Geometrin är nyckeln till det

gudomliga
Allt vi upplever är ett uttryck för
kärlek, det vita ljuset, Gud och nåd.
Enligt den heliga geometrins lagar
är allting heligt. Allt är ljus och
består av elektromagnetiska mönster.
När man förstår det, då förstår man
allt, säger akupunktören Phil Gruber.

PHIL GRUBER, eller Philip
som han egentligen heter,
växte upp i New Jersey men
bor numera i Australien, tillsammans med sin australiska
fru. Han är en hyllad och globalt erkänd föreläsare som är
känd för sitt vänliga sinnelag,
sin sprudlande intelligens

och humor och har i hela sitt
vuxna liv arbetat med det
metafysiska, trots att han i
ungdomen drömde om att
arbeta sida vid sida med sin
far som var apotekare. Han
utbildade sig till akupunktör,
men insåg senare att han inte
behövde några nålar för att
hela. Phil arbetar i dag med
sin egen healingform –
Quantum Access Healing när
han reser jorden runt och föreläser och ger behandlingar.
– Alla ska få med sig något
hem när jag föreläser. Jag älskar att lära ut och att kommunicera med människor. Jag
vet hur man skapar nätverk,
och min styrka är min samlade erfarenhet från drömmar,
intuition, och att helt enkelt
vara uppmärksam och kunna
läsa mellan raderna.
När Phil var sex år blev han
påkörd och svårt skadad av en
bil. Han är helt övertygad om
att det var änglarna som räddade honom den gången:
– Änglarna ingriper om man
inte är färdig på jorden, även
om man inte har kallat på dem.
Han säger att änglarnas
kraft vibrerar inom oss, och
att vi alltid kan kalla på dem
när vi behöver hjälp. De finns
där för att hjälpa oss att hitta
rätt vibrationer, rätt ton i livet.
Det engelska ordet för ängel,
angel, är nästan identiskt med
ordet för vinkel, angle. Det är
ingen tillfällighet.
Phil märker att väldigt
många, han säger till och med
alla, börjar vakna upp nu.
Människor vill växa andligt,
veta vad som finns mer än det
vi ser. Folk söker mening i
livet, och vill ha svar i stället
för att leva ett meningslöst liv.
– Man ser det inte minst i
media där vart och vartannat
program tar upp detta ur olika
vinklar. Många tv-serier, filmer
och böcker tar till exempel upp
onaturliga fenomen och spinner på magin i tillvaron. Se
bara på ”Sagan om ringen”,
”Harry Potter” och ”Da Vincikodens” framgångar!

ETT AV PHILS föreläsnings-

ämnen är ”Den heliga geometrin”, vilken han anser är en
viktig byggsten när vi söker
sanningen inom oss.
Geometri betyder jordens
mått och handlar om former,
figurer och rumsliga samband. Phil framhåller att man
genom att studera geometri
kan få insikter i själva universums arkitektur, och återupptäcka skapelsens planritning.
– Dess fascination och magi
är tidlös. Det handlar om allt
mellan subatomiska partiklars
dans till galaxers spiralrörelser. Geometrin ger oss möjlighet att se harmonin i den
gudomliga ordningen. Det är
mötespunkten mellan det
sedda och det fördolda. Med en
grundläggande geometrisk
förståelse för hur allting i
naturen är uppbyggt kan vi på
ett bättre sätt följa med, och
delta medvetet, i evolutionen i
enlighet med den gudomliga
ordningen och enheten. Helig
geometri har i alla tider
använts för att nå självkännedom, förklarar Phil.
Han berättar också om den
hinduiska guden Indra, som

Phil Gruber
är känd över hela världen för sin undervisning om helig geometri, mysteriet
med Maria Magdalena, den heliga
graalen och olika system för healing.
Phil Gruber är känd för sin entusiasm, sin humor och intellektuella
skärpa. Han har kallats för magiskt
geni med ett hjärta av guld. Han är
dessutom en begåvad helare och
populär harpaspelare.

