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KÄNNER DU IGEN DIG? 

 

Du är en ljusbärare om du har ett starkt driv att tjäna och stödja andra på något 
sätt. Du vill vara en del av något större och skapa något bättre. Du bidrar med 
positiv energi och lösningar till alla situationer som du hamnar i. Du bär ljusets 
flamma i din själ och allt blir liksom lite ljusare när du är närvarande.  

En ljusbärare svarar upp till det högsta ljuset mer än till sitt eget ego-jag och finns 
inom alla yrken. På banken, på sjukhuset, bland de hemlösa, i skolan och i 
affären.  

En ljusbärare 

 Hjälper andra att vakna upp. 
 Helar andra genom sin röst, sina ord eller händer. 
 Skapar ett utrymme på energinivå för andra att läka och växa i.  
 Skapar balans på planeten och hjälper till att skifta jordens energi och 

medvetandenivå 

Vi har överenskommit att inkarnera här och att fullfölja vår livsuppgift – att 
utgöra en motpol till det mörka för att på så sätt lysa upp och balansera världen. 
Många ljusbärare är bra på att manifestera och kan få saker att hända genom sin 
fokuserade tankekraft. Vi är intuitiva, ibland mediala och väldigt bra på att känna 
av energi. 

 

GEMENSAMMA DRAG 
 

VÅR UPPGIFT 

Du vet ofta redan i unga år, att du är här för en speciell uppgift. Det kan till och 
med vara så att du vet exakt vad du ska göra. Om inte, kan du tillbringa många 
frustrerande timmar med att försöka lista ut vad du är här för att göra eftersom 
du känner en slags brådska och är rädd för att tiden inte ska räcka till, att den 
rinner ifrån dig. Det kan finnas mycket rädsla då du kan ha känslominnen från 
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tidigare liv där du haft samma kallelse och blivit dåligt behandlad av samhället 
och av människorna i din närhet. 

Du kan komma i kontakt med ditt syfte plötsligt, till exempel genom en livskris, 
genom att du läser en bok eller kommer i kontakt med någon andlig person. 
Plötsligt förstår du saker du inte kunna förstå tidigare. Plötsligt kan du se hur 
livet och de människor du har omkring dig verkligen är. Den osminkade 
verkligheten. Väl vaken är det omöjligt att somna om. Du har slagit in på den 
andliga vägen, skådat ljuset och det finns ingen väg tillbaka.         

 

OM ATT INTE PASSA IN 

Du känner ofta att du inte riktigt passar in någonstans. Du känner dig kanske 
missförstådd och i din egen bubbla även när du är tillsammans med människor 
du uppskattar och tycker om.  Du upplever att du för samtal liksom lite ovanpå. 
Du är närvarande i samtalet på samma, vad man skulle kunna kalla platta, nivå 
som de andra men samtidigt tar du in allt i sin helhet och från alla vinklar och 
vrår. Du upplever att du inte kan dela med dig av dina insikter eftersom de 
andra inte har samma referensramar som du och skulle förmodligen inte förstå 
ditt perspektiv. Som ett resultat av detta kan du känna dig ensam och kanske 
också isolerad ibland. Du längta efter att träffa andra likasinnade människor 
och letar efter din flock. 

 

VI HAR EMPATI 

Du har en stor dos empati och förståelse för andra människor och du känner 
dig förmodligen kallad att hjälpa andra på något sätt. Du kanske dras till barn, 
djur, äldre, hemlösa och andra behövande grupper eller de dras till dig. Du 
upplever ofta att människor tar kontakt med dig på bussen, i affären och på 
gatan. De frågar efter vägen, berättar sin livshistoria och är ovanligt öppna med 
dig. Du får ofta rycka in som en hjälpande ängel i olika situationer och du får 
ofta höra att du är en ängel. 
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VI HAR ETT ÖPPET HJÄRTA 

Som ljusbärare lever du med ett öppet hjärtchakra och andra människor kan 
känna det. De kommer ofta till dig med sina problem. De berättar saker för dig 
som de kanske aldrig berättat för någon annan. Du får ta del av en hel del och 
om du inte lär dig skillnaden mellan medkänsla och medlidande kan du i 
perioder känna dig oförklarligt trött och dränerad. Det är av yttersta vikt att du 
lär dig att sätta gränser och lär dig hur ditt energisystem fungerar. För detta 
ändamål har jag satt samman en mini e-bok om chakror som du kan hitta i 
webbutiken på min hemsida.  
 

