, vil du oppleve 

mirakler - ja, selv i trafikken. 

30. En dyp lengsel etter mening, hensikt, åndelig sammenheng, og åpenbaring. Kanskje 

en interesse i det åndelige for første gang i livet ditt? Konstant lengsel etter 

”Noe". Følg hjertet ditt, og veien vil åpne opp for deg. 
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31. Følelsen av at du liksom er annerledes. En foruroligende følelse av at alt i livet 

ditt føles nytt og endret, at du har forlatt det gamle menneske bak. Du har 

det! Du er mye større enn du kan forestille deg. Det er mer i vente ! 
32. "Lærere" dukker opp overalt med perfekt timing for å hjelpe deg på din 

spirituelle reise: mennesker, bøker, filmer, arrangementer, moder jord, etc. 

Lærere kan synes å være negative eller positive når du er fanget i 

polaritetstenkning, men, fra et transcendent perspektiv, -de er alltid 
perfekt! Akkurat det du trenger å lære av og gå videre. Vi får aldri mer enn vi er 

klar til å mestre. Hver utfordring gir oss en mulighet til å vise vår mestring 

gjennom å oppleve den og gå gjennom den. 

33. Du finner et åndelig spor som gir mening for deg og "snakker til deg" på det 

dypeste nivå. Plutselig får du et perspektiv på ting som du aldri ville ha vurdert 

før. Du er sulten på å vite mer. Du leser, deler med andre, stiller spørsmål, og går 

inn å finne ut mer om hvem du er og hvorfor du er her. 

34. Du beveger deg gjennom læring og personlige problemer i et hurtig tempo. Du 

forstår at du "får det" ganske lett. Råd: Husk at ting vil komme til deg når de er 
klare til å bli helbredet! 

35. Usynlige tilstedeværende 

energier/vesener. Her er 

”juuhuu”-ting. Noen mennesker 

føler seg omgitt av vesener på 

natten eller har følelsen av å 

være berørt eller snakket 

med. Ofte vil de våkne med et 

rykk. Noen føler også kroppen 

nesten vibrere. Vibrasjonene er 

forårsaket av energetiske 

endringer etter at emosjonell 

rensing har funnet sted. Andre 

”ser” disse i fullstendig våken tilstand. Se også pkt 41 og 47. 

36. Forvarsler, visjoner, "illusjoner", tall og symboler: Du ser ting som har åndelig 

betydning for deg. Legg for eksempel merke til hvordan tall vises synkront i 

bevisstheten din. Alt har en melding/beskjed hvis du tar deg tid til å se. 
37. Økt integritet: Du innser at det er tid for deg å søke og formidle din 

sannhet. Det virker plutselig viktig for deg å bli mer autentisk, mer Deg selv. Du 

kan være klar for å si "nei" til personer du har prøvd å behage i fortiden. Du kan 

finne det uutholdelig å bo i et ekteskap, være i jobben eller være et sted som 

ikke støtter hvem du er. 

Du kan også finne ut det er ingen steder å gjemme seg, ingen hemmeligheter å 

skjule lenger. Ærlighet blir viktig i alle relasjoner. Råd: Lytt til hjertet ditt. Hvis 

din egen veiledning forteller deg å stå opp og ta affære - si "nei". Likeledes må 

du også si "ja" til det som er viktig og riktig for deg.  Du må lære å tåle risikoen 

ved å skuffe andre uten skyldfølelse, for å oppnå åndelige suverenitet. 
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38. Harmoni med årstider og sykluser: Du blir mer innstilt til årstidene, til 

månefasene og naturlige sykluser. Mer bevissthet om din plass i naturen. En 

sterkere kobling til jorden. 

39. Elektrisk og mekanisk feil: Når du er rundt omkring, kanskje lyspærer flimrer, 

maskiner låser seg, eller radioen går amok. Råd: Kall på engler, guider, eller Det 
du tror på, for å fikse det eller sette opp et felt for beskyttelse av lys rundt 
maskinen/apparatet. Le. 

40. Økt synkronitet og mange små mirakler. Se etter flere av disse. Husk: 

Synkroniserte hendelser forteller deg at du er på vei i riktig retning, eller gjør 

de riktige valgene. Honorer disse ledetråder og du kan ikke komme på 
avveie. Ånden i deg bruker synkronitet for å formidle til deg. Det er da du 

begynner å oppleve daglige mirakler.  

41. Økte intuitive evner og endrede bevissthetstilstander: For eksempel ;Tenker du 

på noen og umiddelbart hører du fra dem. Mer synkronitet. Eller å få plutselig 

innsikt om mønstre eller 

hendelser fra 

fortiden. Klarsyn, ut-av-

kroppen-opplevelser, og 

andre psykiske 

fenomener. Intensivert 

følsomhet og 

viten. Bevisstgjøring av ens 

egen essens og også andres. 

