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I balans med andliga lagar
GER EN VÄRLD SOM FUNKAR FÖR ALLA
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Nu kommer Carmen Harra med sin tredje bok på svenska ”De elva eviga principerna”. I boken
förklarar hon att ingen av lagarna fungerar oberoende av den andra. En förståelse av de elva
principerna är ett måste för att skapa en värld som fungerar för alla.
Text Monica Katarina Frisk  Bild Shutterstock

Carmen Harra är född och upp-
vuxen i norra Rumänien.
Under sin uppväxt kom hon i
kontakt med kabbala, den
urgamla filosofin inom judisk

mystik, och numerologi. 
– Redan då var jag fascinerad av att kunna

kommunicera med avlidna på andra sidan. 
Som barn höll hon på att drunkna i en nära-

liggande flod, men räddades i sista stund av sin
far. Det var då fick hon sin första utomkroppsli-
ga upplevelse och såg världen bortom denna.

Hon kom till USA på ett kontrakt och en sång-
karriär i bagaget, efter att ha varit uppskattad
sångerska runt om i Europa i unga år. Hennes
andliga intresse tog dock över och hon utbildade
sig inom filosofi och senare i klinisk psykologi.

I sin nya bok ”De elva eviga principerna” för-
klarar hon hur man kan öka sin medkänsla för
andra genom att förstå vilka principer som lig-
ger till grund för tillvaron.

– Medkänsla är till exempel betingat av kär-
lekslagen, säger Carmen. Man kan inte känna
medkänsla utan att älska ovillkorligt.
Ovillkorlig kärlek helar hat och tendenser till
konflikter med andra, och påminner oss om
vår gudomliga natur. Det är också kopplat till
enhetslagen och att alla människor är ett och
är förenade i gudomligheten.

Medkänslan sprids när vi bekräftar vårt
heliga band till allt levande på jorden. 

– Harmonilagen säger att det finns en
gudomlig ordning i universum, och att vi ska
leva i harmoni med allt och alla: vi är menade
att leva i goda relationer med människor på
jorden. Det här är ett kritiskt vägskäl för att
nå en samsyn och inte bekämpa varandra med
”vem som har rätt och vem som har fel”. 

OM SYFTET BLIR ATT bekämpa andra för att vi
anser att vi har rätt, kommer vi alla till slut att
hamna i en återvändsgränd. 

– I den stund vi börjar kriga inbördes skapar
vi det som kallas för negativ karma. 

Karmalagen är nummer ett inom andlighe-
ten och är den allsmäktiga lag vi måsta svara
upp till varje gång vi dödar, anklagar, dömer,
hatar eller är högmodiga. 

Men framför allt, förklarar Carmen, finns
det inget värre än om man går så långt till att
döda en annan människa för att hon har mot-
satta idéer eller trosföreställningar. Dessa allt
överskuggande idéer om politik, orsaker till
varför man tar till vapen mot andra, ytliga
ursäkter som sätter igång hatet mellan männi-
skor … det är en avvikelse från livet och den
skönhet som är livet.

– Ett av mina favorituttryck är: ”När kärle-
kens kraft övervinner kärleken till makt, upp-
står fred på jorden.” 

I dessa tider av ekonomisk obalans och låg-
konjunktur vill de flesta tro på att vår ekonomi
kommer att repa sig och stabiliseras, och att
de institutioner vi litade på kommer att bättra
sig, samt att förbrukade medel på våra konton
fylls på igen. Och ändå känner många på sig
att det inte kommer hända. 

– Vi ser att aktörerna inom finanssektorn
låter bli eller undviker att börja tillämpa nya
regleringar och myndigheternas krav på
genomskinlighet. Samtidigt som vi vill tro på
attraktionslagen, så undrar vi varför så många

är skuldsatta, belånade upp till taknocken, för-
lorar sina jobb, och man frågar sig: ”Hur gick
det här till?” Folk tvivlar helt enkelt på att
attraktionslagen fungerar. 

Men Carmen Harra vet att attraktionslagen
verkligen fungerar. 