VI ÄR VÄGLEDDA 

Ljusbärare är oftast inte rädda för döden. Många ljusbärare är mediala till någon 
grad och har haft någon typ av upplevelse och kontakt med andevärlden. Vi har 
sett att döden är en passage till en högre medvetenhet och en naturlig del av vår 
inkarnationscykel. Vi är oftast medvetna om att vi har kontakt med högre 
energivarelser så som änglar och guider. Vi känner oss vägledda och beskyddade.  

 

VI ÄR MEDVETNA 

Ljusbärare är oftast väldigt medvetna om sina egna rädslor och vad de själva 
behöver jobba på. Vi är bra på att identifiera detta även hos andra vilket ibland 
kan vara en otacksam uppgift då de flesta människor inte gillar att, som de 
upplever det, bli ”avslöjade”. Vi behöver komma ihåg att alla inte lever med ett 
helt öppet hjärtchakra. Alla har inte heller den prestigelöshet som man ofta 
hittar hos ljusbärare. Var sparsam med att förmedla vad du känner om andra 
och ge det bara till dem som verkligen vill ha dina insikter. Tänk på att det inte 
är särskilt artigt att oombedd ge ut budskap och vägledning till höger och till 
vänster. 
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999 

Ljusbärare ser ofta nummerkombinationen 999 eller återkommande 9: or. 
Siffrorna återkommer i perioder och då stöter vi på dem överallt. Det är en 
startsignal för de flesta ljusbärare och budskapet det innehåller är följande: 
Skrid till verket ljusbärare. Världen behöver din närvaro. Det är dags att du 
kliver fram i din livsuppgift och fullföljer ditt heliga kontrakt NU, utan dröjsmål! 

 

STÅ I KONTAKT MED DIN UPPGIFT 
 
Du kanske redan är fullt medveten om varför du är här och vad du ska uträtta 
under tiden men till dig som känner dig kallad men ännu inte har hittat ditt 
uttryckssätt kommer här några tips på hur du kommer i kontakt med din uppgift 
- ditt syfte. 

1. Först och främst föreslår jag att du släpper alla förutfattade meningar av hur 
ett ljusarbete ska vara. En del av oss har uppgifter som kommer ta oss till 
rampljuset medan andra arbetar helt i det tysta. Jag har träffat klienter som 
arbetat på en arbetsplats med ganska kalla och hårda energier. De har varit 
fullt medvetna om att deras ljusarbete går ut på att ställa de rätta frågorna, 
föreslå förändringar och erbjuda en varm energi till dem som behöver det. 
Inget rampljus och ofta inga applåder.  
 

2. Att meditera är a och o för alla som vill ha en andlig utveckling och som önskar 
stå i närmare kontakt med sitt högre jag, sin livsuppgift och sina andliga 
hjälpare. Genom meditation kan vi lära oss att skilja mellan vårt mentala 
tjatter och vår intuitiva inre röst. När vi mediterar bryter vi upp gamla 
tankemönster och låter själens röst komma till tals. Meditation är vägen till 
ditt inre rum där nutid, dåtid och framtid möts samt där insikterna om ditt 
ljusarbete tar form. 
 
Du kan börja med att meditera under kortare stunder så att du känner att 
tiden inte blir ett hinder. 10–15 minuter är en bra start. Om det känns 
realistiskt och enkelt att uppnå kommer din hjärna inte att skapa det mentala 
motstånd som annars ofta gör att vi skjuter upp saker och förmodligen aldrig 
realiserar dem. När du väl kommit ingång kan du förlänga tiden och du 
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kommer märka att du så småningom ogärna lämnar ditt sköna meditativa 
tillstånd alltför snabbt. 
 

