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Den mystifierade civilisationen Atlantis var allt – födelse och undergång, godhet och 
ondska, alla nyanser av skugga och ljus. Atlantis gick från den mest makalöst magiska 
till den mest destruktiva civilisation som någonsin skapats på jorden. Minnet av Atlantis 
alla nyanser lever fortfarande inom dig och skapar ett hav av känslor och reaktioner som 
du kanske inte helt förstår. Men Atlantis gudomliga godhet lämnade aldrig jorden, den 
har bidat sin tid, har väntat på att åter få vakna och föra mänskligheten in i en ny tid av 
kärlek, helande upptäckter och harmoni. Atlantis har förberett dig. Är du redo?
Text Maria Nylow  Bild Fer Gregory (shutterstock.com), Quangpraha (pixabay.com)

Atlantis

Länge har den mytiska civi-
lisationen Atlantis pockat på 
min uppmärksamhet. Genom 
visioner och budskap, min-
nesbilder och kanaliseringar 

har Atlantis fått allt mer substans även i 
mitt medvetna jag. Ganska motvilligt först 
måste medges men till slut fick även jour-
nalisten i mig tillräckligt med bakgrunds-
fakta, verifieringar och ”trolighetsbevis”...

Det är fantastiskt att vara en del av ett 
kosmiskt energinätverk med sådana ur-
gamla anor som Atlantis. Över hela världen 
berättas att minnen från Atlantis vaknar, 
sorger bearbetas och släpps, andliga och 
mediala förmågor som vi knappt kunnat 
förställa oss utvecklas. Allt för att användas 
av oss idag i godhet och ljus. Du är en viktig 
del av detta nya spännande – det finns en 
anledning till att du läser denna text.

SÅ VÄLKOMMEN IN i den mest hemliga delen 
av din själ, in i djupet av den du är, in i dina 
minnen av storslagenhet och litenhet, av 
vildaste frihet och gastkramande låsningar. 
Här har du gömt så mycket om dig själv så 
att ditt liv på jorden knappt räcker till för 
att förstå. Men vi hjälps åt. När Atlantis dim-
mor lättar upptäcker du din själs viktigaste 
minnen av storhet och trauma som format 
dig och ditt liv idag. Läs med öppet hjärta 
utan att döma dig eller någon annan. Histo-
rien bara ÄR. Utan rätt eller fel eller facit. 
Historien om Atlantis har format jorden och 
mänskligheten. Historien har lämnat kvar 
karma, minnen och relationer som är bortom 

tid och rum. Så historien har egentligen 
aldrig lämnat dig, den har funnits kvar i dina 
olika inkarnationer och bara väntat tills det 
blev rätt läge att bli berättad. 

OCH OM DU TVEKAR så ja. Din själs historia 
handlar om Atlantis. Kanske både Lemurien 
och Atlantis men definitivt Atlantis. Orden 
som lett dig till denna del av artikeln är som ett 
sorts filter, ett magiskt filter som blir synligt 
för den som kan se. Orden gäller dig så därför 
läser du detta. Atlantis magi i praktiken …

Vi börjar från början. En förfrågan har 
sänts ut till alla själar i universum. En 
förfrågan om frivilliga till ett nytt experi-
ment på planeten jorden. Som ett gudomligt 
mass-sms med en klickbar länk för den 
själ som ville byta sitt ordnade liv mot ett 
i början väldigt oorganiserat outforskat 
liv på jorden … Tänk vilket mod att vara 
med i första vågen. Vilken nyfikenhet och 
upptäckarlust. 

DE FRIVILLIGA FÖRSTA själarna landar på 
en kontinent mitt i Atlanten. Flera olika 
klimatzoner samsas och växtligheten är rik 
och varierad. Här finns höga berg och ma-
giska vattenfall, djupa skogar och ängar där 
älvorna dansar. På ena sidan den stora kon-
tinenten finns Amerika och på den andra 
Europa och Afrika. Alla djur är fredade och 
har egna uppdrag från sina hemplaneter.

Om du tillhörde de modiga första som 
anlände var du näst intill helt eterisk och 
transparent. Även om din form var mänsk-
lig hade du med dig din förmåga att skifta 

form. Du behövde inte sätta fötterna på 
marken utan du kunde obehindrat glida 
omkring. Du hämtade först näring ur luften 
och vattnet men började snart att utforska 
det som växte omkring dig. Intuitivt visste  
du vad du kunde äta och vad din kropp 
behövde för att vara i balans. Du lärde dig 
vad fysisk njutning var och hur din kropp 
reagerade på att stimuleras.

