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Till Håkan! Min älskade vildman som plöjer all mark.

Till alla som vill följa sin sannings mark… 

Till homosaphiens… den visa människan inom oss alla; transformatören.

Cesilia Ekroth

LIV - Allting avgörs innan det börjar är kroppens berättelse till vår hjärna om den nya värld som vi alla redan lever i. 
En värld i förändring som behöver upplevas genom hjärtat och kroppen för att vi ska uppfatta den och kunna samspela med den… 

Bara när hjärnan har stillnat och vi är i inlevelse inne i oss själva kan vi uppfatta det som vi innerst inne redan vet. I stillhet och inre 
lyssnande förenas våra intelligenser och först då klarnar innehållet i boken… och ger en väg in till att uppleva världen bakom ytan. 
Då står inte vår gamla världsbild, idéer och förhållningssätt i vägen längre.

Boken tar hjälp av bilder och textflöde och bläddrar in läsaren in i den nya världen… och hjärnan förstår tack vare sitt inre lyssnande. 
Bara koppla av för en stund inför resan in i dig själv… som ett barn på upptäcktsfärd.
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Du är inbjuden på en utforskningsresa bakom fasa-
den. En resa för att se människan och hennes sam-
hällens dragning åt två olika håll. En resa för att själv 
kliva i den riktning som leder hem till dig.
Alla kulturer har sina förutbestämda regler som har 
skapats i dess begynnelse. En gång värdefulla för 
att forma ett första steg till civilisation. Med tiden 
har tankarna blivit otidsenliga och förlorat sitt värde, 
och istället begränsar de dess befolknings utveck-
ling. Vi människor har följt orden, inte meningen ba-
kom dem. Kulturer har följt ursprungliga visdomar, 
men med tiden tolkat om dem...
Vi har lärt oss se olika verkligheter genom våra kul-
turer, medan en parallell verklighet håller på att växa 
fram av sig själv, utan styrning av någon mänsklig 
plan. Ett självväxande som just nu krackelerar gamla 
världar. Kulturer börjar blanda sig, krocka och sam- 

verka, och förändringen  i världen rör sig lika snabbt 
som sin föregångare – internet. Vi lever i en över- 
gångstid. Teknik som har utvecklats under århun-
dranden på en plats och med det skapat människors 
världsbilder och sätt att tänka, landar i kulturer med 
helt andra bakgrunder. Barn i familjer där det är kul-
tur att gifta bort dem i tonårsåldern har värderingar 
som stämmer med helt andra synsätt. 
Barn i familjer som har strävat efter teknisk utveck-
ling, lär av andra kulturers större fokus på känsla och 
omtanke och de bygger upp andra världar än deras 
föräldrar har tänkt sig. 
Människor tar sig friheter att känna efter och tänka 
själva. De som inte skräms av andra kulturer tar för 
sig av det som de har saknat, de leds av sin känsla 
och tar beslut som strider emot deras samhällens 
fasta kärna. Varje möte med omvärlden ger dem en 

längtan tillbaka till de mänskliga funktioner och möj- 
ligheter som de är födda med. 
Varje kulturs värderingar har skapat tabuvärlden 
som förut har lyckats forma dess invånare, för att 
passa in i samhällets strukturer. Med vår nyvunna 
rörlighet har vi börjat forma oss själva efter våra 
drifter och efter våra drivkrafter… samtidigt som våra 
kulturers synsätt styr vår grundläggande tolkning av 
sanningen. De kolliderar. Med vårt tankesätt vi har 
idag, format av våra begränsande kulturer, förstår vi 
inte vart utvecklingen för oss. Vi ser inte hur vi kan 
bryta våra levnadsformer, fast vi ofta förstår att de 
förintar oss själva och vår Jord. Vi ser hur våra kultu- 
rer faller sönder och agerar handfallet, ledda av våra 
gamla världsbilder, med medel som bara leder den 
inslagna vägen ännu längre ifrån den värld vi tar för 
givet är den sanna. 

Den verklighet som parallellt växer, utan vår styr- 
ning, leder oss ännu längre ifrån det vi försöker 
styra till rätta… Våra ramverk och metoder leder till 
andra resultat än vi tänker oss. Obalansen finns inte 
bara mellan människan och de planerade systemen 
som våra kulturer har byggt upp, utan återfinns på 
samma sätt inom varje människa. Den egna ökade 
förmågan, självständigheten och drivkraften, och 
de egna förlegade föreställningarna om sanningen 
krockar inom oss och i omvärlden. Det enda vi kan 
förändra är vår förmåga att se verkligheten utan  
filter, och lära oss leva i den verklighet som styr den 
värld vi lever i idag. 
Människans utveckling har uppstått ur målet att 
civilisera. Att utveckla möjligheter och begränsa 
defekter inom färdiga föreställningar om gott och 
ont. Vi har levt i kulturella system som hållits intakta 

av att de skapade vinnare och förlorare. 
De som inte följde spelreglerna blev förlorare, och 
de flesta gjorde sitt bästa för att passa in… Alla våra 
kulturer har byggt upp människor som ängsligt har 
säkerställt att deras kulturers världsbild har hållits 
vid liv. De har behövt följa med i kulturens normer 
för att överleva omgivningens tryck, bli omtyckta, 
älskade och vördade, och i slutänden överleva eko- 
nomiskt. Kulturen har gett dem trygghet och 
en identitet och de är tätt sammanvuxna med  
grundläggande värderingar och förhållningssätt. 

Vi har givit varandra stöd genom våra kulturer och 
funnit tröst i dem, samtidigt som de har hållit oss 
ifrån att se och uppleva annat än det som ryms  
innanför kulturens egna ramar… För att hålla sig 
till normen har det skapats belöningssystem som  

Ingen extremism i världen kan hålla tillbaka den självorganiserade flodvåg som har förändrat världen.

separerar människor. Förutbestämda dörrar har lett 
till framgång… olika yrken har gett mer eller mindre 
utdelning… olika utseenden har öppnat eller stängt 
dörrar… olika orter har haft dörrar, andra inte… 
Vi har vetat vad som lönar sig, och det har behövts 
förlorare för att skapa önskan att vinna och följa 
normer… Olika tider har haft olika dörrar och nu leder 
dörrarna rakt in till en ny värld där inga normer längre 
fungerar… 

För att överleva har det tidigare varit säkrare att följa 
färdiga idéer om sanningen än att själv uppleva den… 
Nu står vi helt vilsna… Inga vägval eller positioner är 
längre säkra, och beroende på vår varseblivning av 
verkligheten tar människan olika vägar för att skapa 
trygghet. I kulmen av en försvinnande värld blir  
allting extremt, med starka kontraster.
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Människan har tappat en del av sin förmåga att 
bedöma nya situationer eftersom hennes inre 
förmåga att känna sanningen har avtagit.