3. Expandera – det vill säga var mer av den du är, ta lite mer plats i världen och 
be inte om ursäkt för dig själv. Ge dig själv rätten att fylla de behov du har av 
sömn, avkoppling och annat som när din själ. Kom ihåg att det är 
grundförutsättningen för ditt ljusarbete. Du kan inte stråla ut något du inte 
har.  
 

4. Öppna ditt hjärta och ha mod att hålla det öppet. Låt den energin du har här 
sträcka sig utanför din kropp, din aura och ut till omgivningen. Om du tar ett 
litet snack med ditt ego och förklarar för hen att det inte är någon fara att bli 
kritiserad eller ifrågasatt kan du möta andra utan rädsla och med ett öppet 
hjärta. Du är trots allt inte här för att följa massan utan för att lysa upp en ny 
väg för andra att följa.  
 

5. Höj din vibration genom att öppna upp dina sinnen så att du länkar dig med 
ditt högre jag, dina guider och änglar. Då kommer du också att få till dig 
vägledning om din livsuppgift och vilka steg du ska ta. Du kan hitta många 
olika verktyg så som meditation som jag skrev om ovan, genom chanting, 
kontemplation i naturen, en ren och balanserad kost, yoga, chi gong eller 
genom att göra något kreativt som du älskar att göra. 

 
 

POSITIVA SIDOR AV ETT LIV SOM LJUSBÄRARE 
 

 Du känner att ditt liv har ett syfte. 
 Du känner dig vägledd. 
 Du har en förmåga att se ljus och lösningar även i de mörkaste situationer. 
 Du kan se att även de utmanande sträckorna på livets väg fyller ett syfte och 

leder dig mot det som i grunden är bäst för dig.   
 Du återhämtar dig oftast väldigt snabbt efter kriser och utmaningar 

eftersom du är medveten om din kropp och kroppens signaler och du vet 
intuitivt vad du ska göra. 
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 Ditt liv är intressant och rikt eftersom du vet att du expanderar hela tiden 
och du är nyfiken på vad som kommer härnäst och på vilket sätt du ska 
utveckla dig mer. Det finns så mycket att lära och upptäcka att du 
förmodligen inte har en tråkig stund.  

 Du får ta del av andra människors öden och livserfarenheter och alla du 
möter blir dina lärare.  

 Du känner en stor tillfredsställelse när du är på din väg och ditt liv känns 
mycket meningsfullt. 

 

DET SOM KAN VARA JOBBIGT 
 

 Du kan ofta känna dig dränerad och behöver hitta sätt att återhämta dig på. 
Förmodligen behöver du göra det i enskildhet vilket andra kan uppfatta som 
tråkigt. De förstår inte att du är känslig för all den energi som du hanterar, 
både din egen och ibland andras. Det är viktigt att du förstår att när du tar 
hand om dig har du mer att ge till andra. När du fyller dina egna behov har du 
mer energi att tillföra världen. När du tar hand om din egen hälsa kan du leva 
länge och göra ditt ljusarbete under en längre tid. När du älskar och 
respekterar dig själv kan du sprida mer ljus och kärlek i världen. 
 

 Du kan känna dig ensam och isolerad om du inte har likasinnade omkring dig. 
Det är så gott som ett MÅSTE att hitta DINA människor. 
 

 Du tar in alltför mycket av andra människors problem, världens problem och 
negativa energier. Hitta en rutin för att tömma ditt energifält från det som 
inte är ditt.  

 
 Att balansera ditt världsliga liv med ditt uppdrag som ljusbärare är en 

konstant utmaning. Ibland har vi inget val och är tvingade att kliva in i en 
situation där människor, system eller omständigheter saknar insikter. Det är 
jobbigt att sänka sin vibration men ibland måste man det eftersom de andra 
inte är på samma medvetandenivå. Träna dig på att möta människor och 
omständigheter på den nivån de befinner sig på och använd de verktyg som 
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behövs på den nivån. Det går att sänka sin frekvens och balansera den med 
en högenergifrekvens, åtminstone under kortare perioder. 

