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DIN SJÄL HAR någon gång i 
begynnelsen av tiden fått ett 
erbjudande. Ett erbjudande 
om att ingå i ett gigantiskt 
nätverk av systrar. Systrar och 

bröder som vill verka för en ny världsord-
ning där hjärtat leder världen in i fred, frid 
och försoning. Tog du erbjudandet? I så fall 
är det din tid nu.

Du har väntat länge på denna tid. Din själ 
har längtat, förberett sig, lagrat visdom och 
samlat kunskap. Just för att få vara med på 
jorden i exakt denna tid. Den globala rörel-
sen av hjärtats systerskap bär medvetenhe-
ten om det viktiga skifte som mänsklighe-
ten befinner sig i. Systerskapet är medvetet 
även om inte alla systrar ännu vaknat. Några 
går före, några tar det lite försiktigare. 
Några är involverade i utkanten, några blir 
distraherade av annat. Några håller emot 
sina instinkter, några är insiktsfulla men 
vet inte hur de går vidare. 

KANSKE ÄR DU en av de vaknande systrarna 
som just nu längtar efter att hitta dig själv 
och vägen tillbaka till systerskapet. Syster-
skapet inkluderar även män i gemenskapen 
så kanske är du en av systrarnas bröder som 
också bär de feminina aspekterna av skapel-
sen in i nutiden. I så fall är du en ödmjuk, 
öppen och hjärtbaserad man som inte för ett 
ögonblick står på systerskapets sida för att 
vinna egna fördelar. Du är stark i din gudom-
ligt maskulina kraft, trygg i din gudomligt 
feminina kontakt och medveten om din bety-
delse utan att kräva bekräftelse för den.

Men nu till kvinnorna, systrarna. Till dig 
som är kvinna idag och som har en längtan 
efter ett större sammanhang, en tydligare 
väg, ett systerligt maktskifte. Din tid är nu 
och du är redo och förberedd – medveten 
eller ej. Ditt hjärta är redo för ett skifte 
och där hittar du kraften när benen viker 
sig, när oron får magen att knyta sig, när 
tårarna tränger sig fram av frustration och 
hopplös ilska över allt du ser. Ditt hjärta bär 
din version av den feminina gudskraften, 
ditt hjärta bär kärnan i skapelsens unika 
systerskap. Det där som du nästan inte vis-
ste fanns bor i dig. Ganska coolt!

OCH VEM ÄR då du? Du kanske läser detta 
med dåligt samvete och tänker att du inte 
varit så tolerant eller öppensinnad gent-
emot andra kvinnor. Du kanske föredrar att 
umgås med män och känner dig obekväm i 
andra kvinnors sällskap. Du kanske aldrig 

hade några väninnor eller bara någon enda 
och tror att det var fel. Men nej. 

Systerskapet är mycket djupare än så. Du 
behöver inte umgås med andra kvinnor för att 
vara en god syster. Det handlar om ditt hjärta. 
Om din vilja. Och om att öppna ögonen. Det 
kanske är just nu som du blir medveten eller 
påmind. Det är bra nog. För världen skriker ef-
ter sina systrar, efter systerskapets ledarskap 
och lindring. Det är nu som du tar ställning för 
alla människors rätt att leva fria från förtryck, 
våld, förminskning och hat. Det är nu som du 
erkänner att den komplexa feminina urkraft 
som du bär genom ditt fria val att födas som 
kvinna ska användas i skapandet av den nya 
världsordningen. Det är nu som du accepterar 
dig själv som en mäktig, värdig medlem i det 
globala systerskapet och ser på dig själv som 
en ledare i godhet och kärlek. 

SYSTERSKAPET ÄR EN global rörelse som 
engagerar men som också irriterar de 
som känner sig hotade. De upprörda finns 
överallt men du tiger inte längre still. När 
lusten att uttrycka sig väcks i dig, viljan att 
göra mer av godhet för andra, önskan att se 
igenom illusionernas skuggor och fasader 
brinner inom dig då vet du. När du stöttar 
någon som far illa bara för att hon är kvinna 
då vet du. När du försvarar en kvinnlig poli-
tiker ”på andra sidan” då vet du. 