Vår förståelse och uppfattning av verkligheten 
skapar våra handlingar, som landar i verkligheter som 
vi inte ser, och utfallet av vår feltolkning blir annor-
lunda än vi tänkt oss. En bild på inandningen som på 
utandningen ger otippade resultat. Handlingar som 
bygger på vår världsbild har gett utfall i den verkliga 
världen som vi inte förstår och med vårt synsätt om 
gott och ont har vi hittat syndabockar och angriper 
det som stör våra tolkningar.
Vi människor ser inte att vi har byggt upp en fantasi- 
värld eftersom allt som inte stämmer med normerna 
faller utanför vår uppfattningsförmåga. 

Vi ser de konstruerade verklighetsbilderna när vi 
tittar på andra kulturer, men har svårt att se det i 
den egna, eftersom vår varseblivning är präglad. All 
extremism, alla missförstånd och alla konflikter är 
sprungna ur att vi människor har haft en färdig idé 
om verkligheten.

Livets cykler har sin inandning och sin utandning. 
På inandningen skapas våra intryck och tankar; den 
vi själva blir för stunden och på utandningen ser vi 
dess utfall. In och ut. Åter och åter igen, där varje ny 
inandning byggs på den förra inandningens utfall. En 
händelsekedja som kommer längre och längre ifrån 

sitt ursprung när vi har färdiga idéer om sanningen. 
Som en kedja byggs en verklighet upp som bygger 
på föregående värdering och världsbild, längre och  
längre ifrån sin källa... Den förvrängda verklighets-
bilden förökas expansivt med nya inandningar och 
utandningar… Samma in- och utandningar hos indi-
vid som samhälle. Samhällen som agerar som indi-
vider, rädda att förlora, styrda av makthavare som 
har lyckats bäst i kapplöpningen. En konstruerad 
värld som har nått sitt slutskede… Marknader har 
skapats som inte längre lyder under fasta maktha-
vare. Rörliga marknader som bygger på att världen 
är en enda stor arena, öppen för alla. En arena som 
ger kryphål till att slippa underkasta sig att vara  
förlorare... Ett massivt kommunikations och kun- 
skapsnätverk där det inte finns färdiga hierarkier 
eller strukturer. Ingen som ser möjligheter till vinst 
går med på ett liv som tvingar dem att förlora. 
Ingen som tänker själv går med på att utföra hand- 
lingar som strider emot sin sanning. Men vi har kvar 

verklighetsbilden av att något måste slås ut för att 
annat ska frodas. En världsbild som separerar har 
byggt våra kulturer och det är själva tankesättet 
som just nu faller och tappar sitt fäste...
Den nya verkligheten skrämmer gamla kulturer, men 
alla som lyssnar inåt , in i sig själva, känner igen och 
känner sig trygga med det som håller på att växa 
fram.  
Den nya verkligheten talar till vår inre visdom och po-
tential som har legat vilande, och för varje ny nivå av 
medvetenhet spirar livskänslan inom oss... Den nya 
världen har en annan trygghet än den gamla.

De tolkade världarna har redan fallit samman, vi 
ser bara resterna av dem. Våra försök att hålla 
dem kvar för en ojämn kamp emot den okonstru- 
erade verklighet som utan friktion växer som en 
lavinartad enhet. Varje person och kultur som 
kämpar emot skapar en värld av kaos.

NÄR TVÅ KONSTRUERADE KULTURER MÖTS
De gamla kulturerna har skapat förutsättningen för 
det nya. När två konstruerade kulturer möts, skapas 
en färsk varseblivning av deras olika syn på samma 
verklighet… en ny verklighet växer fram. Deras olika 
tolkningar har gett olika infallsvinkel på samma 
verklighet och tillsammans ger de synskärpa. Den 
som har känt livet hos både rik och fattig, ung och 
gammal, på toppen och i botten av samhällen, i olika 
samhällen, har med sin förändrade identitet märkt 
vad som är konstant i dem och i omvärlden. 
Ur alla perspektiven finns det vissa bestående 
värden som är samma. Med insikterna har personen 
lärt sig uppleva verkligheten under ytan och förstår 
den värld som vi alla nu lever i. Vi har börjat se ige- 
nom konstruktioner och upplever den enhet som 
hållfast är samma vart vi än rör oss. Den självväxan-
de verkligheten är deras trygga arena…
I mellanrummet mellan kulturerna har verkligheten 
kommit ifatt. Det som den ena saknar, kompenseras 
av den andra. Alla syntetiska sanningar bär en skärva 
av sanningen och i mellanrummet mellan skärvorna 
börjar pusslet skönjas. Under ytan går det att upp- 
fatta de ursprungliga sanningarna… där bakom kan 
vi uppfatta vist sammansatta naturlagar som med 

exakt skärpa styr världen… komplexa, och samtidigt 
enkla att förstå och använda oss av. För varje studie 
i mellanrummet mellan kulturer växer den inre visdo-
men och mognaden hos människan, som gör henne 
stabil i den värld som just nu håller på att växa fram. 
Naturligt kommer vi att kunna fatta hållfasta beslut 
i en värld som vi aldrig förut har vistats i. 
Övergången från gamla kulturer till att hantera den 
värld som växer fram av sig själv, kommer ledas av 
att lyssna inåt till kunskaper som vi redan har inom 
oss... och våra kriser leder oss dit.
Varenda människa som har utsatts för mer än den 
trodde att den mäktade med och vuxit med upp- 
giften, tar beslutet att aldrig mer kompromissa bort 
det som är viktigt för dem. De har fått en stabil till-
tro till sin egen förmåga att klara de motstånd som  
deras behov möter. När livet ställdes på sin spets 
lärde de sig vad som är verkligt och viktigt. Univer-
sella sanningar och privata behov växer till annorlun-
da val än tidigare… en tydligare inre riktning och lugn 
över sina förankrade beslut. 
Den nya världen är i ständig rörelse och utveckling; 
på ytan i förändring, ändå helt greppbar för den 
som har inre vägledning. De personer som har sett 
bakom gardiner av tolkningar är förväntansfulla på 

vad den nya tiden drar med sig och ser varje steg i 
gamla värderingar som inte längre fungerar. De har 
följt den växande mognaden hos mänskligheten 
omkring dem och de har för länge sedan slutat del-
ta i världens strider. De förstår att striderna är ett 
naturligt kaos i skiftet mellan två världsbilder och de 
verkar för att sprida de insikter och de levnadssätt 
som människan behöver för att överleva. 