Kanalisering av engleaktige 

og kosmiske energier. Kommunikasjon med Sjela/Ånden. Kontakt med engler, 

åndelige veiledere, og andre guddommelige enheter. Flere og flere mennesker ser 

ut til å få denne muligheten. Føler inspirasjon og nedlasting av informasjon som 

tar form som skriving, maling, ideer, kommunikasjon, dans, etc. 

42. En følelse av Enhet med alle. En direkte opplevelse av denne helheten. 

Transcendent bevissthet. Oversvømmet med medfølelse og kjærlighet for alt liv. 

Ubetinget lidenskap for eller ubetinget kjærlighet til alt er det som løfter oss 
opp til høyere nivåer av bevissthet og glede. 

43. Øyeblikk av glede og lykke. En dyp vedvarende følelse av fred og vite at du aldri 

er alene. 

44. Integrering: Du blir følelsesmessig, psykologisk, fysisk og åndelig sterkere og 

klarere. Du føler deg som om du er i tråd med ditt Høyere Selv. 

45. Du lever ut ditt formål: Du vet at du endelig gjør det du kom til jorden for. Nye 

ferdigheter og gaver dukker opp, spesielt healingegenskaper for deg selv. Ditt liv 

/ arbeidsopplevelser er nå konvergerende og begynner å gi mening. Du er endelig 

kommet til å bruke dem alle. Råd: Lytt til hjertet ditt. Din lidenskap fører deg 
dit du må gå. Gå og spør din Høyere Makt, "Hva er det du ville ha meg å 
gjøre?" Se etter synkronitet. Hør! 

46. Føler deg nærmere dyr og planter. For noen mennesker, synes dyr nå å være mer 

"menneskelig" i sin oppførsel. Ville dyr er mindre redd. Planter svarer på din 
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kjærlighet og oppmerksomhet mer enn noen gang. Noen kan også ha meldinger til 

deg. 

47. Du ser vesener i andre dimensjoner. Sløret mellom dimensjonene er tynnere, så 

det er ikke overraskende. Bare vær i ditt suverene jeg. Du har mer kraft enn du 

noen gang kan forestille deg, så ikke nær opp under frykt. Spør dine guider om 
hjelp hvis du sklir inn frykt. 

48. Du ser en persons sanne form eller ser din/dine kjære med et annet ansikt - 

tidligere liv eller parallelle liv. 

49. Fysisk manifestere tanker og ønsker raskere og mer effektivt. Råd: Overvåk 
tanker. Alle tanker er bønner. Vær forsiktig med hva du ber om.! 

50. Venstre-hjerne tåkelegging. Dine synske evner, din intuitive viten, din følelse og 

medfølelse, din evne til å oppleve din kropp, din evne til å visualisere, din 

ekspressivitet/evne til å uttrykke deg; alle disse utgår fra den høyre 

hjernehalvdelen. For at denne siden av hjernen skal utvikle seg mer fullstendig, 

må den venstre hjernehalvdelen stenges ned litt. Normalt er venstre 

hemisfære/hjernehalvdel kapasitet for ordre, organisering, struktur, lineær 

sekvensering, analyse, evaluering, presisjon, fokus, problemløsning, og 

matematikk, dominérende ovenfor vår ofte mindre verdsatte høyre 

hjernehalvdel. 

Resultater av økende bruk av høyre hjernehalvdel er; hukommelse 

opphører/minsker, du plasserer ordene i feil rekkefølge, 

manglende evne eller ingen lyst til å lese veldig lenge, manglende 

evne til å fokusere, glemmer hva du skal si eller har sagt; 

utålmodighet med lineære former for kommunikasjon (lyd- eller 

skriftlige formater), en følelse av tomrom, du blir frustrert; mister 

interessen for forskning eller kompleks informasjon, følelse av å bli bombardert 

med ord, snakk og informasjon, og en motvilje mot å skrive. Noen ganger føler du 

at mye er kjedelig og har ingen interesse i analyser, livlige intellektuelle 

diskusjoner, eller undersøkelser. På den annen side, kan du finne deg selv trukket 

til fysiske manifestasjoner: videoer, magasiner med bilder, vakre kunstverk, 

filmer, musikk, skulptur, maleri, med mennesker, dans, hagearbeid, turgåing og 

andre kinestetiske uttrykksformer. Du kan søke etter åndelig innhold, selv 

sciencefiction. Husk: Du oppdager kanskje at hvis du tillater ditt hjerte og din 
høyre hjernehalvdel å lede deg, vil den venstre deretter aktiveres riktig for å 
støtte deg. Og en dag vil vi være godt balansert, og bruker begge halvdeler med 

mestring. 

51. Svimmelhet. Dette skjer når du er ujordet. Kanskje du nettopp har ryddet opp i 

et stort følelsesmessig problem, og kroppen din er i ferd med å justere seg til 

"lettere" tilstand. Råd: Jord deg selv ved å spise protein. Noen ganger kan "Fast 

Food" føles riktig. Gjør ikke noe mat til rett eller galt for deg. Bruk din 
veiledning til å vite hva du trenger til enhver tid. Ta av deg skoene og sett 

føttene i gresset for et par minutter. 

