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SYSTERSKAP ÄR EN ALLIANS. 
En allians som går bortom ti-
der och platser, religioner och 
filosofier, färger och former. 
Systerskapet är en skapelse i 

sig som byggs ihop av samma beståndsdelar 
som den feminina Gudskraften. Det förädlar 
de feminina aspekterna och förenar de mas-
kulina med den kreativa och inkluderande 
energin. Det maskulina och det feminina i 
en harmonisk och mäktig allians med syfte 
att balanserat förändra världen inifrån 
minsta mänskliga beståndsdel. Det är det 
nya systerskapet. En totalt ny världsordning 
i en helt ny tid med helt nya värderingar 
som omsätts till en praktisk och mänsklig 
kontext för att fungera för alla. 

DET NYA SYSTERSKAPET är inte för alla kvin-
nor men heller inte enbart för kvinnor. Även 
män känner en kallelse att utveckla den nya 
världen med upplysta systrar och bröder. Här 
i artikeln fokuserar jag dock på kvinnorna 
men ber dig som är man att ändå känna dig 

inkluderad i systerskapet. Du är visserligen 
man idag men vid en annan tidpunkt, i andra 
liv var du kvinna och som sådan en del av den 
tidens systerskap. Du bär systerskapet i din 
själ, du bär dess längtan och kraft i ditt hjärta 
likafullt men har valt att delta i jordens 
utveckling utifrån mannens perspektiv i 
detta liv. Det gör dig inte mindre värd i detta 
sammanhang, eller mindre välkommen. Bara 
att din roll är annorlunda kvinnornas. Lika 
viktig men inte likadan.

Det nya systerskapet är heller inte exklusivt 
för de andligt medvetna och medvetet själsligt 
sökande. Det är ett själsligt band mellan 
kvinnor som är redo att fullt ut aktivera den 
feminina kraftens alla positiva och kreativa 
aspekter inom sig för jordens och mänsklighe-
tens bästa. Oavsett om hon använder de orden 
eller inte. Oavsett om hon är medveten om sys-
terskapet eller ens att en ny värld är i sin linda. 
Oavsett vad som helst så stärks bandet mellan 
systrar över hela världen i detta nu, mellan 
helt vanliga kvinnor med ovanliga ambitioner 
i sina själar. Medvetna eller ej. 

DU HITTAR DE NYA SYSTRARNA överallt. De 
finns inom politiken, i skolan, på sjukhusen, 
i socialtjänsten, hos polisen, i juridiken och 
i det massmediala. De försvarar sina länder, 
tryckfrihetens värde, människans suverä-
nitet, kvinnans självbestämmande, barnens 
rätt att vara önskade, älskade och fredade. 
De driver företag, driver på jämställdheten 
och rättvisan, de uppfinner, skapar, hål-

ler ihop, samarbetar, bygger broar, säger 
ifrån, sätter gränser och öppnar upp för det 
obegränsade samtidigt. Och det för ett högre 
syfte, ett högre kollektivt globalt syfte. En 
bättre värld för alla som väljer att stanna 
kvar på jorden för att göra det bättre för alla. 

DE NYA SYSTRARNA är makalösa i sina mer 
eller mindre medvetna ambitioner att hitta 
tillbaka till systerskapet och återaktivera 
den allians som vilat alltför länge. Dag för 
dag vaknar allt fler i sin goda vilja och vision 
för världen. Vi vet sedan länge att det är den 
feminina kraften som ska skapa den föränd-
ring vi väntat så länge på och den väljer nu 
att verka igenom sina systrar. Denna kraft 
som verkar i försvaret av liv och rättighe-
ter, som ger röst åt förslag som förenar och 
förbättrar, som flödar fritt mellan människor 
som söker frihet åt sig själva och sitt folk. 
Massor av systrar verkar redan i det aktiva 
systerskapet som ledare, beskyddare, talare, 
samordnare, kreatörer, ögonöppnare, befriare 
… Är du en av dem? Du läser detta av en anled-
ning. Slumpen finns inte. Bara meningen. 
Den heliga alliansen går igenom våra tidigare 
liv och erfarenheter och knyter oss till systrar 
som vi trott vara förlorade för länge sedan. 

SYSTRARNA I DEN NYA globala feminina gu-
domliga alliansen är alla feminister. Riktiga 
feminister. Inte politiskt korrekta feminister. 
Andliga feminister. Mänskliga feminister. 
Det är kvinnor som ser samhällets svagheter 

MARIA NYLOW:
”Det nya systerskapet 
boostar din inklu-
derande feminina 
intelligens, väcker ditt 
hjärtas visdom och 
öppnar porten till ett 
alternativt ledarskap.”