Den gamla världen byggde på att separera ont från 
gott och fostra människan till en civiliserad medbor-
gare. Den nya världen leds av engagemang, vilja och 
lust. De gamla kulturerna fasar för den oordning, den 
egoism och det kaos som de inte kan stoppa och så 
länge som deras normer styr är det kulturerna själva 
som skapar oordning, egoism och kaos.
Förut växte världen uppifrån och ner. Den nya och 
den ursprungliga världen växer inifrån och ut. När 
engagemang, vilja och lust är människors drivkraft, 
blir ledaren den som tänder människors potential, 
och en engagerad potentiell individ följer ingen yttre 
ledare, utan den inre. En inre känslig navigatör som 
drivs av att uppleva lycka, lär känna sina vägar till  
lycka och blir på vägen mästare på att finna vägar 
som gör att de känner sig levande.

Den nya världen, fostrad av att följa inre visdom  och inlevelse kommer att bygga en helt ny verklighet.



Exploring the roads to happiness seems to lead to wisdom.
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Den nya självväxande världen styrs av ledare som 
lyckas navigera i omvärlden tack vare att deras nya 
förhållningssätt föder inre visdom. I mellanrum-
met mellan världarna har tyngdpunkten förskjutits 
långt bort från makthavare att ha kontroll. Maktha-
varnas planer och världsbilder lever plötsligt bara i 
en idévärld utan verklig påverkan, vilket gör att alla 
deras handlingar blir kraftlösa. De kompenserar sin 
maktlöshet med våld och byråkrati. I tiden mellan 
världarna bor det kaos eftersom den gamla världen 
håller kvar ett gammalt ofruktbart sätt att tänka.

Förvrängningen av verkligheten… våra kulturers in- 
och utandning har till slut blivit motpoler som slår 
ut varandra. Inandningen skapar en människa, och 
vår tolkning av verkligheten skapar utfall som vi inte 
förstår att de är en del av oss själva. Vi upplever inte 
kontakt med det som växer fram. Det vi trott var 
gott skapade ibland ont och det vi dömde som ont 
visade sig leda till en positiv utveckling.

Den nya tidens snabba skiftningar har fått många 
att stanna upp och lyssna för att försöka förstå ett 
större sammanhang. Ett större sammanhang som 
visar sig vara i ständig förändring och utveckling. 
Vi krafsar bakom ytan och upp väller en värld som 
inte är hanterbar med våra gamla förhållningssätt. 
Det myller av konflikter och orörliga bromsklossar 
som väller upp går bara att hantera på en ny med-

vetandenivå. Vi tvingas att se verkligheten helt 
utan filter om gott och ont. Se vad som egentligen 
vill födas och med våra kunskaper och vår kreativi-
tet leda det till något fruktbart som vi inte någonsin 
har sett förut. Vi har fostrats till en sorts människa, 
och håller nu i rasande takt på att fostra om oss själ-
va för att överleva. De som lever kvar i gamla fasta 
föreställningar ödslar all sin kraft utan resultat. De-
ras försök att stabilisera ligger hopplöst steget eft-
er, eftersom deras strategier bygger på en verklighet 
som ofta inte finns och som kommer se annorlunda 
ut i morgon än den gör idag. Världen utvecklas som 
en snabbt snurrande spiral där samhällen står och 
stampar i samma normer, medan människan som föl-
jer dem, springande fortsätter utvecklingen längre 
och längre ifrån den överlevnad hon söker. 
Nutidens människa har utvecklat förmågor och va-
nor som har lett henne till att vägen mellan tanke 
och tankens utfall sker utan friktion. På nolltid har 
vi det vi önskar genom en tangenttryckning på en 
dator. I våra samhällen är friktionen motsatt. 
Ingenting vi försöker skapa, händer. Inget rör sig av 

våra ansatser och vi tvingas därifrån. Omedvetet har 
vi själva förändrats underifrån, utanför vår medvet-
na styrning. 
Precis som vår omvärld är vi själva under en kraftfull 
förändring, vilket ger effekter som kullkastar allt vi ti-
digare trott var sant. Den självväxande verklighetens 
krafter är enormt mycket starkare än våra försök att 
kontrollera dem… Kulturer som bygger sin civilisation 
på motsatser som gott och ont har satts ur spel. 
.

Verkligheten som bygger på konstruerade mot-
satser har satts ur spel eftersom den organiska 
naturen bygger på fusion.

Den drar med sig allt som är fruktbart för dess fram-
fart, utan förbehåll. Den nya världen separerar inte, 
den tar med sig det som passar dess intention, slår 
ihop två olika enheter till en ny, likt kemisten. 
Den transformerar vad som helst till att omvandlas 
till något nytt, istället för att slå ut. Det självväxande 
systemet fungerar likt en kreativ människa och for-
mar om människan till samma förmåga. 
Magneten har redan slagit om, där polerna har bytt 
plats och den gamla tankevärlden är ur spel. På ytan 
finns det ingen fast form längre… 

Varje kultur, utan undantag, speglar sig själv i sitt 
förfall, medan verkligheten osedd utvecklar sin egen 
väg på en annan plats, vid sidan om.

Slutstationen för kulturers makt är den fria rörligheten av tankar som har befruktats mellan världsbilder
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Lyssna till skiftet som vill hända... 
Kulturer har fostrat oss genom inlärda tankeformer, 
den nya världen fostrar oss inifrån oss själva och  
leder oss till självupplevda lärdomar som vi behöver 
för att hantera den värld vi lever i. 
Två skilda kompetenser.
Några få som ger riktning och andra som följer har 
förut försvagat människan. Vi har slutat kunna se 
sanningen när vi har accepterat att lära in den och 
de krafter som uppstår av den egna inlevelsen och 
uppmärksamheten har aldrig använts. Vi har börjat 

tro att vi inte har något annat val än att följa våra 
kulturer och att världen ser ut som vi framställer den 
i våra medier. Vi har valt att ta världsbilder för sanna, 
utan att reagera på att de är byggda på konstruk-
tioner… 
Två skilda intelligenser hos människan aktiveras 
när vi lär oss sanningen av andra och när vi får den  
genom inlevelse – hjärnans fristående intelligens, 
eller kroppens, som förenar sig med hjärnan, genom 
hjärtat... Vår kropps komplexa organisms gemen- 
samma intelligens i samverkan.