Hjärtats systerskap har ingen politisk 
färg bara kosmos och regnbågens alla 
färger. Det har ingen kryptisk förkortning, 

MARIA NYLOW:

”Systerskapet är en 
global rörelse som 
engagerar men 
som också irriterar 
de som känner sig 
hotade.”

Systerskapet 
utvecklar ditt hjärta
Vem är du i allt som sker på jorden just nu? Den nya världsordningen som skapas av 
feminint gudomliga värderingar bärs via alla tiders systrar till vår nutid. Kanske är du en 
av de vaknande systrarna som just nu längtar efter att hitta dig själv igen. Kanske är du 
en av systrarnas bröder som också bär systerskapet i ditt hjärta in i nutiden. Maria Nylow 
berättar hur du kan hitta din plats i det nya globala systerskapet för att välja den breda 
vägen till den nya tiden vägledd av ditt eget hjärta.
Text Maria Nylow  Foto Privat  Bild Ironika (shutterstock.com) 
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ingen hemlig agenda och tjänar ingen 
främmande makt eller människa. Det krävs 
inga lösenord eller medlemsavgifter, inga 
nakendanser eller ceremonier under månen. 
Det enda som behövs är ett hjärta som är vil-
ligt att expandera den feminina ordningen 
på jorden genom ett samarbete mellan 
systrar av olika bakgrund, tro och åsikt. Det 
i sig kan vara en utmaning särskilt efter en 
stundtals polariserande valrörelse som vi nu 
har bakom oss men så ofantligt viktigt.

ALLTFÖR LÄNGE HAR kvinnors egenvärde 
marginaliserats. Det är den dystra sanningen. 
Hon har svepts in i tyg och gömts undan. Hon 
har dekorerats och visats upp. Hon har utnytt-
jats för manlig njutning, barnafödande och ut-
rotning av ett folk. Hon har fått spela rollen av 
helig jungfru, ömmande moder eller en fallen 
kvinna i pjäserna som skrivits och regisserats 
av män. Fortfarande på 2000-talet har vi inte 
kommit längre. Systerskapet skriver sina egna 
pjäser, spelar alla huvudroller och regisserar 
tillsammans. Så huka er patriarkat!

Varje kvinnas lidande delas av alla kvin-
nor. Varje våldtäkt på en flicka eller kvinna 
är en kollektiv våldtäkt på det feminina. Vål-
det mot kvinnor berör alla kvinnor överallt 
alltid och så länge männen utövar sin makt 
genom hot, hat, våld och övergrepp kommer 
dessa män aldrig att gå säkra. Systerskapet 
kommer att utkräva sin gudomliga rättvisa. 
I detta liv eller därefter. Ingen kommer 
någonsin undan sin karma och de män som 

tror att de kan fortsätta som förr kommer 
att bli förvånade. Förvånade i själ och hjärta.

Även den jordiska rättvisan bejakar allt-
mer de feminina värderingarna. Åklagare, 
poliser, försvarare, jurister, socialarbetare, 
fångvaktare, militären … det tar tid men 
förändringen sker så sakteliga. För låt oss 
vara brutalt ärliga. Systerskapet behöver 
uppgradera kvinnlighetens rykte, makt och 
styrka tusenfalt överallt för allas skull. 

MÄNNEN HAR HAFT makten över det kvinn-
liga narrativet men det tar systerskapet 
tillbaka. Myten om att kvinnor inte kan 
samarbeta bryts sakta ner. Systerskapet ser 
igenom de historiska och strukturella ambi-
tionerna att skapa konflikter mellan kvin-
nor som bara gynnar de patriarkala målen. 
Klartext. Den gamla maskulina aspekten har 
i tusentals år trummat in i vårt medvetande 
att kvinnor inte kan leda, samarbeta eller 
ens tänka logiskt. Att kvinnor är flamsiga, 
hysteriska, känslostyrda, illojala mot varandra 
och annat för att förminska och försvåra för 
kvinnor att ta plats och just samarbeta. 

