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Maria Nylow
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”Du är en perfekt gudomlig skapelse
så din potential är oändlig”
1. Vad jobbar du med?

2. Varför valde du det?

– Jag arbetar med energier från den högsta di
mensionen för att vägleda människor till sina
äkta högsta jag. Under 15 år har jag haft gåvan
att som andlig lärare och inspiratör guida de
som vill leva sina liv utifrån sin innersta dröm
och längtan. Jag samarbetar just nu extra
mycket med Gudmoder Sophia, de feminina
mästarna och ärkeänglarna för att stärka det
gudomligt feminina inom oss alla.
Jag guidar genom workshops, cirklar, medi
tationer och personliga konsultationer till
djupare insikter om själens resor, till hjärtats
val och syftet med det liv du lever idag. I flera
år har jag även ordnat kurser och retreater i
Skottland och Glastonbury/Avalon, England
för rening, nystart och självkärlek. Jag vill att
du hittar visdomen och kraften i ditt äkta jag,
förstår din gudomliga essens och att du är
mästaren i ditt eget liv.

– Som ambitiös civilekonom, journalist och
småbarnsmamma drev jag mig själv ända in i
väggen för att livet skulle hinna ikapp mig. Jag
helade mig själv genom Reiki och meditation
och har sedan dess delat med mig av andlighe
tens möjligheter. Min högsta livsplan behövde
fysisk utmattning för att kunna verkställas
– en plan jag hade bestämt innan jag inkarne
rade i detta liv.

Om Maria
Namn: Maria Nylow.
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Bor: Stockholm.
Astrotecken: Oxen.
Min inspiratör: Maria Magdalena och Dalai

3. Vad ger det till andra?
– Mina deltagare och klienter utmanas i att tro
det högsta om sig själva, att släppa bagage och
skuldkänslor, att stå upp för sina drömmar och
förstå styrkan i sina äkta jag. Det krävs mod
och envishet för att byta ut egot mot kärlek och
det är vår tids stora utmaning att inte fastna i
vardags-jaget, ego-jaget. Att växa genom kärlek
och sanning, att hitta sig själv i världens brus
är lycka!

4. Lever du som du lär?
– Allt jag lär ut, allt jag säger och gör kommer
inifrån. Böcker kan inspirera men de insikter
och kunskaper jag förmedlar är upplevda
eller direkta kanaliseringar från universums
högsta ljusväsen. Jag försöker leva så sant och
egobefriat som möjligt och jag utmanas precis
som alla andra.

Lama.

5. Vad säger du om healing?

Gör jag helst: Utvecklar nytt ...
Bästa bok: ”Den Väntade” av Kathleen

– Vi är alla födda med kraften att hela oss
själva. Denna helande livskraft som kan
förmedlas till dig och via dig från den högsta
källan är tillåtande, ren och sann. Du kan få he
lande energi förmedlad till dig via andra men
själva healingjobbet gör du och ditt högsta jag
tillsammans. Bara du kan hela dig.

McGowan och ”Tro, dogmer och biologi” av
Bruce Lipton.
Motto: Du är gudomlig.
Hemlig talang: Mina tummar sitter precis
där de ska …
Aktuell med: TrueSelf-kurser med de högsta
frekvenserna. The Divine Feminine, det feminina ledarskapet med nya workshops för den
moderna prästinnan.
Kontakt: nylow@tele2.se, www.marianylow.se
Mer info på sid 17 och 28.

6. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig?
– Jag tog Holy Fire Reiki till Sverige och jag
har byggt upp TrueSelf Atlantis-programmet
från grunden med healing, kristaller, mästare,
örter, prästinnor, karmarening etc till orakel
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och lärare. Regression tillbaka till tidigare liv
är också väldigt förlösande och utvecklande.
Tre källor till djup transformation.

7. Vad kan man göra för att få
balans och välbefinnande i livet?
– Allt du söker finns inom dig. Du är ett fysiskt
uttryck av ditt högre jag och din själs önskan
att existera. Du är en perfekt gudomlig ska
pelse så din potential är oändlig. Allt du behö
ver göra är att acceptera din storhet och ladda
batterierna i universums högsta ljus. Bara var
det ljus du är född som – och lys!

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Familjen, kärleken och jordens utveckling.

9. Vad är kärlek för dig?
– Min älskades kyss, änglarnas lekfullhet,
mina barns lycka, evigt systerskap, tacksam
het, gudmoderligt tålamod, vänskap bortom
tid och rum, Moder Jords gröna gåvor och att vi
skapats till fria självständiga själar.

10. Vilken livsfråga önskar du att
Frees läsare bör fundera över?
– Vill jag vara mitt äkta jag eller mitt ego-jag?

