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Var inte rädd för mörkret! När rädslan byts till
kärlek försvinner mörkret. Det säger Michelle
Phillips, världskänd healer från Arizona, USA.
När man blir medveten om det är det lättare att
välja ljuset i alla val vi gör. Om vi kan ta bort
rädslan individuellt försvinner den också kollektivt,
eftersom vi alla är samma medvetande.
Text och foto Ann-Sofie Widmark Bild Shutterstock

lska mörkret, omfamna det och det försvinner. När man blir
medveten om det är det lättare att välja ljuset i alla val vi gör.
Om vi kan ta bort rädslan individuellt försvinner den också
kollektivt, eftersom vi alla är samma medvetande, säger
Michelle Phillips.
Michelle Phillips är ofta i Sverige, sedan drygt tjugo år tillbaka. Förra
hösten valde hon att släppa sin nya bok just här i Sverige, på Harmoniexpo, och i våras var hon här igen och höll uppskattade föredrag och
seminarier och gav personliga behandlingar. Boken kallar hon för ett
”heligt manuskript” som hon har kanaliserat ner från den högsta av
källor. Bokens engelska titel är ”The Creator speaks – on why we are
here and the 2012 ascension portal” och handlar just precis om var
mänskligheten och jorden befinner sig just nu. Om allt som händer på
jorden och varför. I boken talar Skaparen, Maria Magdalena och Jeshua
(Jesus) med flera till oss alla genom Michelles penna, och det är svårt
att förhålla sig oberörd när man tar del av de speciella tankar som presenteras. Man får sig definitivt en tankeställare.
– Boken ska läsas sakta. Den går in i det undermedvetna även om
man inte förstår allting. När man läser boken aktiveras dna-koder som
gör oss till de vi verkligen är och nu är rätt tid för boken att komma ut,
säger Michelle.

Ä

HON MÖTER MÅNGA MÄNNISKOR som känner att de har tappat sin identitet och inte längre vet vilka de är, eller åt vilket håll de ska gå. Detta beror
på att mänskligheten just nu genomgår ett stort kollektivt uppvaknande.
– Vi går alla igenom en ”karmisk död”, såväl kollektivt som individuellt. Det är det som uppvaknandet 2012 handlar om. Det är inte en fysisk
död, eller ett fysiskt avslut utan en medvetandeförändring av stora mått
som hela mänskligheten och jorden förbereder sig för.
Allting går mycket snabbare nu än tidigare och vi hinner gå igenom
flera livstider under ett och samma liv, det vill säga vi byter jobb, förhållanden och intressen flera gånger i livet. Vi avslutar saker mycket snab-
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Vi går alla igenom en ”karmisk död”,
såväl kollektivt som individuellt. Det är
det som uppstigningen 2012 handlar om,
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bare nu än tidigare.
– Det feminina vaknar nu, och väcker oss med ljus- och ljudenergier.
När vi alla fokuserar mer på ljuset och inte räds mörkret tar vi makten
från mörkret och låter ljuset segra.
Michelle Phillips har alltid haft en medveten kontakt med den högsta
källan. Sedan i början av 1970-talet har hon arbetat med healing och det
högre medvetandet på olika sätt. I USA har hon ofta synts och hörts i tv
och radio och haft egna shower under flera år. Hennes framgång menar
hon har mycket att göra med det som hände för tjugo år sedan. Hennes
liv var egentligen perfekt, hon arbetade med healing, hade tre barn och
allt borde ha varit bra. Men hon var uttråkad och bad högre makter om
att det skulle hända något. Det gjorde det. Hon gick igenom vad hon kallar själens mörka natt och tappade tron på sig själv och vem hon var.
Hon kom in i en rejäl livskris och eftersom hon inte kunde arbeta hamnade hon snart i ekonomisk kris och förlorade sitt hem.
– Jag var tvungen att gå igenom det här för att kunna hjälpa andra på
det sätt som jag gör i dag.

”Vi är alla celler av det kollektiva
medvetandet och vi består
av kärlek och ljus.”
MICHELLE KALLAR DET SOM HÄNDER NU för ”Kristus återkomst”,