– Och, det är viktigt att komma ihåg, den är
bara en ingrediens i receptet för ett liv som är
tillfredsställande, fridfullt och överflödande.
Skulle du laga till en kycklingsoppa med bara
kyckling utan vatten och grönsaker?
Naturligtvis inte! Men många tror att attrak-
tionslagen fungerar oberoende av de andra
universella lagarna, fast den är bara en av de
elva gudomliga principerna. 

– Om du lär känna de andra principerna och
sätter dig själv i samklang med dem, gör dig av
med vad du tidigare trott på, kommer du få se
att attraktionslagen fungerar.

TVÅ AV DE ELVA principerna har den största
betydelse för vår förmåga att magnetiskt dra
till oss vad vi önskar. De är enhetslagen och
karmalagen. Enhetslagen säger att vi är alla
ett, förenade i ett energifält. Vad vi var och en
gör påverkar andra. Ingen av oss lever i ett
vakuum! 

Karmalagen säger att vi drar till oss de situa-
tioner som ger oss möjlighet att lösa upp och fri-
göra den karma som är oupplöst. Eftersom vi är
förenade med alla andra, enligt enhetslagen, så
delar vi denna karma med andra. 

– När en grupp människor, en familj eller ett
samhälle är giriga och orättfärdigt tar från
andra för sin egen skull, utan en tanke på vil-
ken skada man kan orsaka, blir alla påverkade
av den återverkan den dåliga karman gruppen
skapat.

Trots det är Carmen Harra övertygad om att
var och en har en betydelsfull roll att spela. 

– Vi kan skapa god karma, påverka andra
omkring oss och rena oss från girighet, rädsla
och själviskhet som gömmer sig i skuggan
inombords. Då kommer vi att attrahera vad
vårt medvetna sinne söker. Vår egen situation
kommer förbättras och vi längtar efter att
bidra till att skapa en värld som fungerar för
alla.

Carmen Harra vill att vi ställer oss frågan:
”Vad kan du göra i dag för att skapa god
karma? Hur kan du hjälpa världen och verka
för att helheten helas?” �

”Ovillkorlig kärlek

helar hat och 

tendenser till 

konflikter med

andra, och 

påminner oss om 

vår gudomliga natur.”

CARMEN HARRA har gett
ut tre böcker på svenska
bland annat ”Tolka ditt
öde”. Carmen är också
intuitivt medium, har tre
vuxna döttrar, pendlar
mellan New York och
Florida, där hon bor med
två hundar och tre katter.
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Några menar att det här
innebär att mänsklighe-
ten står inför oerhörda

förluster, kanske till och med
utrotning. Jag tror att vi står på
randen till en avgörande föränd-
ring i den mänskliga erfarenhe-
ten, men att det inte behöver vara
en destruktiv förändring. Det är
skrämmande att se isarna smälta
runt polerna, terroristhandlingar
trappas upp runt om i världen,
humanitära kriser och banksyste-
mens kollaps. 

Det finns dagar då det förefal-
ler som om allt rasar samman
och världen håller på att bli
galen. Men vi håller själva i nyck-
eln som kan förändra vårt öde. Vi
kan vakna av de tecken som
visar att vi måste förändra vårt
sätt att leva och utvecklas. Gud
vill inte bara att vi överlever, Gud
vill att vi återför jorden till ett
paradisiskt tillstånd. För att göra
det måste vi förstå att vi existe-
rar i två separata verkligheter
samtidigt: sinnenas synliga,
fysiska värld och det gudomligas
osynliga, metafysiska värld.

Våra sinnen är underbara red-
skap för att förstå världen, men vi
använder dem på ett mycket
begränsat sätt. Vi har övertygat
oss själva om att sinnevärlden,
den värld där vi känner smärta,
drabbas av sjukdomar och ser
kroppen åldras, är den enda verk-
lighet som finns, men så är det
inte. Det finns en större verklig-
het, som styrs enligt helt andra
regler, och det är Guds rike. För
att hjälpa oss att förstå de två
världarna, den synliga och den
osynliga, den människoskapade
och den gudomliga, gav Gud oss

två hjärnhalvor. Den vänstra är
inblandad i det mesta av vårt tän-
kande och resonerande, medan
den högra är säte för intuitionen
och det område där drömmar ska-
pas. Den vänstra hjärnhalvan för-
står sinnevärlden, medan den
högra låter oss förnimma att det
finns mer än det vi kan se, höra,
känna, lukta eller ta på.

