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Vägen till rikedom genom service

Du har expertisen i ditt område och du känner dig LevAnde i stunder där du lär ut eller guidar grupper 

eller individer till transformation.

Sannolikt har du en längtan efter något mer i livet, kanske vet du exakt vad det är – kanske är det bara 

en molande känsla.

Jag har mött tusentals duktiga coacher/healers/transformationsexperter som lever i en verklighet av 

uteblivna klienter, eller klienter som inte kommer tillbaka. 

Några är förkrossade över att de inte kan överleva på att göra vad de älskar. Några jobbar fortfarande i 

en anställning där en brist på pengar i sitt liv kan uppfattas vara, eller inte vara, det största problemet. 

Den största sorgen är att de inte kan GÖRA det jobb som de vill göra. De vill vara i service, ”känna sig 

behövda”, och uppleva sina gudomliga gåvor i agerAnde för det högsta syftet. 

På ett sätt var det enklare att vara andlig i tidigare liv. Vi blev nunnor eller munkar, gick med i en sluten 

cirkel, satt på en bergstopp och involverade inte vårt varande i ett vardagligt liv.

Däremot blev många torterade, utesluten från stammen eller dödade för sina andliga gåvor under 

dessa tidsepoker. Att ha vetskap om Gud och vara i service med sina gåvor betydde att man fick välja 

vägen att säga NEJ till ett MÄNSKLIGT liv på jorden; ingen familj, ingen relation, inget sex, inga 

pengar.

”Åh, jag längtar tillbaka till mitt isolerade liv – ett MÄNSKLIGT liv på jorden är så svårt”, kanske några 

av er känner.

Sanningen är att medvetna människor ”tar död” på 

sig själva när de gömmer sig och inte omfamnar, 

uttrycker och lever det jordiska mänskliga livet fullt 

ut, som är sant för deras sanna natur.   

Det är omöjligt att skapa pengar i sitt företagAnde och samtidigt gömma vem vi sannerligen är. Relationer 

kan inte blomma ut om vi inte är sanna mot oss själva.

Men ännu värre är att många andliga människor har fysiska symtom, vilket beror på separation från vår 

unika Ande, genom specifika konfliktmönster och genom att gå emot vår sanna natur. Det här har jag djup 

kunskap om, för jag har lärt ut och guidat människor att bli medvetna om den underliggande orsaken 

bakom varje fysisk sjuk-dom sedan 2002. Klienters och elevers symtom har visat mig det jag skriver om i 

den här artikeln.
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Det blir lättare och lättare …

Vår sanna väg till rikedom är genom att serva i linje

med våra unika gåvor. 

Faktum är, precis just nu, i den här inkarnationen, har vi fantastiska möjligheter att verkligen 

VARA vem vi unikt är designade att vara och uttrycka våra gåvor fullt ut – utan att bli dödad och 

leva i rikedom på alla nivåer.  

Här är orsakerna till hur det är möjligt och ännu lättare än förut: 

Den kollektiva energin från förra milleniet har hållit oss fast, men ett skifte sker nu.

Den universella energin skiftar på ett kraftfullt sätt just nu. I flera hundra år har stammen varit 

den underliggande energin och temat. I den energin är gruppen viktigare än individen. 

Individen har blivit lärd att vara offer och ge upp sig Själv till förmån för stammen och sin 

överlevnad.

I det paradigmet handlade kärlek om ett utbyte – att vilja ha något från varandra i utbyte mot 

kärlek och lojalitet. 

Det här har skapat energiband mellan människor vilket gör det svårt att känna ”Vem är jag och 

vad vill jag sannerligen göra?”.

I tider när stammen är viktigare är det lättare att göra beslut som inte är i linje med vår Sanna 

natur. Samtidigt blir det konsekvenser och det leder till att man stänger ner, det blir en snöbolls 

effekt. Vi begränsar oss för att göra det lättare att leva i en begränsad värld och vi glömmer bort 

energimässigt vem vi är.

Vi SKIFTAR NU till ett nytt universellt tema. Den nya energin är rotad i att känna rikedom genom 

att känna sin Andeenergi och manifestationskod: Rikedom är mer än pengar, det är att vara i 

kontakt med sin gudomliga kod som anden är skapad i, vilket är ditt unika gudomliga uttryck.

Det är en energi där individen är viktigare än stammen. Det är att följa sin egen sanning och säga 

ja till det som får själen att sjunga och får oss inspirerad.

När vi börjar göra det ändras också hur vi relaterar, till jobb, överenskommelser och ju fler av oss 

som väljer den här energin kommer även samhället att ändras.

Att tänka på sig själv har inte varit populärt. Det har varit likvärdigt med att vara självisk och det 

är inte många andliga människor som vill vara det, för i deras hjärtan bryr de sig VÄLDIGT 

mycket.

Personligen anser jag att leva i samklang med sitt Sanna Jag är en handling i självkärlek!