 
 Ibland kan ditt kall ta över ditt liv och ditt övriga liv hamnar i bakvattnet. Detta 

har hänt mig många gånger. Jag glömmer bort att styra min egen tillvaro 
eftersom jag lägger det mesta av min tid på mitt uppdrag. Resultatet av det 
blir ofta att man fastnar och livet går i stå. Man trampar vatten och kommer 
ingenstans. Det kan kännas orättvist att ens eget liv inte flyter på när man ger 
så mycket till andra. Det har dock inget att göra med rättvisa kontra orättvisa 
utan snarare med att vi inte kan tillåta oss att glömma det ansvar vi har mot 
oss själva i våra individuella liv. Vad som behövs här är insikten om att det 
ALDRIG är meningen att vi som gör ett ljusarbete ska skapa situationer där vi 
blir ensamma, isolerade, panka och utan det som ger oss kraften att fortsätta.  
Det är var och ens första och största ansvar att ta hand om sin egen energi, 
sitt eget liv och sin utveckling.  
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TILL ALLA LJUSBÄRARE 
 

KANALISERAT BUDSKAP FRÅN ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL OCH ANGELA 

Din tid för att stå i din andliga kraft är NU.  

Ditt medvetande växer och så gör också din kunskap och insikt. 

Många av er vill och behöver veta mer om er uppgift. 

Vi är här för att stilla din oro för att din livsuppgift på något sätt kommer att 
vända upp och ner på ditt liv. 

Släpp dessa rädslor och låt ditt starka ljus få strömma igenom dig fritt. 

Låt inte rädslan hindra dig i ditt syfte. 

Du vet att du är en ljusbärare, eller hur?  

Du vet att det kommer tillfällen när du kommer att bli ombedd att synliggöra 
dina handlingar, tankar och intentioner. 

Du vet att ditt liv kommer att förändras med din uppgift. 

För en del av er kommer dessa förändringar inom en snar framtid, för er andra 
lite längre fram.  

Ljusbärare förena er, hitta varandra och väx tillsammans.  

Din lycka är en gåva till den här planeten.  

Din insikt är en gåva till planeten.  

Känn inte att du är ensam. Ingen ljusbärare är ensam.  

Ni finns från alla generationer och tidrymder även om tusentals ljusbärare 
aktiverades till sina uppdrag år 2012. 

Det finns många andra som du i denna värld, bilda nätverk och gå samman. 

Vi, Ärkeängeln Mikael överser ditt arbete, stöttar dig och ger dig vägledning till 
ditt nästa steg. 
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Vi, Ärkeängeln Angela hjälper dig att hålla hjärtat öppet och att se med ditt hjärta. 

På kvällen när du lägger dig, be oss, dina änglar, att medan du sover, ta dig till en 
astral dimension där du kan inhämta information om ditt uppdrag, du kan hämta 
kraft och nya kunskaper. 

Du är på jorden i kraften av din fria vilja och du kan också i kraften av din fria vilja 
omförhandla ditt heliga kontrakt. 

Vi vill att du ska njuta av ditt uppdrag. 

Vi vill att du ska känna att det är en naturlig del av ditt liv och inte en avvikelse 
från ditt liv.  

Dina talanger kommer till uttryck ännu mer när du påbörjar ditt uppdrag och vi, 
dina änglar, ler när du går framåt i ditt ljusarbete.  

Vi ser dig 

Vi stöttar dig 

Vi vägleder dig 

Vi älskar dig 

Du är inte ensam 

Vi är tillsammans  

Med vårt ljus och vår kärlek kommer vi tillsammans hela denna planet  

TACK 

 

 

 

 

 

 



©2020 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade.                       

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lev väl, tänd ljuset och sprid det vidare! 

Branka 

 