Hjärnan har varit vår huvudsakliga kanal för att lära 
in sanningen och kritiskt granska oss själva och om-
världen. Våra kulturer har konstruerats av tankar, 
av hjärnans logiska och strukturella förmåga och 
den håller på att bli kullkastad av allt mer ologiska  
händelser som den inte kan förutse.  

Det enda skifte som sker mellan våra gamla  
kulturer och den nya världen är skiftet av ledare, 
från hjärnan till hjärtat. 
Ett skifte som förändrar hela verkligheten.

BEHÖVS DET FATTIGDOM FÖR ATT VI SKA VETA ATT VI ÄR RIKA?

Hjärnan använder synen för att titta ut på omgiv- 
ningen och bedöma verkligheten. Den tar in sin in-
formation ur det den observerar och logiskt kan 
härleda. När vi lär av andra är det hjärnan som tar 
in informationen, och hjärnan förstår verkligheten 
genom att studsa mellan motpoler. Sant och falskt. 
Den drar logiska slutsatser baserade på gamla erfar-
enheter och kunskaper. 
Våra kulturers olika utseenden har hjärnan som 
gemensam källa och det beror på att kulturernas 
kunskaper har lärts ut. Hjärnan ser ur en infallsvin-
kel i taget; statiska fakta som läggs ihop och kultur-
erna har haft olika infallsvinklar på en skiftande och 
mångfasetterad verklighet. 

Människan har kastats mellan bedömningar av 
ont och gott, inte beroende på våra kulturer, 
utan på grund av kulturernas användande av 
våra mänskliga funktioner.
 

Hjärtats intelligenta arbete med att förena hela vår 
mänskliga intelligens börjar visa sig när vi släcker 
intryck utifrån och lyssnar inåt. När vi ställer frågor 
istället för att mata in svar… När vi reser mellan kul-
turer och inte förstår språket, och blir hänvisade till 
hjärtat för att uppleva personen vi kommunicerar 
med… vi släcker vår logiska funktion och får direkt 
ett uppvaknat hjärta.
När vi tittar ut på världen separerar vi oss själva från 
det vi ser, när vi lyssnar inåt är vi i vår kropps enhet, 
som är samstämd med allt levande. 
Kroppen och hjärtat är rytmiska och dess intelligens 
är på energinivå. Hjärnan använder ord och symboler 
för att nå vår logiska uppfattningsförmåga medan 
kroppen och hjärtat strömmar ordlös kunskap… en 
enhet som med vår nya tid håller på att få helt ny 
användning… Kroppens och hjärnans funktioner 
kommer samköras där de tidigare har stått i mot-
satsförhållande. 
Eftersom hjärtat inte separerar, utan upplever enhet, 
drivs det till att utvinna det bästa av alla kroppens 
energicentra, organ, celler... och det kreativa sam- 
arbetet som uppstår i kroppen visar sig ge hjärnan 
helt nya förmågor som var outnyttjade när den själv 
var ledande.

Hjärtat förädlar hjärnans förmåga, medan styr- 
ning från hjärnan förnekar hjärtats intelligens.
 



19

När vi domineras av hjärnans intelligens blir vi stör-
da av den ordlösa kunskapen från hjärtat som inte 
ger signaler av motsatser. Kunskaper som inte synen 
kan se. Hjärtats kunskap upplevs inte som konkret 
och värderas därför som overklig. 
Människans organ har under många år motarbetat 
varandra istället för att samverka. Hjärnan har gett 
order som organen har verkställt, i otakt med var- 
andra och utanför deras förmåga. Våra tankekon-
struktioner har slagit ut våra egna funktioner som 
är byggda för att i samverkan göra oss till människor. 
När vi har trott på logikens härskande förmåga att 
bedöma sanningen har vi missat det självklara att 
den dömer ut allt som den inte historiskt kan härle-
da. Den som söker sanningen genom hjärnans logik 
behöver logiskt förstå innan den prövar något nytt. 
Den behöver koder av motpoler och söker i sitt reg-
ister efter svar. Den som först och främst följer sin 
logik kan inte gå in i en värld och känna in vad som 
känns sant, eftersom den måste känna falskt eller 
sant innan den godkänner att ta in det nya... och 
den upplever obehag av de luddiga signalerna den 
får från hjärtat. Den känner obehag för det nya och 
fastnar i gamla tankesätt.

Bara de som upplever allt omkring sig som en 
enhetlig organism, med samma naturlagar för 
utveckling och framväxt, kan förstå det oupp- 
levda. Bara de kan förstå vad som i  stunden 
håller på att födas.

Verkligheten tvingar oss till ett skifte… den nya 
världen tvingar oss att uppleva verkligheten bakom 
ytan för att kunna göra val. När vi ser ett konkret 
utfall har det redan hänt för länge sedan. Det som 
gjorde utfallet är osynligt. På ytan ser vi bara det 
synliga och verkligheten som inte är synlig för ögat 
i nuet, visar sitt ansikte när det redan är för sent att 
göra de val vi ville. 
Mellan poler av ont och gott finns det ett mellan-
rum där deras information omformuleras, som i ett  
 
 

senare skede visar sitt utfall. Beroende av vår egen 
infallsvinkel upplever vi utfallet som ont eller gott. 
Det ögat kan uppfatta  är polära skiftningar. 
Växlingen mellan ljus och mörker. Skiftningar mellan 
motsatta poler och mellan synintryckets upplevande 
av poler finns ett kraftfält som är abstrakt för vårt 
öga, och för hjärnan, men som våra andra sinnen 
upplever. I en snabbt föränderlig självväxande värld 
fostras vi att läsa av det abstrakta mellanrummet 
som finns mellan polernas motsatser. Det som sker 
mellan de grova kasten mellan gott och ont och vi  
 

och dom. Den kontroll som vi tidigare har kunnat ha 
med logisk förmåga kräver idag att vi förstår det 
rörliga mellan poler istället för att se motsatser som 
statiska utgångspunkter. 
För att överleva har intuition och inre visdom ökat. 
Intuitionen som länge upplevdes som ockult och 
opålitligt, något vi inte räknade med. Med den 
skiftande världen har våra sensorers känslighet ökat 
förmågan att uppleva det osynliga… känslighet som 
tidigare upplevdes som svaghet, är vår styrka.
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Förmågan att lyssna inåt har ökat och för varje 
utvecklingsnivå förändrar den vår upplevelse av 
verkligheten… Intuitionen blir mer och mer konkret, 
ju abstraktare vår omvärld blir. 