I ATLANTIS LÄRDE du dig både om enhet och 
om separation, om att vara skild från sitt 
ursprung, sin helhet. Här i din ursprungliga 
perfekta form och skapelse fick du välja 
mellan maskulin och feminin form. Din själ 
är alltid fri att välja inför varje ny inkarna-
tion men här mötte du den kraft som än 
idag dominerar vårt liv på jorden – separa-
tionen mellan två aspekter av en helhet. Här 
väcktes både känslan av att sakna något, 
som en del av sig själv, och längtan efter 
att bli hel. Den ständiga drivkraften mot 
förening fick spegla den enskilda själens 
separation från Skapelsens stora hjärta och 
den ständiga längtan tillbaka till ursprung-
et, till kärleken, till sig själv, till en partner. 
Allt för att vi som själar ska växa och förstå 
den ständiga kosmiska dansen – ihop och 
isär, ihop och isär … 

OAVSETT NÄR DU anslöt till Atlantis första 
gången så var du en del av den makalösa gyl-
lene eran. Vi lade grunden för jordens framtid 
här, den framtid som du är med och skapar 
idag. Tusentals år med total harmoni, med 
gränslös utveckling av mediala förmågor och 

ett frö till din storhet
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helande krafter, med ett lyckorus av överflöd 
och livsmening för alla. Alla var inkluderade, 
alla växte utifrån sina egna drömmar, alla 
gjorde exakt det de mest av allt ville och alla 
strävade i varenda minsta detalj efter balans 
och harmoni. Utopiskt kan vi tycka idag men 
du som var med där du vet att det fungerade. 
Och det kan vi skapa igen ... 

DU KAN HA underbara minnen av tempel 
och kristaller, av havets magiska väsen och 
av att ta långpromenader med din enhör-
ning. Du kanske saknar de sprudlande 
vattenfallen och morgondimmans älvor 
som sjunger lovsånger till livet. Du kan få 
plötsliga aningar om att du egentligen kan 
så mycket mer, att du egentligen kan sväva, 
skapa fysiska former med ljus, prata med 
alla väsen och få en kristallstav att på ett 
ögonblick skapa en öppning i berget. Kan-
ske saknar du förmågan att kommunicera 
telepatiskt, att teleportera dig, att leka med 
energier från olika dimensioner, att göra 
det osynliga synligt för andra. 

I Atlantis utvecklades dina kunskaper om 
stjärnor och planeter, din förmåga att skapa 
förfinades, din förståelse för naturens 
läkekraft grundlades. Du är född med stora 
gåvor i det liv du lever idag men troligen 
använder du bara en bråkdel. 

En ny gyllene tid håller sakta på att ska-
pas på jorden. Här och nu i din tid uppgra-
deras jordens frekvenser. Du anar det inom 
dig, känner det i ditt hjärta. Kanske oroar 
det dig eller skapar en fladdrande förväntan 
om förändring men du bär kunskaper och 
minnen som nu kommer till användning.

Du bär kanske också känslor av rädsla, 
ilska, sorg, skam och skuld. Det är känslor 
som du kan förlösa, förtränga eller leva 
ut. Om du vill förlösa dem läs här lite om 
bakgrunden till de mer besvärliga känslorna 
utan att döma. Bara läs och släpp taget om de 
känslor som orden kan skapa i dig. Vi börjar.

EGOT UTVECKLADES I slutet av den gyllene 
eran och väldigt smygande började behovet 
av att få egna fördelar på bekostnad av 
andras bästa få fäste. Allas behov täcktes 
redan men några präster upptäckte att de 
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 En kontinent i Atlanten mellan Nord- 
och Sydamerika, Europa och Afrika som 
gradvis minskade genom atomexplosio-
ner, istid, erosioner och naturliga föränd-
ringar på jorden till en mindre ögrupp. 
Det som rent fysiskt finns kvar idag av 
själva landmassan är Madeira, Azorerna 
och Kanarieöarna. 

 Startar för cirka 260 000 år sedan och 
går slutligen under cirka 10 000 f.Kr.

 Lemurien och Atlantis överlappade 
varandra under en period innan Lemurien 
försvann.

 Innan Atlantis gick under emigrerade 
grupper till andra platser och byggde upp 
nya civilisationer med tempel, labyrinter, 
symboler och den heliga energin.

 Många får förnimmelser om Atlantis på 
Malta, i Grekland och i Spanien, både på 
fastlandet och öarna, men det finns även 
spår i Skottland, England, på Irland och i 
Sydamerika.

 Atlantis fick sitt namn från Atlasbergen 
som i nutid sträcker sig igenom Tunisien, Al-
geriet och Marocko. Bergskedjan fortsätter 
ut i Atlanten och skapar milslånga förhöj-
ningar och djup. Atlasbergen bär fortfa-
rande energin och i bergen finns en sorts 
energifickor som vibrerar av den ursprung-
liga rena högvibrerande atlantiskraften.

 Atlanten var och är ett viktigt hav 
för Atlantis och både Medelhavet och 
Nordsjön är förlängningar av Atlanten. På 
botten finns lämningar och i vattnet sim-
mar väsen från förr.

