
VÅR TIDS MIRAKEL VÄXER UR 

SANNINGEN

 Livets magiska ordning

 Mellanrummet emellan

 Kroppens expansion från mellanrummet och kontraktion från 

den fysiska kroppens överlevnad

 En livsstruktur har alltid skapats från kärleken

 Barndomen kommer igen i alla våra val tills vi väljer att

transformera vår personlighet

 Tid att skörda kraft och visdom



VISDOM VÄXER UR TRAUMA

 Födelsens struktur är nyckel till din visdom

 Allt du gått igenom är din visdom

 Problemet;

 Hämnd och brist på acceptans - så sitter vi fast i historien

 Lärandet

 Överlämnadet och acceptansen

 Skillnaden mellan att använda, bruka och missbruka

 Mötet med dina “skamligaste förmågor”

 Visdom = trauma + egot och själens dans



Egot



KRAFTEN FINNS DÄR NÄR VI BLIR 

JORDLIGA

 Dags att gräva - i varje hål finns din kraft

 Kraften växer som en spiral i dig. Den är bara där för att
hämtas hem. Den kräver ingen transformation men är en
förutsättning för transformation.

 Problemet

 Att tro sig vara speciell och utvald

 Lärandet

 Kroppens inre språk

 Själen och egot samarbetar – de har samma struktur

 Resan är det viktiga

 Kraft = jordlighet + livsenergi



I ett expanderande system söker sig delarna till helheten 

genom att expandera mellanrummet 



KONCEPTET ”SPACE IN BETWEEN”
 Circle of trust – tillit växer i tillit till livet, till oss själva, till vår 

familj samt till de grupper och det samhälle vi verkar inom.

 Co-creating organism – individer, familjer, grupper, samhällen 
och paradigm är som en föränderlig amöba med ett eget syfte.

 Traumahology – varje individ, familj, grupp och samhälle har 
trauma som vi finner i dess rötter. Trauma senare i livet tar oss 
här och nu ett helande av dessa. 

 Libability – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle har 
sju system att ta sig igenom och cirklar sluts genom åtta faser.

 Collectively – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle är 
en del i ett större system. Det kollektiva omedvetnas 
arketyper och berättelser öppnar dessa system. 

 Bodyframe – en individ, en familj, en grupp och ett samhälle 
har en struktur och en ordning som kommer att visa sig efter 
hand.

 Between - Mellanrummet håller allt och avgör när vi kan 
transformera. Det förutsätter att vi vågar överlämna oss



ATT ÖPPNA VÅRA HJÄRTAN TILL LIVET

 Sammanbrott blir ett genombrott

 Hjärtat i varje cell – inkluderande allt

 Kvinnor har två hjärtan: det fysiska hjärtat och livmodern.

 Livets första skydd – överlevnadsstrategier

 Livets andra skydd; - att leva naken från sin själ



TRE  VÄGAR TILL HELANDE

Alla du möter är en annan av dig!

Den du är i ditt ursprung är totalt
oförstörd!

Det finns alltid en grupp som väntar
på dig!