Vår försämrade förmåga att se verkligheten har 
byggt sitt eget fall och nya funktioner har upp- 
stått ur askan.

Människan har utvecklat färdigheter som kulturer 
har värdesatt. Önskan att vinna har snabbat på ut-
vecklingen. Polariseringen mellan ont och gott har 
gett riktningen. Utvalda förmågor som har priorite- 
rats av hjärnan, har slipats fram. Nya tekniska land-
vinningar. Tekniken har gett människan möjlighet 
att röra sig mellan tankevärldar, som lett tillbaka till 
djupare visdom…

Kulturernas förhållningssätt 
som har lärt ut konstruerade 
sanningar har lett mänsklig- 
heten till att se bortom dem.
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Hjärtat gömmer en verklighet som inte är synlig för 
ögat… en annan värld än den vi upplever när vi foku- 
serar… Det vi kallar för intuition har sitt ursprung i 
hjärtats mer än 40 000 neuroner och dess elek-
tromagnetiska fält. Ett fält som är kopplat till alla 
energifält och interagerar med dem… energifält 
som bär alla minnen från evolutionens början… våra 
kroppar bär minnen från generationer tillbaka och 
verkligheter som vårt DNA förmedlar till oss… 
Energifälten överför all information och skapar dess 
frekvenser… på nolltid sprids frekvenserna. 
Energier av samma frekvens bär samma informa-
tion och formas simultant av varandras nyinkomna 
information… en frekvens i Mellanöstern förändrar 
samma frekvens i Australien… när ny information 
kommer in kan människan översätta frekvensen till 
medveten information.
Vårt medvetande finns lagrat i vårt energifält.
De som är öppna för samma energifält nås av våra 
tankar och förändringar sker simultant. Allt i kosmos 
är kopplat till varandra och kommunicerande med  
varandra genom sina vibrationer.

Samma grundämnen bygger och förenar allt levande 
på hela vår jord… källenergi av information som finns 
i skapelsens centrum förenar allt att samstämmigt 
drivas och påverkas av varandra… Med eller utan 
vetskap om hur vi ska använda det, påverkas vi av 
alla andra organismer byggda av samma ämnen, 
dess vibrationer och energier.
Frekvenser kommunicerar med varandra och vår 
emotionella balans avgör hur bra vi kan lyssna 
av dem och tolka dem rätt. Ordlöst styr hjärtat all 
naturlig framväxt. Det energimässiga kunskaps-
fältet leder själen, som är skaparen av våra tankar, 
intentioner och handlingar.

Det som hjärnan registrerar är den närliggande infor-
mationen som den kan uppleva genom sitt synfält 
eller genom att härleda det den hör och ser genom 
tidigare erfarenhet. Symboler och ord är konkret för 
hjärnan eftersom det visar statiska lägen… poler… 
För att vara intelligent behöver hjärnan få tillgång 
till hjärtats informationsfält och allt som skapar  
inlevelse leder dit. Bilder, berättelser, poesi, film… När 
synen och orden skapar inlevelse och sammanhang, 
samverkar hjärtat och hjärnan. 

De osynliga mellanrummen upplevs mer och mer 
konkret för hjärnan och när den har tillgång till  
hjärtats information växer den utanför sin egen 
förmåga. Det är i den ordlösa världen som allting 
startar, vår logiska hjärna tolkar sedan händelsen så 
gott den kan. Ju renare från förutfattade meningar, 
desto mer styrs den av hjärtats intelligens och får 
synergieffekter av att vara i samklang. 
När vi styrs av hjärtat blir vi öppna för nya intryck 
och ser potential istället för brist. När vi riktar vår 
uppmärksamt till något vi känner tacksamhet in-
för, märker vi hur vår vakenhet ökar… nyanser ger  
energi… lycka uppstår och känsla av kärlek… immuni    
tet mot att bedöma och separera. Hjärtats frekven- 
ser styr hjärnan och de höga frekvenserna gör att vi 
utstrålar ljus. Det ökade ljuset växer expansivt och 
ger dominoeffekter... Ju starkare frekvenser vi här-
bärgerar, desto större kunskapsfält öppnar sig. 
Ett starkt energifält är en tät massa av elektroner 
runt kroppen som skyddar den från obalanser. Vår 
balans avgör informationens trovärdighet och värde. 
Har vi väl lyckats skapa vanor som återskapar ljus- 
energi, leder det till de resultat och relationer som vi 
önskar, de uppstår utan att vi fokuserar på dem.

DEN OSEDDA INTELLIGENSEN- 
DEN KOMPLEXA VERKLIGHETEN
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Hjärtats intelligens har varit farlig för kulturer och 
makthavare och de har under lång tid lyckats under-
minera dess användning, genom de tankestrukturer 
som de har odlat… kulturerna har odlat våra tankar till 
att tabubelägga oss själva… tabubelägga våra krop-
par och hjärtan… När det inte har lyckats, har regler 
och förtryck använts. Nya gränser har satts för ont 
och gott… nya motståndare som upplevs som mörka 
krafter… kulturens ledare får anhängare som känner 
sig goda när de motarbetar det onda… när de mördar 
och skövlar… Människan har satts i obalans eftersom 
den börjar uppleva ont och skapa ont, av viljan att 
vara goda… inandning och utandning i två skilda värl-
dar gör att hjärtat är helt frånkopplat från sin förmå-
ga. Hjärtat har satts i otakt.
Regler och samhällsstrukturer har tidigare gjort 
hjärtats intelligens oanvändbar eftersom hjärtat 
inte förstår konstgjorda regler. Nu när självväxan-
de system har tagit över är hjärtats intelligens helt 
plötsligt inte bara den vinnande intelligensen för att 
lyckas i omvärlden, utan nödvändig för att hålla ihop 
som människa.  Den som inte har förmåga att lyssna 
inåt har blivit handikappad.
… Inget i vår framtida värld kommer att vara motpoler 
som slår ut varandra, utan potenta poler som ger ett 

enormt spektrum av möjligheter av dess samverkan.
Den intuitiva människan leds till förmågor som hon 
inte visste att hon hade, uppståndna av varje nuläge. 
Den framtida världen inkluderar allt som gynnar dess 
önskade utfall. Den transformerar allt som kommer i 
dess väg och förenar det till nya innehåll. 
Naturen och dess intelligens, som vi tidigare har 
missbrukat och förstört, kommer att vara den star-
kaste medspelaren… De fantastiska funktioner som 
vi människor har utvecklat och tekniskt byggt upp, 
väntar på en människa som kan använda dem med 
samma friktionsfria excellens… 