Varför? Makt, pengar och väldigt mycket 
rädsla. Rädsla för att den samlade feminina 
kraften ska vara starkare än den maskulina, 
rädsla för vad som kan förändras när kvin-
nor strålar samman, rädsla för den unika 
kontakt som kvinnor har med gudskraften. 
Även en rädsla för den urkraft som skapas 
när kvinnor föder barn, en kraft som enbart 
föräras kvinnor. Män kan skrämmas av 

att se kvinnor bli starkare av det lidande 
som barnafödandet ofta innebär. Alltså en 
genuin rädsla för det feminina, moderskapet 
och systerskapet, en rädsla som också färgar 
delar av dagens manliga etablissemang. 

FÖR VISST HAR DE manliga sätten att 
förminska fungerat. Inte fullt ut men till-
räckligt. Världen är en vacker men ofta hård 
plats, exkluderande, aggressiv, egofokuse-
rad, maktfixerad, full av ojämlika värde-
ringar och uttryck för mannens dominans. I 
allt detta har systerskapet bidat sin tid, sått 
frön som grott i Moder Jords rika mylla och 
i ditt kreativa sköte. Systrar har legat lågt, 
försökt överleva men ändå planera för det 
som kommer. Det som kommer nu. 

För nu ska du bli den du är på riktigt. 
Systern som stöttar andra systrar. Kvinnan 
som skyddar andra kvinnor. Hon som kan 
kroka arm med kvinnor av annan tro, annan 
hudfärg, annan bakgrund, annan politisk 
åsikt, andra ekonomiska förutsättningar än 
du. Så hur blir du då en medveten syster som 
kan vandra på den breda upplysta välprepa-
rerade vägen in i den nya tiden?

Självinsikt, mod, öppet hjärta, brutal 
ärlighet om dig själv, prestigelöshet och en 
vilja att skapa en bättre värld genom att 
lyfta dina systrar såsom de lyfter dig. Eller 
en önskan om att nå dit. Och en himla massa 
kärlek som du känner för alla systrars 
strävan efter lycka, frihet och frid i sina liv. 
Övning ger färdighet …

▲



HJÄRTATS SYSTERSKAP ÄR en bärande del av 
den nya världsordningen. Systerskapet som 
skapas av gudomligt feminina värderingar bär 
samma intelligens, visdom och logik som Ska-
pelsen självt. Du är alltså som Skapelsen självt. 
Det finns en frid i framtiden och en kärleksfull 
nerv i den kvinnliga närvaron när systerskapet 
är genuint förankrat i hjärtat. I jordens hjärta, i 
Skapelsens hjärta, i systrarnas hjärtan. 

Systerskapet är en förutsättning för att 
mänskligheten ska orka förmå sig att vand-
ra genom livets alla utmaningar, eländen 
och förvirring eftersom det finns en belö-
ning som hägrar lite längre fram. Den unika 
kvinnliga samhörigheten bär hela jorden, är 
ett med jordens kraft och kvinnliga väsen. 
Systerskapet binder samman evolutionens 
alla faser och kan vara din ledstång att hålla 
i när du svajar, kan vara din gyllene tråd att 
nysta i för att få klarhet och stabilitet. Eller 
den breda vägen som du kan vandra på be-
skyddad av Gudsljus och Moder Jords kraft. 
Det måste inte vara svårt att utvecklas.