När vi lever ett liv i samklang med vår unika gudomliga kod, då älskar vi att vara levAnde och då 

kan vi också vara utrymmet av ovillkorlig kärlek med varandra.  
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Är du intresserad av att bli en LevAnde transformationsexpert
– OCH leva ut rikedom i alla delar av livet? 

Ta en titt på diagrammet nedan:

Nyckeln Till Livets Naturliga Rikedom

 

Frågan är – omvandlar vi det till en fysisk verklighet?

Vad har det att göra med transformationsarbete och förmågan att attrahera klienter?

Jag har skapat den här symbolen som ett visuellt hjälpmedel och den illustrerar hur gudomlig 

rikedom uttrycks på den FYSISKA nivån i de här formerna. Där du är i kontakt i den fysiska 

kroppen med din Andeenergi.

Pengar – Tjäna en inkomst genom att göra det du älskar, som representerar ett liv som du 

sannerligen längtar efter. Ett liv med guldkant.

Hälsa – En kropp som flödar av livsenergi. Att leva sitt liv helt i samklang med sin unika energi. 

En kropp som du njuter av och är ditt fordon under din livsresa.

Relationer – Känna sig fri att göra och vara den man är i relationer.

Omgivning – Leva och bo i en miljö som resonerar med din ande.

Tid – Fri att göra det du vill, när du vill göra det.
Som multidimensionella varelser har vi oändlig tillgång till rikedom.
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Jag bjuder in dig till en kort självutvärderings övning:

Du kan bara fungera som en transformerande katalysator för andra MÄNNISKOR (som lever i en 

fysisk kropp!!) när du har FÖRKROPPSLIGAT din unika manifestationskod och rikedom i ditt 

eget liv.

Från skala 0-10, var befinner du dig just nu – i ditt fysiska liv – i de olika områdena. (0 betyder inte 

tillfredsställd och 10 betyder totalt tillfredsställd).

Pengar

Hälsa

Relationer

Omgivning

Tid

Vad händer när vi försöker att vara i service för andra när vi själva är i brist – eller inte 

tillfredsställda med vårt eget liv?

Brist skapar en energi av maktlöshet och offermentalitet. Våra klienter kommer till oss på grund av 

att de känner sig maktlösa i en situation i deras liv. Om vi, som terapeuter, känner oss maktlösa i 

något område av våra liv, kommer det att trigga vårat eget ”bagage”. 

Hur lätt är det då att vara en transformerande katalysator, när vi energimässigt resonerar med 

klientens maktlöshet? Inte särskilt lätt! Faktum är, att det är svårt att jobba med människor, om 

ditt bagage aktiveras med varje klient. Du kan känna att du tappar energi eller att du innerst inne 

känner dig som en bluff och inte äkta.

Än värre, att serva utifrån brist leder till intrassling – där vi köper in till klientens problem och 

därför föder deras problem i stället för tvärtom. Det beror på att vi har ett liknande 

vibrationstillstånd som klientens problem. Det kan leda till att vi tänker på klienterna efter att 

session är över. Då kan livet bli fullt av andra människors energi, vilket kan kännas tungt och 

dränerande. Några blir bittra över sitt jobb. 

När vi ”uppgraderar” vårt vibrationstillstånd genom hela vårt pentagram – det är då som vi 

verkligen kan serva våra klienter som den transformationsexpert vi är här för att vara. 

I verkliga livet menas det med att vi är tillåtande i relationer, vi skapar i linje med vår gudomliga 

kod: summan på vårt bankkonto, friheten med vår tid, en vital kropp och leva i en omgivning som 

naturligt stödjer vårat varAnde.
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Är du redo?

Det tog mig sex år att bli redo och gå från ett bra liv till ett liv i rikedom på alla nivåer!

För några år sedan, beslöt jag mig för att investera i mig själv och ta ett stort steg, för att leva ett liv 
i rikedom, genom att uttrycka mitt Sanna Jag fullt ut. Sedan dess, har jag skiftat från att leva ett 
bra liv till ett liv som representerar min Sanna gudomliga kod och ett liv i rikedom!

Här är några förändringar som jag har manifesterat:

Jag har gått från en rädsla att bli avvisad till att be om det jag sannerligen vill.

Min familj har flyttat från Sverige till Costa Rica.

Min inkomst har ökat med 400%, från en normal lön till en rik inkomst, samtidigt som jag bara    
jobbar 25 timmar per vecka. Det har gjort att vi kunde bygga ett ekohus lånefritt. Inga lån, inga 
energiband till världens ekonomi.
 
Istället för att dela hushållssysslorna och ansvaret för barnen med min partner, betalar jag för en 
städare fem dagar i veckan och vi har tillgång till en underbar kvinna, som tar hand om barnen när 
vi vill. Nu kan jag välja att vara med mina barn OCH arbeta med mitt företag när jag får 
inspiration!

Och vet du vad? Du kan också göra det! 

Håll ett öga på din inkorg – jag kommer skicka mer information under kommande veckan! Några 
av mina värdefulla insikter som jag fått från min resa av att leva i rikedom genom att vara och 
uttrycka mitt unika jag.

Med kärlek för levAnde processen! 
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