Vinnarna är inte längre desamma.
Våra individuella intressen tillfredsställs inte längre 
av vinnare och förlorare, utan av en kedja av vinnare, 
beroende av varandra. I världens nya förutsättningar 
når vi framgång genom förståelse och lust till varan-
dra, likaväl som till det vi vill åstadkomma. Där hot 
och belöning förut var verksamt är det idag istället 
förmågan att skapa följare och samarbetspartners 
som gynnas. Där materiell vinning förut kunde vara 
lockbete, känner sig mottagaren bara trygg om  
givaren bjuder in med ett öppet hjärta. Normerna 
har spelat ut sin roll och ger inte längre trygghet. 

Världen binds nu samman av nätverk som byggts av 
fria intressen utan tid och rum. 

De nya nätverken leds inte ur form, de leds 
av känsla och lust och vi behöver förstå dess  
organism för att överleva.

DET STORA KLIVET
Mänskligheten i vår dokumenterade historia har haft 
två utvecklingsstadier och är på väg att ta ett nytt 
kliv till en tredje nivå. I det första utvecklingsstadiet 
var all natur i en gemensam enhet. Människan levde i 
enhet med allt omkring henne, utan att kunna styra. 
En människa styrd av naturkrafter… I det andra ut-
vecklingsstadiet har människan använt sin hjärna för 
att expandera, försöka skapa välfärd, och ordning. 
Som nybörjare har vi varit så glada i vår överlägsna 
möjlighet att vi inte sett dess brister. 
Vi har utforskat mänsklighetens gränser för vad vi 
kan skapa och tillverka genom eget tänkande. Men 
vi har haft en nivå på vårt tänkande där kunskaperna 
vi hade i det första utvecklingsstadiet har försvun-
nit när vi medvetet tänker. Vi har fått en tillgång till 
priset av den andra. Vi har tappat kontakten med det 
som naturligt växer fram. Resultatet har blivit kon-
struerad uppbyggnad som lätt förfaller.

Människor som har tappat sin förmåga att upple-
va empati genom det andra utvecklingsstadiets 
tänkande har använt utvecklingen till att slå ut det 
mänskliga. Hjärnan har separerats från hjärtat och 
tappat sin förmåga att uppleva helhet, se uppfin-
ningar och regler i större sammanhang eller kunna 
läsa av dess fortsatta rörelse i omvärlden… 
Vårt omedvetna användande av uppfinningarna har 
lett till utvecklingsstadiets slutstation. Ju närmre 
tekniken har nått sin fulländning desto mer har den 
fått eget liv utanför vår kontroll. Vi märker att ett 
stadie är i sin slutfas på att förändringar sker, som 
gör det gamla tänkandet utan funktion. I slutändan 
av det andra utvecklingsstadiet som är uppbyggt på 
tolkningar, är våra tolkningar redan förlegade nästa 
stund vi vill använda dem. Vi tvingas tänka om så 
många gånger att våra tolkningar breddas till den 
grad att vi själva slutar ge tolkningar betydelse.
Det tredje stadiet blir en förening av de tidigare… 
människan kommer vara i samstämd enhet med na-
turen som vi var i det första stadiet, men använda 
vårt framodlade medvetande från det andra stadi-
et. Cirkeln är sluten och människan blir igen ett med 
naturen, men med förmåga att leda utveckling… Vi 
kallar det för ett paradigmskifte och utvecklingen 
har redan tagit klivet. Vi märker det inte när vi har 
särat på olika delar av vår utveckling. 
 

Ser vi helheten ser vi att olika specialistgrenar redan 
är framme, osynkroniserade med varandra. 
Olika specialistgrenar som har tabubelagt varandra.

I det andra utvecklingsstadiet anpassades männi- 
skan till de system som vi uppfann. I det tredje ut-
vecklingsstadiet är allt i ständig förändring med 
omvärldens förändring och behov. Det andra utveck-
lingssteget ledde till ett liv byggt på motsättning-
ar. Våra olika aktiviteter kompenserade varandra. Vi 
stressade och försökte koppla av på semestrar och 
fritid. Vi hade ett förhållningssätt där motsatser inte 
samverkade till en större förståelse av verkligheten, 
utan tog ut varandras effekt, vilket ledde till lägre 
användning av mänsklig kapacitet och regler som 
missgynnade mänsklig utveckling. Det alla strävade 
efter på ledig tid i det andra utvecklingsstadiet, att 
må bra, är i det tredje stadiet en integrerad del för 
att kunna verka och överleva. Kapacitet fullt ut…  
med minutiös precision och omsorg. Vi kommer att 
få betalt för att vi är oss själva, månar om vår vardag 
och inte kompromissar med vår potential. 
Den framtida överlevaren kommer att ställa sig 
frågor som balanserar varseblivningen och lära av 
det som ännu inte har hänt. Verkligheten kommer 
upplevas på många nivåer och ge förmåga att se 
varje nuläges mängder av potentiella utfall… 
Vi kommer att ta vara på vår påverkan på dem 

och medvetet låta önskade verkligheter uppstå… 
verkligheter som harmonierar med önskade utfall 
långt framåt i tiden.

DEN NATURLIGA ÖVERGÅNGEN MELLAN 
VERKLIGHETER
Hjärnans förmåga att befinna sig utanför kroppen 
har lett oss dit vi är idag.
Det är hjärnan som kan sväva fritt utanför kroppen 
och skapa fantasier. Hjärnans fenomenala förmåga 
att lämna kroppen har lett mänskligheten att se 
världar som vi inte logiskt kan förklara. En önskan 
att uppnå våra fantasier har accelererat människans 
tekniska utveckling. Vår önskan att avbilda de upplev- 
da världarna och konstruera efter vår vilja har lett 
oss till teknik som friktionsfritt tagit med människan 
till en immateriell värld. En tyngdlös värld som vi rör 
oss fritt i, utan tid och rum. Helt verklig, precis som 
den fysiska som vi kan ta på. 