Systerskap som 
förenar över gränserna
Under ytan mitt i världens brinnande konflikter håller ett nytt globalt systerskap på att 
etableras. De aggressioner vi ser på en mängd olika platser är den gamla maskulina 
  världens dödsryckningar. De begränsande synsätten, de etablerade systemen, de 
 ojämlika strukturer som med våld och makt hållit samman det som varit förändras. Det 
nya systerskapet lägger grunden till en ny världsordning genom försoning, fred och 
 hjärtats ledarskap. Läs här om du också bär den heliga alliansens band i din själ när 
 Maria Nylow skriver om vilka som väljer att ingå i systerskapet.
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i det öppna förtryck och den dolda diskri-
mineringen som män utövar överallt på alla 
nivåer. Det är kvinnor som inte längre tar 
skit från gubbarna, grabbarna, karlarna och 
mansgrisarna på sina arbetsplatser, i hem-
met, i sporten, i kulturen. Det är kvinnorna 
som tar de besvärliga samtalen med chefen, 
sonen, sambon, kollegan, doktorn, läraren. 
Det är kvinnorna som kämpar på i det dolda 
på sitt sätt, som kanske inte hörs eller syns 
men som inte längre lyder när det förväntas 
eller skrattar åt förminskande humor. 

ANDLIG FEMINISM HANDLAR OM att inklu-
dera hon, han och hen i samtalet om framti-
den. Systerskapet arbetar med att balansera 
feminina värderingar med maskulina och 
att integrera själen och anden i kroppens fy-
siska verklighet. Den feminina andligheten 
ser hela dig och allt som du är med respekt, 
kärlek, mod, styrka, förståelse, intelligens, 
intuition och medkänsla. Det nya systerska-
pet använder ofta andra ord och begrepp 
men andemeningen är densamma. Rättvisa. 
Jämställdhet. Likvärdighet. Det nya syster-
skapet boostar din inkluderande feminina 
intelligens, väcker ditt hjärtas visdom och 
öppnar porten till ett alternativt ledarskap. 

FÖR LÅT OSS TALA KLARSPRÅK. Männens 
sätt att styra världen har misslyckats. Den 
maskulina dominansens tid är över. Upphöj-
andet av de maskulina värderingarna och 
egenskaperna till norm och rättesnöre är 

passé. Den maskulina logiken, strukturen 
och intelligensen håller på att demoraliseras 
genom att den exponerar sina egna brister 
i självinsikt och självbehärskning. Det du 
ser hända runt om i världen där ledare blir 
alltmer auktoritära, där demokratier hotas 
av både externa och interna angrepp och där 
länder tänker egoistiskt och kortsiktigt är 
den gamla destruktiva maskulina struk-
turens egna dödsryckningar. Den gamla 
energin är död. Länge leve den nya! 

TROTS DESTRUKTIVT KAOS, oro och den 
hårda manipulativa egoismen står den femi-
nina kraften stark. Enbart den maskulina 
kraften bär destruktion inom sig – enbart 
den feminina kraften bär förmågan att ska-
pa och bygga upp. Män kan bära det femi-
nina starkt i sig och kvinnor det destruktiva 
förstås. Det nya systerskapet är ingen kamp 
mellan män och kvinnor. Det är en naturlig, 
gudomligt planerad förstärkning och ini-
tiering av den feminina kreativa energin på 
jorden i en tid då den förstörs av det gamla 
sättet att dominera. Det sättet är förlegat, 
det fungerar helt enkelt inte längre eftersom 
den maskulina energin försvagas. Den käm-
par för sitt liv just nu men utkomsten av den 
striden är redan bestämd. Systrarna vinner 
och kan börja med att bygga en ny värld i en 
ny tid. Med bröderna vid sin sida.

GENOM KAOS OCH ELD kliver kvinnan som 
i sin själ bär den villkorslösa förståelsen 

för skapelsens mening och tidlösa syften. 
Förståelsen, tålamodet, modet att bryta mot 
de gamla normerna finns i ditt kvinnliga 
dna. Den feminina kraften som bor både i 
kvinnor och män har bidat sin tid, byggt upp 
sin visdom och väntat på att för en tid nu ta 
över. Genom det nya systerskapet kommer 
det att ske. Genom de andliga feministerna 
som leds av sin själ, sin ande och sitt hjärta 
och inte av ett politiskt mål eller fundamen-
talistisk agenda får framtiden kraften att 
skapas av de celler, strålar, idéer och beslut 
som gynnar mänsklighetens uppstigning. 

SYSTRARNA ÄR BÅDE medvetna och 
omedvetna om det gigantiska nätverk 
som skapats under tusentals år av villiga, 
kompetenta och modiga systrars idoga 
arbete, uppoffringar och planering. Känner 
du kanske en otålig spänning inom dig, som 
att du vet något som du inte kan få fatt i? 
Får du glimtar av att det som sägs inte går 
ändå borde vara fullt möjligt med bara små 
justeringar och annan ledning? Kan du just 
nu förnimma de trådar av samhörighet som 
binder samman dig med dina eviga systrar 
mjukt fladdra till i ditt hjärta och kittla din 
fantasi? Det vi väntat på blir nu verklighet. 
Mitt i den maskulina destruktionen, mitt 
i krig, kaos, inflation, kristänk … initieras 
den Gyllene Tidsåldern av dig och dina goda 
feminina intentioner av tidlös acceptans, 
tolerans och förmågan att säga nej när det 
behövs. 