Båda världarna, den mänskliga
och den gudomliga, har sina egna
regler. Vi har alla någon gång vak-
nat ur en livfull dröm och undrat
hur sinnet har kunnat skapa en
så märklig historia. Drömmar
trotsar logikens lagar, som är
lagarna för vår vanliga verklighet.
I drömmen kanske vi kan flyga
eller plötsligt förflyttas från en
bergstopp till en stadsbuss. I
drömmarna kan någon som dog
för länge sedan leva eller också
kanske vi är små barn på nytt.
Vad som än händer i drömvärlden
känns det helt självklart, till dess
att vi vaknar. Drömriket är en
mycket annorlunda verklighet.
Vi lever i enlighet med dess regler
när vi är där, och vi återvänder till
den fysiska världens
lagar när vi slår upp
ögonen på morgonen.

Kropps Harmoni 
Utbildningscenter 

HÄR MÖTS ÖST OCH VÄST 

UTBILDNINGAR MED STOR BETYDELSE FÖR 
 

LIVSKVALITET OCH HÄLSA! 

DR. BACH BLOMSTERTERAPI  Kursstart 23/1 2012 
 

Naturens läkande kraft när den är som bäst 
 

TUI NA     Kursstart 15/2 2012 
 

Kinesisk medicinsk akupressur och massage en uråldrig behandlings-
metod i modern tappning. 
 

MANUELL LYMFDRÄNAGE  Kursstart 6/2 2012 
 

En mjuk tillgänglig behandling vid ödem, smärta och 
stressrelaterade tillstånd. Underlättar kroppens läkning. 
 

KLASSISK BINDVÄVSMASSAGE  Kursstart 3/2 2012 
 

En neuromuskulär metod som löser upp förtätad bindväv och 
kroppen återfår sin naturliga rörelseförmåga. 

FÖR MER INFORMATION! 
 

BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.KROPPSHARMONI.NU 
ELLER RING 0418/436441 

Free lottar ut 5 ex av ”De elva eviga principerna”
av Carmen Harra, i samarbete med Bokklubben
Livsenergi. Skriv några rader om vad andliga lagar
har för betydelse för dig. Gå in på www.free.se
klicka på ”utlottning” Carmen Harra.

VINN!
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Läs mer på: carmenharra.com
Böcker av Carmen Harra:
”De elva eviga principerna” (Ica
bokförlag, 2012)
”Tolka ditt öde” (Damm förlag,
2007)
”Din dagliga karma” (Damm förlag,
2004)

Den kommande
omvälvningen
Maya- och hopikalendrarna, Nostradamus förutsägelser
och de kodade profetiorna i Cheops pyramiden, avslöjar
att vi står inför en slutpunkt i människans historia, då
stora astrologiska förändringar äger rum i kosmos.
Utdag ur boken ”De elva eviga principerna”.

‘‘

‘‘Shamansk Kropps Dearmorering
Dearmorering är en intensivt helande process som löser

upp smärta från det förflutna, lagrad i kroppen, frigör och
expanderar livsenergi och stimulerar vital hälsa och välmå-
ende. Det är en moderniserad shamansk teknik och cere-
moni som återställer naturlig balans. I processen används

vibrerande maskiner, specifika tryckpunkter, andningstekni-
ker, och den sexuella energins rörelse för att lösgöra, bryta

upp och eliminera kroppens armorering.

Kurser: Stockholm 6-15 jan och 19-21 jan
Ängsbacka 3-17 mars, Danmark 21-4 juni

Ängsbacka 14-28 sept
www.dearmoring.se

dearmoring@gmail.com
Åsa Kullberg 070-777 57 79

Åsa Kullberg
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