 Du kan alltid hitta kraftplatser nära dig 
som bär Atlantis närvaro. Vatten är annars 
det element som alltid bär energin. Genom 
att kalla på Atlantis t ex vid en källa eller 
ett glas vatten från kranen kan du aktivera 
energin medvetet. Vulkaner bär också 
Atlantis ursprungliga energi och alla vulka-
niska berg över hela jorden är förbundna 
med varandra så ta det som är närmast.

Observera att tidsangivelser och placering 
bygger på en kombination av 

forskning, kanalisering 
och mest trovärdiga 

antaganden.

Atlantis historia

”Nu är tiden rätt att ta tillbaka Atlantis 
visdomar och höga medvetandenivå.”

kunde få andra att jobba åt dem, själva an-
stränga sig mindre men ändå få mer. Voilà, 
egots inträde var början till slutet.

Sedan gick det bara utför. Med egot bröts 
omtanken om allas bästa och det blev en 
kamp om makten över de mäktiga kristal-
lerna och de magiska kunskaperna. Templen 
infiltrerades ibland men de flesta förblev 
intakta till slutet och höll stånd emot de ne-
gativa krafterna. Ljusets rikedom och renhet, 
den spirituella intelligensen och den mest 
hemliga kunskapen om energi bevarades 
inom en snäv krets av prästinnor och präster.

ATLANTIS UTVECKLADES under de sista 
10 000 åren till två parallella riken som i 
princip bara bestod av ett fåtal öar. Det nya 
destruktiva riket, vi kallar det mörkrets 
för tydlighetens skull, växte gradvis fram 
med allt du kan tänka dig av manipulation, 
falsk information, inlindade hot om våld 
och repressalier, löften om rikedom och 
berömmelse, löften om upphöjda positioner 
och makt. Många lurades in i mörkrets rike 
i tron att det var för allas bästa, i tron att de 
gamla etablerade templen tappat greppet 
eller ljög, i tron att den ursprungliga källan 
fanns i ett annat universum. Andra valde fri-
villigt, levde som spioner, stal ljus av andra 
för att luras. En del råkade bara hamna fel, 
kidnappades, förslavades, lockades … 

Oavsett så växte mörkrets rike både 
genom ursprungliga Atlantis-medborgare 
och genom att invadera andra riken. Många 
lovande tekniker lockades till riket och de 
blev speciellt skickliga i atomenergi. Flera 
av dem inkarnerade sedan i Nordamerika 
och utvecklade atombomben under andra 
världskriget. På denna mörka plats pågick 
de värsta experiment på människor och djur 
du helst inte vill föreställa dig. 

ATLANTIS LJUSA RIKE insåg till slut att 
risken för att förlora ljusets magi och teknik 
till ondskans företrädare var för stor vilket 
skulle ha kastat hela världen in i en spiral av 
massförstörelse, mörk icke-jordisk domi-
nans och noll gudomlig utveckling. Genom 
ett kontrollerat avslut där många redan i 

hemlighet emigrerat till andra platser på 
jorden iscensattes undergången för att rädda 
resten av världen. Öarna bröts sönder och 
sjönk i havet, vulkanerna sprutade eld och 
aska, tsunamis sköljde landet rent från allt 
levande. Kaos och undergång. Sedan tystnad 
och stillhet över ett fridfullt Atlanten. 

DE SVÅRA TIDERNA i Atlantis var bara som 
en droppe i en evighetens ocean av gränslös 
kärlek men de kan ha skapat inre stormar i 
dig. Havet ligger nu framför dig, stilla och 
inbjudande. Det skimrar av gyllene ljus 
och himlen speglar sig i vattenytan. Havets 
väsen håller det rent och bevarar dess hem-
ligheter tills du kan dyka ner i det. Din själ 
har sin egen unika historia men dörren till 
din atlantiska visdom är nu öppen och du är 
välkommen in. 

NU ÄR TIDEN rätt att ta tillbaka Atlantis 
visdomar och höga medvetandenivå för att 
åter skapa en värld där vi lever i samför-
stånd och respekt för allt liv. Stora föränd-
ringar har vi redan sett med finansiella 
och politiska kriser, extremt väder och 
naturkatastrofer men också med en längtan 
efter frihet, demokrati och ett annat sätt att 
samexistera i världen. 

Under 2012 avslutades både den Atlan-
tiska eran om 260 000 år och en astrono-
misk period om 26 000 år. Under 2021 går 
vi på allvar in i en ny era där fokus ligger på 
att skapa och bygga upp. Tiden vi lämnade 
och tiden vi lever i nämns i Mayakalendern 
och profetior om övergången till en ny tid 
som nedtecknades och berättades om för 
tusentals år sedan. Vi är där nu. Redo för en 
ljusare nutid.

Plus mer
www.marianylow.se
“Edgar Cayce on Atlantis”, Edgar Cayce (Little, 
Brown and Company, 2000).
“Discover Atlantis” Diana Cooper (Findhorn  
Press Ltd, 2007).
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