”Geometri betyder
jordens mått och handlar
om former, figurer och
rumsliga samband.”
hängde ett nät över sin himmelska värld. I varje nod i
nätet fanns en juvel som
reflekterade alla andra juveler i nätet. Det är en metafor
för hur allting är sammankopplat och hänger ihop. Phil
drar en parallell mellan detta
nät och vårt kollektiva medvetande. Någon i nätet tänker
en tanke, som sedan kristalli-

Energivågen | 43 | nr 152 • 2009

▼

D

et som händer nu
på jorden har inte
hänt på väldigt
länge, över
200 000 år, enligt
Phil Gruber. Han
säger att vi befinner oss i ett
skifte, där hela vår jord genomgår en medvetenhetshöjande
process. Den startade år 2000
och kommer att pågå till
någon gång mellan 2012 och
2017, men där år 2012 är någon
slags port till det nya. En central punkt.
– Vi badar redan i himmelskt ljus. Våra kroppar förändras, vårt dna aktiveras och
vårt sinne når högre dimensioner. Det är en naturlig evolution. Även sanningen evolutioneras och det kommer nya
sanningar, säger Phil.
De så kallade indigobarnen,
som för övrigt inte bara är
barn, har en stor betydelse i
allt detta, anser Phil. De är här
för att hjälpa världen och människorna att ta sig igenom denna brytpunkt och nå de högre
dimensionerna, som vi alla
egentligen redan är en del av.
– Indigoindivider är annorlunda vilket oftast märks
genom att de känner att detta
inte är deras hem, att de har ett
speciellt uppdrag att utföra här
och helt enkelt känner sig
annorlunda. Mediala personer
ser indigofärgat ljus runt
dessa individer, där av namnet.
Indigo har speciella behov,
men även speciella egenskaper
och är ofta clairvoyanta i
någon form. De är nästa steg i
evolutionen, men är vad vi var
för mycket länge sedan, eftersom de har en annan uppsättning dna än andra, med fler
aktiverade dna-strängar.

seras ut till alla andra i
nätet. Tanken tar form och
blir verklighet.
– Du kan inte ta tillbaka en
tanke, men du kan alltid
tänka en ny tanke – och det
ändrar mönstret på kristallerna i nätet. Vilka ord du
använder i dina tankar
bestämmer vad som ska
komma in i ditt liv. Alla tankar påverkar oss. Varje negativ tanke påverkar händelser
på jorden negativt. Vill du ha
fred – börja med att skapa
fred med dig själv. Alla tankar kristalliseras i vårt dna
och vi är en levande projektion av alla tankar vi någonsin har haft. Vi kan ändra
vårt dna med våra tankar!
VIDARE FÖRKLARAR Phil att
liksom våra tankar bildar
vågmönster är också alla
bokstäver vågmönster. Vi är
skapade av vågmönster, liksom vårt dna är ett. Allt är
egentligen uppbyggt av
vibrationer av ljus och ljud, i
elektromagnetiska impulser.
Alla namn har olika vibrationer, och betyder därmed
olika saker. Det elektriska
står för manliga impulser
och det magnetiska för
kvinnliga. Båda behövs för
att skapa balans. Men i dag
är människan också utsatt
för elektromagnetisk förorening i stor skala genom alla
energier som avges från
mobiltelefoner, datorer och
annan elektrisk utrustning.
Vi är den första generationen som utsätts för sådan
förorening i så stor omfattning. Det är inte alls bra, speciellt inte för barn. Varje dna-

sträng är en elektromagnetisk lins, och vi blir därför
väldigt påverkade av alla
elektromagnetiska impulser
vare sig det är en positiv
tanke eller en strålande
mobiltelefon, menar Phil
som också lär ut en metod
för att skydda sig mot oönskad elektromagnetisk energi.
Det här var tredje gången
Phil Gruber var i Sverige, och
han återkommer troligen.
Just nu håller han på att färdigställa sin första bok som
han skriver ihop med James
F. Twyman, författaren till
”Moseskoden”, som utkommer på svenska under våren,
och finns också på dvd. Den
nya boken heter ”The
Kabbalah Code” och släpps i
USA under våren.
Som avslutning ger Phil
några råd på vägen:
– Att lära är att växa!
Använd livet till att ge till dig
själv och dina medmänniskor. Utforska din personliga
väg och sök livets mening.
Allt är möjligt! Alla har sina
specialiteter. Var den bästa
människan du kan! Kärlek,
ljus och kunskap är det viktigaste. Skratt helar!
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Mer energi
”The Kabbalah Code: A True
Adventure”, James F. Twyman
och Philip Gruber. Hay House,
2009.
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