men den här gången handlar det inte om en fysisk person, utan vi alla,
som är en del av skapelsen, ska nu enas i ljus och kärlek på jorden.
Maria Magdalena går i täten den här gången tillsammans med Sophia,
som är den kvinnliga delen av skaparen. De leder oss in i de feminina
energierna som nu tar överhanden på jorden och hos oss alla. Vi är alla
celler av det kollektiva medvetandet och vi består av kärlek och ljus. Vår
uppgift är nu att gå upp i detta och släppa mörkret och rädslan genom
att fokusera på ljuset. 2012 är en ljusport som vi alla ska igenom.
– Man måste tänka på vad man tänker! Om man fokuserar på det som
är dåligt drar man till sig det. På samma sätt kan man dra till sig det
man behöver för att växa, och man kan ändra sitt liv genom att se det
positiva. Vi ska nu skapa paradiset på jorden genom kärlek. För alla.
Många är de civilisationer som genom tiderna har gått under, såsom
dinosaurierna, romerska riket och Atlantis. Jorden har samlat allt som
har hänt i sitt rutnät. Tsunamin, översvämningarna i New Orleans och
jordbävningarna i Chile och Haiti är exempel på Moder jords hjärtslag.
Sådana tragiska händelser av stora mått fungerar som kollektiva portar
till ett bättre medvetande, berättar Michelle, och de många själar som
går vidare vid dessa händelser har gått med på att göra det för att hjälpa världen att enas i kärlek.
– Mörkret är starkt, men ljuset är det också!
Om man är stark i ljuset blir man sin egen skapare och sänder detta
vidare till nästa generation. Michelle uppmanar till att kliva ur sin
gamla karmiska väg och skapa en ny. Hon säger att man måste agera
som man vill att världen ska vara, och inte vara bitter.
– Vi kan inte gå framåt om vi inte helar vår föräldrarelation. Vi har
själva valt våra föräldrar för att vi behövde precis det de har gett oss, på
gott och ont. Vi måste släppa, och hela, alla band till våra föräldrar för
att komma vidare på vår egen livsväg.
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MICHELLE PHILLIPS
Michelle Phillips har alltid haft en medveten
kontakt med den högsta källan. Sedan i början av
1970-talet har hon arbetat med healing och det
högre medvetandet på olika sätt.
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DET HÄR ÄR NÅGOT SOM Michelle Phillips arbetar med hos sina klienter. Att kapa av de karmiska banden till sina föräldrar för att möjliggöra
ett eget växande. Om vi har utsatts för något kränkande eller annat som
påverkat oss negativt är det viktigt att kunna förlåta och gå vidare, eftersom vi alla är samma medvetande. Förlåtelsen är oerhört viktig, inte bara
i föräldrarelationen, och man kan öva genom att säga: ”Jag är ledsen, och
jag förlåter dig” och ”Jag är ledsen, kan du förlåta mig?” Det kan vara väldigt svårt att göra detta ibland, till exempel om man har utsatts för ett
sexuellt övergrepp, men om man klarar det så helas hela världen.
– Vi måste förlåta varandra här på jorden. I de högre dimensionerna
finns inget att förlåta men här måste vi gå igenom det och helas av det. Om
man säger de här fraserna kan man bryta gamla mönster och gå vidare.
Michelles bok finns ännu inte på svenska, men planer finns på översättning. Och planer finns också på flera böcker i samma ämne, från samma
höga källa. I sin första bok uppmanar Michelle läsarna att ställa sina frågor
till skaparen så ska hon be om svaren, och kanalisera dem till en ny bok.
Michelle arbetar med många olika metoder för att hjälpa sina klienter,
bland annat med att göra en omstrukturering av klientens dna vilket hon
har lärt sig av egen erfarenhet. För några år sedan fick hon diagnosen cancer och genom att göra en energimässig resa in i sin fars dna, och sedan
även i sin mors och i skaparens dna, kunde hon hela sig själv. När det var
dags för operation fanns inte ett spår av cancer kvar i Michelles kropp.

Efter en session hos Michelle:

”Litar på min egen
förmåga nu”
Ehva Löpp, som är stylist i
Stockholm, besökte Michelle
när hon var i Stockholm i våras.
Ehva Löpp, som är stylist i Stockholm, besökte
Michelle Phillips när hon var i Stockholm i våras.
En session tar cirka 1,5 timme och klienten
ligger ner på en bänk och slappnar av. Ofta guidar Michelle sina förstagångsklienter i en så kallad regression tillbaka till tidigare liv. Det här gör hon för att klienten ska
kunna släppa taget om sådant som är rester från tidigare liv men som hindrar
en i ens vardag i dag.
Innan sessionen börjar pratar man om vad syftet med besöket är och vad
man vill ha hjälp med. Michelle känner in och hittar just de liv som behöver gås
igenom och bearbetas, och genom att göra det släpper man också taget om det
som hände då. Michelle har nyligen fått en ny metod till sig i en dröm, där hon
tar hjälp av långa talserier för att släppa spärrarna och ge plats för nya energier.
– Det var en väldigt speciell upplevelse och vi gick igenom tre tidigare liv,
säger Ehva. Det gör att jag nu vågar lita på min egen mediala förmåga på ett
helt annat sätt, vilket är en stor lättnad och befrielse.
Ehva har en personlig guide som hon har ständig kontakt med sedan många
år och som ger vägledning både till henne själv och andra, ofta genom så kallad
automatskrift i en enorm hastighet. Tidigare har Ehva inte riktigt vågat använda
sig av guiden fullt ut, men efter besöket hos Michelle är detta inget problem.
Det Ehva egentligen alltid har vetat är hon nu så säker på att det ”funkar” att
hon äntligen vågar satsa på att ägna sig åt professionell rådgivning via brev och
internet till klienter runt om i Sverige.

PLUS MER
”Creator speaks – on why we are here and the 2012 ascension portal”, Michelle
Phillips. Boken kan köpas på Vattumannen Bokhandel, www.vattumannen.se
Michelle kommer till Sverige i februari. Kontaktperson: Miriam Lundgren,
miriam.di.lundgren@gmail.com, 070-774 47 09.
www.soulsawakening.net, www.creatorspeaks.com, www.ehvalopp.se
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