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VÅR MEDVETENHET HÖJS 
Energiskiftet är en process där våra energikroppar öppnar upp för att ta emot 
en högre frekvens. En inre process av personliga uppvaknanden startar och vår 
medvetandenivå höjs. Resultatet av denna process blir att vår grundläggande 
vibration skiftar och lyfter vår medvetandenivå till en högre tidslinje eller 
dimension som vi brukar kalla 5D, enhetsmedvetande. Hela vårt energisystem 
får sig en uppgradering och vi kan nu börja utforska det multidimensionella 
universum vi alla är en del av. I takt med att vi blir mer och mer bekväma med 
de nya frekvenserna kan vi fortsätta att expandera i allt snabbare takt. Vi kan 
uppleva ett bättre flöde och känna större tillit vilket öppnar upp flödet ännu 
mer. Vi kan ha starka och återkommande upplevelser av synkronicitet och det 
som kan tyckas vara verkliga mirakel. Vinsterna med ett expanderat 
medvetande och en lättare vibration är många. Det lockar oss att ge oss ut på 
den andliga vägen men denna mycket personliga resa har också sina både stora 
och små utmaningar. 

När vi kan hålla mer av det högfrekventa ljuset i våra energikroppar kan vi bit 
för bit släppa alla områden i våra liv som håller en lägre vibration. Vissa 
omständigheter, människor och tankemönster kommer på ett naturligt sätt 
falla ifrån och andra kommer börja skava till den graden att vi mer eller mindre 
kommer känna oss tvungna att ta itu med dem på ett medvetet sätt. Det här är 
en både känslig och dynamisk process och det kan vara bra att vara lite 
förberedd på vad som kan komma upp. 

 

DU HAR REDAN VAKNAT 

I det ögonblick du upptäcker att du har levt ditt liv frånkopplad från din 
andlighet och medvetenheten har du redan vaknat upp. Ett skifte har redan 
skett och du har slagit in på den andliga vägen. Själen går igenom en alkemisk 
process, en transformation som ultimat leder till självupptäckt, djupa insikter, 
healing och slutligen inre frid.  

Det finns en magisk värld av möjligheter som du kan öppna upp. Om du vågar 
öppna dörren kan du träda in i en multidimensionell värld fylld av insikter och 
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gränslösa möjligheter till expansion på alla nivåer. Förutsatt att det du vill göra 
är i samklang med ditt Dharma och Karma kan du i princip skapa vad du vill.  

Om du lär dig att förstå vissa grundläggande principer om hur du behöver 
handskas med dig själv, dina tankar, känslor och handlingar kommer du kunna 
befria dig från dina begräsningar och skifta din energi. 

 

ACCEPTERA ALLA TRAGEDIER I DITT LIV, STORA SOM SMÅ 
Utmaningar och det vi uppfattar som svårigheter bör förväntas vara en naturlig 
del av livet. Det är när vi blir fråntagna vår inre frid, vår lycka och vår känsla av 
styrka som vi lär oss mest. De omständigheter som vi ser som svåra är mest 
smärtsamma på grund av att vi inte accepterar deras förekomst och gör 
motstånd. Energin i våra kroppar stagnerar och blir i värsta fall blockerad. När 
vi kan acceptera och lära av erfarenheterna kan energin däremot cirkulera fritt 
igenom hela vårt energisystem. 

Det mesta lidandet orsakas inte av händelserna själva utan av de tankar vi har 
kring vad som hände och vår oförmåga eller ovilja att acceptera det som hänt. 
Acceptans inbjuder till helande. Icke-acceptans förtrycker oss och skapar 
djupare sår inom oss.  

Vi kan inte skifta vår energi om vi inte öppnar upp för att förlåta släppa taget 
om och hitta vår inre styrka att ta lärdom av det som skett oavsett hur svårt det 
än kan kännas. Den feminina principen om överlämnande bjuder in oss till den 
ultimata friheten där verklig förändring är möjlig. 

 

VÅR STÖRSTA KRAFT LIGGER I NUET 

Det är helt korrekt att vårt förflutna format vilka vi är idag, våra åsikter, hur vi 
uttrycker oss och hur vi reagerar på det som händer. Men att leva i det 
förflutna hindrar vår andliga utvecklig och det blir svårt för oss att skifta vår 
energi. Det finns så många positiva effekter av att lämna det som tjänat ut sitt 
syfte bakom sig så att vi kan se våra liv från ett högre perspektiv och bli fria att 
leva här och nu. Den nya lättare energin har redan rullat in över oss i flera 
omgångar och kommer att intensifieras ännu mer under 2020. Det kan bli 
väldigt tungt för dem som kanske inte kan eller vill låta det gamla tona ut med 
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de sista sekunderna av 2019. Om du tycker det är svårt att leva i nuet och 
släppa det du redan ältat så många gånger, misströsta inte. Det finns mycket du 
kan göra. 