… En egen värld som inte lever efter Universums och 
Jordens lagar, kollapsar… Kollapsen mellan att vara 
en kropp och leva utan förankring med den, har gett 
vårt paradigmskifte… människan tvingas tillbaka till 
naturlagarna för att hantera sin levnad på Jorden 
och bara kroppen har den koppling till naturen som 
vi behöver…
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Den utvecklade förmågan att leva utan tid och 
rum kommer inkluderas med fysisk överlevnad och 
förmågan kommer uppstå ur ett nytt medvetande.
Världens högt utvecklade teknik speglar naturlagar 
som vi som människor har lärt oss att utgå ifrån 
och skapa ur. Våra hjärnor har utvecklat abstrakta 
kunskaper som ligger bakom enorma tekniska land-
vinningar och alla använder sig av dem för att för- 
enkla i sina liv. Vår utvecklade förmåga att skapa 
högteknologi bärs av några få, medan alla använder 
den och är en spegel av de kunskaper vi rör oss med. 
Vi utvecklar förståelse för att världen ser annor- 
lunda ut än vi tänkte oss för 50 år sedan. 
Vi har tvingats förstå att världen som den ser ut på 
ytan skapas på mikroskopisk nivå och vi har lärt oss 
att hantera den abstrakta värld som idag styr våra liv. 
Människans organiska funktioner har sakta bör-
jat användas på nya sätt. Hackigt har vår hjärna 
tagit sig tillbaka in i kroppen för att ta hjälp av sitt 
stödsystem som är kopplat till naturkrafter... vi har 
börjat acceptera att vi inte förstår allt. Vi förstår inte 
allt eftersom det största steget inte är taget... våra 
tankemönster om sanningen och vårt sätt att ta in 
och lära ut kunskaper… vårt sätt att andas… 
När vi tar klivet kommer vi att märka att precis som 
den nya tekniken får kraftfulla resultat, får också allt 
som använder sig av samspelande naturlagar. 
Ett självväxande av den minsta beståndsdelen får 

enorma efterföljder. Idag förmerar sig allt vi gör med 
samma hastighet som tekniken är utvecklad.
Tanke och genomslag som tidigare syntes efter flera 
år syns idag på en gång… fortplantningen sker med 
ljusets hastighet. 

Högt utvecklad teknik förökar just nu 
våra egna obalanser

Människan har inte bara lärt sig förstå abstrakta 
händelsekedjor... vi lever också i en värld som tvingar 
fram en människa som lever i balans med den teknik 
hon har utvecklat… Innan vi har kommit ikapp vår 
teknik lever vi i en värld där minsta tanke förökar sig 
och skapar det vi inte riktigt hade menat… 
Teknik har uppstått av människans förståelse för 
naturlagar… mer och mer har den antagit naturlagar-
nas funktioner… En ny självväxande verklighet har 
skapats bortom all natur byggd av naturens funk-
tioner. Tekniken finns på Jorden, baserad på naturens 
kraftfält… helt frånkopplad från den natur den lever 
av… den som lever genom tekniken förlorar på sam-
ma sätt kontakten med sin egen växtkraft… 

Den som, precis som tekniken lever genom naturens 
växtkraft, för den teknik de använder tillbaka till 
Jordens naturliga system… de förenar världarna  
genom sin förändrade varseblivning och medvet- 

ande… dess användande av tekniken… Ju effektivare 
teknik, desto snabbare förökar sig balans såväl som 
obalans… 

När vi går bakom ytan i vår varseblivning börjar vi 
minnas kunskaper som vi har inbyggt i vårt DNA… 
Ett minne som känner igen saker vi har glömt sedan 
tusentals år, men som finns lagrade i vårt DNA. Alla 
våra unika DNA har sitt ursprung i samma källa av 
visdom och den som lyssnar inåt har tillgång till den 
genom kroppens koppling till naturen… allt vi gör nu 
som är byggt på naturkrafter, ger enorm spridning 
och belöning. 

Om vi ser omkring oss är det inte allt i världen som 
krackelerar, förändras och faller just nu… 
Bara de konstruerade världarna.

M O D 

Ä R   L I K A

S M I T T S A M T

S O M   R Ä D S L A



29

DET INRE NAVET 
Som vilken mekanisk konstruktion som helst kan 
vi montera ner det som händer och se vilka de inre 
skruvarna är som gör att allt fungerar. Eller inte 
fungerar. Där inne ser vi hur allt hänger samman och 
hur kunskaper från helt skilda fält har samma källa. 
Vi kan leda en framtid som vi aldrig tidigare har varit 
med om och ändå ha full vetskap om att allt är på 
rätt väg. 
När vi har monterat ner verkligheten till sina sanna 
beståndsdelar, med fokus på det som ligger under 
ytan, kan vi förändra. Den som leds av hjärtat gör 
samma sak helt automatiskt… De skapar verkligheter 
istället för att reagera på gamla händelser. In- och 
utandning byggs ur samma källa. Här i boken bjuds 
du in till en vardagsutforskning av den värld vi lever 
i. Dess ursprung och nuläge. Det är en verkstad som 
utforskar människans förmåga när inget begränsar 
oss. 
När vi krafsar av ytskalet på samhällstendenser om-
kring oss går det att utläsa några få synsätt som har 
gjort att allt annat har uppstått och accelererar sin 
förvrängning av den tidiga intentionen. Vi kan se att 
goda intentioner har gett helt andra resultat än det 
var menat. Allt vi gör ger stegrande effekter. Som 
det inre navet i ett cykelhjul leder dess lilla rörelse 
till en snabbare och större rörelse längst ut, där vi 
ser effekterna. Allt som sker i ett startskede får  
accelererande verkan. I vår värld har vi fokuserat på 

utfall och släppt förmågan att se de inre bestånds-
delarna, där allting händer. Vi har inte ansett något 
för säkert förrän vi kan se dess utfall, vilket har gjort 
att vi har letat efter sanningen på ytan. Vi har tap-
pat förmågan att se vad som verkligen sker och har 
skett… Eftersom hjärnan och synen har styrt oss har 
vi missat att förstå sanningen att ett frö inte ser 
likadant ut som plantan som växer fram. Sambandet 
mellan ekollonet och eken är hjärtats kunskap. Vi kan 
inte se sambandet med blotta ögat… bara när vi är 
ett med det vi varseblir. När vi själva lever det.