DET FINNS MÅNGA andliga storheter som är 
som nav i vårt systerliga nätverk, många pelare 
i det gudomliga templet av villkorslös kärlek 
och nåd. Några är extra viktiga att lyfta fram: 

 Moder Maria är den sammanhållande 
som ingjuter omsorgens aspekt och läkning-
ens betydelse i freden som kommer. 

 Maria Magdalena är den mäktiga som 
erbjuder ledarskapet sina djupaste insikter 
och sin visdom i tider av samtal och upplös-
ning av konflikter. 

 Kuan Yin är den närvarande som omsluter 
allianser och unioner med nådens befrielse 
och som omfamnar sargade kroppar och 
hjärtan med självkänslans upprättelse och 
frid. 

 Isis är den eviga som blåser ut de förtä-
rande eldarna av hat och bitterhet och som 
viskar in visdomen och insikten om evighe-
tens mirakel och mysterium. 

 Kali Ma är den gränslösa som suddar ut 
linjerna mellan tid och rum, mellan liv och 
död och mellan det som inte var men som 
nu är möjligt att skapa i godhetens och det 
feminina systerskapets ljus. 

IDAG LEVANDE KVINNOR som ingår i sys-
terskapet är många. Du känner säkert flera, 
känner till många. Okända och kända, inom 
dina kretsar eller utanför. Tänker du att du 
måste gilla allt dessa kvinnor gör och står för 
eller att du måste hitta åtminstone en yttre 
gemensam nämnare som du kan acceptera? 
Det behövs inte. Systerskapet sitter inte i det 
yttre. Det sitter i själen, alltså i hjärtat. Så 
systrar med samma kallelse att bygga upp 
jorden igen, att förändra den med kärlek kan 
du hitta, hedra och älska även om du inte sym-
patiserar med deras åsikter. Om du ser ljuset 
i deras själar, ser det gudomliga ljuset i deras 
ögon så vet du. Då kan du möta dem över grän-
serna. Och älska även systrarnas skavanker 
utan att döma eller förvänta dig perfektion.

DIN SJÄL HAR ALLTSÅ kanske en gång i begyn-
nelsen av din mänskliga resa på jorden fått ett 
erbjudande. Ett erbjudande om att ingå i detta 
nätverk av systrar. Ett systerskap som under 
tiderna stärkts och försvagats, utmanats men 
som ändå stått pall för krig, häxbränningar, 
inkvisition, spioneri, prästmakt, kvinnohat, an-

giveri och en massa annat som männen gillade 
att göra när de hade tid. Vad gör du idag? Hur 
ser dina livsval ut och vad vill du förändra? Kan 
du se dig själv som del av ett globalt systerskap 
med kollektiva goda visioner för världen? Kan 
du acceptera att du är en del av framtiden? 

I ERBJUDANDET SOM du fick fanns en speciell 
tid angiven där du skulle sammanstråla med 
andra systrar i en gemensam process att leda 
världen genom den Gyllene passagen till den 
nya tidsåldern. Är du en av systrarna i det nya 
systerskapet? Då är din tid nu. Bron till framti-
den är färdig, dina möjligheter har aldrig varit 
bättre och din kraft är på riktigt gränslös.

Denna artikel följs upp i nästa nummer där vi 
sticker hål på några bubblor, petar på några 
fördomar och där du möter din egen systerliga 
kraft idag och igår.

www.marianylow.se
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Free • nr 5  | 44 |  september–oktober • 2022

DU MÅSTE INTE NÖJA DIG MED DET DU HAR
JAG HJÄLPER DIG ATT TÄNKA STÖRRE
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Feminin andlighet · Hjärtats väg · Lyckliga pengar · Atlantis arv · Läkande lugn
Konsultationer & events online · Kurser & retreats

Några kända andliga systrar med kunskap, substans och hjärta

KAIA RA är dedikerad den feminina 
gudomliga kraften, verkar för spirituell 
utbildning och läkning. Har skrivit 
boken ”The Sophia Code”. 
www.kaiara.com

KAIA  
RA
Författare, pionjär, 
ledare.

KATHLEEN MCGOWAN är modig och 
banbrytande, skriver fiktivt och histo-
riskt främst om ättelinjen och Maria 
Magdalena, bl a: ”Den Väntade”, 
”Kärlekens Bok” och ”Diktarfursten”. 
www.kathleenmcgowan.com

KATHLEEN 
MCGOWAN
Författare, pionjär, 
ledare.

SARAH MCCRUM har en djup kun-
skap om hur en sund och kärleksfull 
relation till pengar förändrar världen. 
Har skrivit boken ”Love Money, Mo-
ney Loves You”. 
www.sarahmccrum.com

SARAH  
MCCRUM
Författare, pionjär, 
ledare.
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