ANVÄND FRUSTRATIONEN 

Ingen gillar att sitta fast. Om du fokuserar på känslan av att sitta fast, i stället 
för att bortförklara den eller fly den, kan du använda din frustration 
konstruktivt. Den kan ge dig energi att bli bestämd och göra nödvändiga 
förändringar. Ta in hur frustrerad du är, sitt med din frustration tills du blir så 
trött på den att du kommer i kontakt med din kraft. På så sätt drar du nytta av 
dina känslor och använder dem på ett positivt sätt även om det från början är 
väldigt obekvämt. I den nya energin blir det inte möjligt för oss på samma sätt 
som tidigare att fly från det vi känner. Livet kommer spegla tillbaka precis det vi 
försöker undkomma. 

GE UPP OFFERMENTALITETEN 
Det mest grundläggande och kanske viktigaste skiftet vi nu gör är att vi lämnar 
offermedvetandet bakom oss för at kliva in i vår unika andliga kraft. Oavsett 
vad vi har varit med om i våra liv kan vi välja att blicka framåt och göra oss 
själva till mästare över våra egna öden. Det här är början på slutet av en tro att 
vi är drabbade, separerade, ensamma och isolerade. Vi lever i tider av 
dynamiska energier som pushar oss att göra radikala skiften. Slöjan mellan de 
två nu dominerande strukturerna är tunn. Den mellan EGO och SJÄL. I ditt ego-
jag blir du drabbad. Utifrån själens perspektiv finns inga dåliga erfarenheter. 
Alla erfarenheter är bra erfarenheter och bidrar till din utveckling och du har 
kraften inom dig att röra dig i en riktning som erbjuder en större harmoni, 
expanderat medvetande och en känsla av inre kraft. Den andliga resan som alla 
befinner sig på, oavsett om de är medvetna om det eller inte, är för de flesta 
människor en resa från omedveten till medveten 

 
FOKUSERA 

I den nya energin kan vi inte vara slarviga med vad vi lägger vårt fokus på. Allt 
går mycket snabbare nu. Våra tankar och intentioner manifesteras snabbare 
vilket betyder att om det vi fokuserar på inte är något vi trivs med eller vill ha i 
våra liv behöver vi snabbt kunna lägga om vårt fokus. Att ta fram papper och 
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penna, göra en lista eller en tankekarta med kortsiktiga och långsiktiga mål kan 
hjälpa oss att skola vår hjärna till att ha ett bättre fokus och att tänka på vad vi 
behöver fokusera på just nu.  

 

ANVÄND DIN ENERGI I LJUSETS TJÄNST 

Bli en magiker i ditt eget liv. Experimentera med din energi och vad du gör med 
den. När din energivibration inte är i linje med vad du önskar dig, kommer livet 
gå emot dig oavsett vad du gör. Du kan göra manifestationstavlor så mycket du 
vill, arbeta hårdare, lära dig bättre strategier eller anställa fler begåvade 
människor till ditt företag men om din vibration inte förändrats kommer du få 
samma resultat som du alltid har fått.  

Allt vi skickar ut är energi. Våra tankar, känslor och handlingar. Alla 
komponenter behöver samarbeta harmoniskt med varandra eftersom allt är 
hopkopplat med allt. Vad vi tänker, säger, gör och tror på har en effekt på hela 
universum. Varje individ, varje situation och allt annat i världen är på 
energinivå sammanlänkad. Vi är ett enda nervsystem som skickar ut impulser 
och tar emot impulser. Det finns bara ett energiflöde och ett sinne. Använd din 
energi i ljusets tjänst och låt ditt inre ljus lysa upp både din väg och andras. Ju 
klarare du lyser, och vi alla tillsammans lyser, desto lättare kommer det vara för 
de andra att hitta sitt ljus. 

 

LJUSETS ERA 

I de gamla traditionerna talar man om ljus i termer som det gudomliga ljuset 
och syftar på den aspekt av oss som är en del av det universella ljuset. Vår 
ljuskropp är ett nätverk av ljus som förenar eller binder samman våra olika 
aspekter, den fysiska, den emotionella, den mentala och andliga aspekten.  