Vår värld är mycket komplicerad i de yttre  
skeendena. Inne i navet ser vi att det bara är 
villfarelser. Där inne blir allt väldigt enkelt.

Intentionen här i boken är att sätta lycka inne i det 
inre navet och se vilka möjligheter och utfall det 
ger. Sätta lycka som utgångspunkt för varje vilja 
att förändra och utveckla.  Det är helt tydligt att 
det främst är lycka som driver människan som växer 
fram idag. Med några släppta förhållningssätt som 
hindrar lyckan har vi en enkel väg dit. Upptäckts-
färden genom boken är ute efter att skapa individer 
som är mästare på att skapa lycka. Att skapa sig lyck-
lig kommer visa sig innebära att vi samtidigt bygger 
en värld som inte bara överlever, utan har ett enormt 
rikt innehåll som vi tidigare har missat. Utvecklingen 
av boken är i spiralform. Samma verklighet kommer 

att ledas längre och längre ner till sin essens med 
hjälp av olika infallsvinklar, förtätade tills den logiska 
kunskapen har blivit ett med den självväxande. 

Självväxande system är igenkännbara på att resul-
tat växer fram av sig självt ur dess kärna. Ett DNA 
utvecklas på enklast möjliga sätt, beroende på sina 
förutsättningar under tillväxttiden. Det är naturens 
sätt att växa, vilket är lavinartat effektivare än en 
plan. När vi går in i oss själva och börjar känna igen 
oss kommer vi märka att vi själva har samma lavin- 
artade förmåga, byggd på samma grund som det 
som just nu håller på att växa fram i omvärlden. 
Vi kommer märka att det som just nu krossar våra 
kulturer och strukturer är naturens frigörelse, fram-
kallad av oss själva och att vi själva är tvungna att 
frigöra oss och släppa våra förutfattade meningar. 
Antingen stannar vi i våra kulturer och krossas med 
dem, eller tar vi balanserade kliv till att vara del av 
den frigörelseprocess som översköljer världen.
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Den minsta, innersta beståndsdelen i utgångsläget 
har starkast påverkan på självväxande system. Ute i 
världen är den just nu byggd på ett myller av värde-
ringar. En spegel av oss själva. Vi har precis samma 
kaos inom varje människa som deltar i systemet och 
varje människa som kliver ut ur det är med i det inre 
nav som nu utvecklar världen. En människa som i sig 
själv samverkar med naturlagar får enorm spridning 

tack vare sin synkronicitet med den självväxande 
naturen som nu styr Jorden. En människa som går in 
i sig själv och förändrar sin världsbild ger jordskred 
av förändring i omvärlden av sitt eget varande. Av 
förändrad varseblivning spricker alla världsbilder som 
bara varit bubblor.
När vi ser igenom världsbilder som är tomma på 
sanning skapas förändring. Det vi tidigare tog för 
givet faller som ett skal till marken, och ger utrym-
me för nytt… Ingen följer något som den har sett 
igenom att det inte fungerar. Automatiskt ser vi 
oss om och tar de steg som den nya verkligheten 
leder oss att uppleva. I det yttre skeendet uppstår 
allt av sig själv, beroende på styrning längre inifrån 
oss själva, skapad av vår syn på verkligheten. Vi be-
höver inte anstränga oss och alla ansträngningar är 
förgäves. Förändring kommer av sig själv eftersom 
alla våra tankar, känslor och aktiviteter styrs av en, 
för oss, ny verklighetsbild. Styrs bilden av vår själ har 
den inte bara nått ett utvecklat seende, utan bytt 
medvetandeplan på grund av att vår kropps organ 
är i vital samverkan. Ju närmre vår bild stämmer med 
verkligheten, desto mer kommer händelser och män-
niskor omkring oss att samspela med våra intentio- 
ner eftersom vi alla bär samma natur. Den inre 
världen är densamma för alla och den som förmedlar 
klarhet får följare. 
Låt oss därför med kärlek våga se igenom de kulturer 
och tankar som vi tar för sanna. Vi kommer märka 
att de alla i sin kärna verkligen bar enorm visdom, 
men att vi har misstolkat dem på vägen… Varför vi 
har tyckt om de urtida skrifterna som har skapat våra 
kulturer är därför att de påminner oss om den inre 

visdom som vi alla bär inom oss. De har hjälpt oss att 
känna igen det allra viktigaste skatterna i oss själva, 
medan vi samtidigt har svalt tolkningarna som inte 
tillhör ursprunget.
Att förändra på det sätt som naturen gör och som 
vår ursprungliga verklighet kräver innebär inte att  
slänga gammalt och bygga nytt. I naturen trans-
formeras det som finns till något annat. På samma 
sätt håller världen på att förändras utan ansträng- 
ning, tack vare att vi människor för varje dag får 
förändrat medvetande och förändrad verklighets-
bild… Hur vi ser och använder verkligheten har redan 
transformerats och för varje dag blir den nya världen 
mer och mer uppenbar för oss alla. Allt det du läser 
här i boken är uppenbart, när vi ser igenom gamla 
sanningar. För varje dag blir det mer och mer tydligt i 
den accelererande förändringen av världen… De som 
är de nya vinnarna, har byggt och använt det själv-
växande system som leder världens utveckling och 
de är redan förebilder för alla andra som vill lyckas. 
De sprider ett nytt sätt att tänka. Allt de berättar 
ger förståelse för den sammansatta världen vi lever 
i och deras känsla för det de gör inspirerar. Nutidens 
ledare skapar inspiration och känslor som ger dem 
följare. En lavinartad effekt byggd på naturens  
system… Vi tar till oss det som gör oss till vinnare och 
fler och fler kommer snart att upptäcka tankeformer 
som accelererar egen vinst i det nya. Vinnaren i 
självväxande system har slutat prata om handlings- 
planer. De kommunicerar de intentioner, den känsla 
och de förhållningssätt som får allt att växa omkring 
dem. Det innersta navet som ger tankar, samverkan 
och strukturer till ett jordskred av resultat.