52. Fall, uhell, bryte bein. Kroppen er ikke jordet, eller kanskje ditt liv er ute av 

balanse. Eller kroppen din kan fortelle deg; - Brems ned, undersøk visse aspekter 
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av livet ditt, eller helbred visse problemer. Det er alltid en melding.   

Råd: Hold deg jordet ved å ta av deg skoene og sette føttene i gresset, enda 
bedre; legg deg ned på gresset uten et teppe under deg. Føl jorden under 
deg. Kom deg ut i naturen. Senk farten og vær oppmerksom. Vær oppmerksom på 
hva du gjør. Føl følelsene dine når de kommer opp. Bo i nåtiden. Omgi deg med 
blått lys når du føler deg skjelven. 

53. Hjertebank. En hardt- eller hurtigbankende hjerte følger vanligvis en 

”hjerteåpning”. Det varer bare i noen få øyeblikk, og betyr at hjertet er re-

balanserer seg selv etter en følelsesmessig utmatning.   

Råd: Husk å få medisinsk hjelp når det trengs. Konsulter legen din om alle forhold 
du ikke er komfortabel med! 

54. Raskere hår- og neglevekst. Mer protein brukes i kroppen. Synd vi ikke kan 

fortelle kroppen hvor håret skal vokse og hvor det helst ikke skal vokse. (Eller 

kan vi?)  
55. Et drivende ønske om å finne din sjelevenn eller tvillingsjel. Mer enn noen gang 

før, synes ideen om at vi kan ha et forhold som samsvarer med den vi er mer 

ønskelig. Råd: Sannheten er; -vi må være den personligheten vi ønsker å 
tiltrekke. Vi må elske oss selv og hvor vi er akkurat nå før vi kan tiltrekke oss en 
mer "perfekt" partner. Arbeidet begynner i hjemmet. Hold ønsket for denne 
personen i ditt hjerte, men uten avhengighet. 
Forvent at en dag vil du møte noen som er mer egnet for deg, men gi slipp på noen 
forventninger til hvem dette vil bli og hvordan det vil skje. Fokuser heller på å 
rydde opp ditt eget liv og å være den type person du ønsker å være. Vær glad 
nå. Nyt livet ditt. Da kan du se ..... 

56. Minner kommer til overflaten; Kroppsminner, undertrykte minner, bilder av 

tidligere liv og / eller parallelle liv. Vi healer oss selv, og integrerer alle våre 

"selv", så forvent faktisk å få noen av disse erfaringene. Råd. Husk at det er 
best å huske bare det som dukker opp i hjernen, la resten være alene, ikke 
analyser alt til døde (fordi du vil bli sittende fast i en runddans av uendelig saker 
å behandle). Føl dine følelser etter hvert som de kommer opp. Be om hjelp fra 
dine guider. 

57. En dyp lengsel etter å reise "Hjem." Dette er kanskje den vanskeligste og 

mest utfordrende av en hvilken som helst av disse omstendighetene. Du kan 

kjenne et dypt og overveldende ønske om å forlate planeten for å returnere 

"Hjem." Denne lengselen er 

ikke en selvmorderisk 

stemning. Den er ikke basert 

på sinne eller frustrasjon. Du 

ønsker ikke å gjøre en stor 

sak av det, eller forårsake 

drama for deg selv eller 

andre. Det er en stille og rolig 

del av deg som ønsker å reise 

"Hjem." Grunnlaget for dette 
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er ganske enkelt. Du har fullført din karmiske syklus. Du har fullført din 

kontrakt for dette livet. Du er klar til å begynne et nytt liv mens du fortsatt er i 

denne fysiske kroppen. Gjennom denne overgangsprosessen har du et indre minne 

om hvordan det er å være på den andre siden. Er du klar til å melde deg for enda 

en tjenestereise her på Jorden? Er du klar til å ta utfordringen av å bevege deg 

inn i den Nye Energien? Ja, selv om du i virkeligheten kunne tenke deg å dra 

"Hjem" akkurat nå. Men du har kommet så langt, og etter mange, mange liv ville 

det være synd å dra før filmen var slutt. Dessuten, Ånden trenger deg her for å 

hjelpe andre med overgangen inn i den Nye Energien. De vil trenge en 

menneskelig guide – akkurat en som deg – 

som har valgt reisen fra den gamle 

energien og inn i den nye. Veien du vandrer 

akkurat nå sørger for erfaringene til å 

gjøre deg i stand til å bli det Nye 

Guddommelige Menneskets Lærer. Enda så 

ensom og mørk din reise kan være til tider, 

så husk at du er aldri alene !   
 

Du er bare mer rede for å delta i 
En Ny Jord ! 
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