När alla aspekter av oss förenas börjar vi utstråla ljusenergi och vi kan då 
koppla samman vårt multidimensionella jag med den elektromagnetism som 
finns i universum. Den ansluter oss till vårt högre jag och hjälper oss att 
översätta ljusfrekvenser och manifestera våra talanger och vår själs syfte.  
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När energierna nu skiftar blir det möjligt för oss att i större skala integrera 
ljuskroppen med vår fysiska verklighet. Vi blir vi mer fria att uttrycka oss på en 
andlig nivå och kan mycket smidigare manifestera det vi kommit hit för att 
uppleva. Vår aura lyser upp ännu mer som ett resultat av vår andliga mognad 
och vi börjar utstråla helande energi vilket gör att människor dras till oss och 
vill vara i vårt sällskap. Äntligen kan vi i större skala forma våra liv i harmoni 
med vår livsuppgift vilket gör oss mer helgjutna, lugna och tillfreds. Vi kan 
respektera och älska oss själva och andra på ett sätt som gör full rättvisa åt de 
ljusvarelser vi egentligen är. 

 

TONA IN DIN ENERGIKROPP PÅ DEN NYA FREKVENSEN 

Det viktigaste att komma ihåg om du vill tona in din energi på den nya 
frekvensen är att du har en klar INTENTION och att du har FOKUS. Att slappna 
av och gå in för det seriöst är avgörande för hur du kommer att lyckas. 

1. Sätt dig bekvämt eller lägg dig ner och fokusera på dina andetag. Du kan 
göra det på kontoret vid ditt skrivbord, i din säng, på din yogamatta eller 
utomhus i naturen.  Gör vad som känns bäst i ögonblicket eller vad du har 
tillgång till. Placera händerna i knät, eller låt dem ligga utefter sidorna om 
du ligger ner, och slut ögonen. Gör dig intensivt medveten om din andning. 
Fokusera på att koppla samman din fysiska kropp med varje andetag som 
ett sätt att hjälpa tankarna att stilla sig.  
 

2. Föreställ dig att vitt ljus flödar genom dig. Ta ett andetag och andas in ljus i 
ditt kronchakra och fortsätt så igenom alla dina sju stora chakror. Gör detta 
med största möjliga fokus ett chakra i taget ända ner till baschakrat. 
Fokusera på chakrat, andas in ljus och expandera. När ljuset strömmar in 
tränger det undan stress och stagnerad energi och din vibration höjs 
automatiskt. Känn den snabba ljusa energin och låt den bli en del av dig.  
 

3. Gnugga dina händer mot varandra, ungefär 1–2 minuter, och känn värmen 
som byggs upp från friktionen. När du känner att energin i dina händer är 
intensiv för isär händerna så att de är ca 1 m från varandra. Om du kan, 
visualisera energin som pulserar mellan dina händer eller känn hur den 
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känns. Låt denna energi flöda igenom hela din kropp, på insidan och på 
utsidan. Expandera ditt energifält ytterligare.  
 

4. Hitta din känsla av glädje och lycka, gå in i den. Om det är svårt kan du tänka 
på något eller någon som lockar fram denna känsla hos dig. Låt den höga 
frekvensen av lycka flöda genom din kropp, upplev den med varje fiber. Låt 
den låsa upp alla stängda dörrar inom dig. Detta är ditt ursprungliga 
tillstånd. Din naturliga frekvens som du hade innan livet kom emellan. Känn 
denna energi flytta in i ditt hjärta. Le ända ner från tårna och hela vägen 
upp. Låt den expandera och beröra alla celler i din kropp. 
 

5. Fokusera energin mot de delar av din kropp som värker eller är sjuka, både 
fysiska och känslomässiga åkommor. Med din intention förflyttar du det vita 
ljuset försiktigt och låter det röra sig igenom det onda. Slappna av, låt 
energin söka sina egna vägar och känn värmen sprida sig i området. Stanna 
så länge du vill med denna energi och tillåt din kropp och din själ att läka på 
djupet. Ditt energifält expanderar då och det blir lätt för dig att vara intonad 
på den högre multidimensionella frekvensen. Oavsett om du gör denna 
intoning dagligen eller när du behöver den, kan det göra en enorm skillnad i 
hur du känner dig och handskas med ditt dagliga liv.  

 

 

Lev väl, dröm stort och sprid ljuset! 

Branka 

 