DET KOMMER EN TID efter den överskådliga 
framtiden då systerskapet förändras. Det sker 
organiskt i takt med att mänskligheten ut-
vecklas, stiger i mognad och frekvens. I värsta 
fall kan det ta många generationer att tvätta 
bort det destruktiva och aggressiva ur hela 
den gamla maktstrukturen och att ersätta 
det med en kreativt villkorslös mix av kärlek 
och nyfiken tolerans. Men till dess är det 
de feminina gudomliga allianserna, det nya 
systerskapet som får leda världen. Kvinnor 
och rätt sorts män sida vid sida. För systerska-
pet lyfter fram även männen, de män som kan 
leda utifrån hjärtat, som ser helheten, som 
inkluderar och skapar allianser. De männen 
kommer att kunna andas djupare och lugnare 
framöver när machomanteln som bara blivit 
en börda och belastning kan eldas upp. 

TILL DESS VANDRAR SYSTRAR med sina 
ödmjuka bröder på vägen som lockar allt fler att 
ansluta sig. Den upplysta vägen som gör det allt 
lättare att stötta varandra och att se det unika 

hos varje syster utan att döma eller värdera. 
Vägen som gör systerskapet synligare även för 
de som valt en annan stig att följa, för de som 
i början häcklade och hånade men som sakta 
tystnar och accepterar den nya ordningen. 

SYSTERSKAPET UTVECKLAR ditt hjärta och 
ditt hjärta utvecklar systerskapet. För jor-
den, mänskligheten, evigheten och du läng-
tar efter ett liv i fred, frid och försoning. Tar 
du emot den hand som dina systrar sträcker 
fram till dig? Det är nog nu med elände. Den 
gamla ordningen är död. Den vet bara inte 
om det ännu. Men nu vet du det.

I nästa nummer bjuder vi in dig till att finna din 
egen själs historia som en del av systerskapet 
för länge sedan.

www.marianylow.se

Plus mer
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www.lightsisters.se         lindaklanglightsisters

Medial vägledning
Den mediala vägledningen hjälper dig att 
se dina möjligheter och val, att kanske ta 
nästa steg i livet eller se det du är i just nu 
i ett större perspektiv.
Jag ger medial vägledning och kanaliserar 
budskap till dig från andliga guider.
Vägledningen gör jag via telefon så varmt 
välkommen att boka tid.

Linda Klang 
Soulworker 
Yogalärare
Socionom

 Anser du att du har fördomar om  
 andra kvinnor eller är det bara fakta 

 som färgar dina åsikter?

 Vad tror och tänker du om samar- 
 bete mellan kvinnor?

 Hur pratar du om andra kvinnor  
 som inte är dina närmaste?

 Har du någon kvinnlig förebild som  
 lever idag och vilka egenskaper har  
 hon?

 Hur ser du på dina kvinnliga  
  kollegor, chefer och medarbetare?

 Välj en känd kvinna som du har svårt för. En politiker, en skådespelare, en komiker, ett  
 nyhetsankare, en influencer …

 Hitta ett klipp med henne där du kan se henne och stänga av ljudet.

 Du är förbjuden att tänka negativa tankar om henne.

 Din uppgift är att ösa beröm och kärlek över henne, att se henne med kärlek, att tacka henne.

 Bekräfta henne på alla sätt du kan.

 Hennes mod att visa sig, hennes kreativitet, engagemang, unika skönhet, spännande  
 bakgrund, skärpa …

 Prata till henne och kalla henne syster.

 Gör om det om du behöver senare annars gör du samma sak med någon annan kvinna  
 –  en känd person eller någon från ditt liv.

 Detta är kanske det snabbaste sättet att expandera ditt hjärta och att medvetet ta plats  
 i det globala systerskapet!

Bli medveten om din  
syn på systerskap

Förändra din relation med en kvinna du inte känner

Medial Vägledning
Konkreta & tydliga budskap

www.holisticmakeover.se
Anna 
Angelius

ERBJUDANDE:
150 kr för 10 min 0939-1981

17 kr/min 0939-1980

HOLISTIC MAKEOVER
Webshop - Betala enkelt via Klarna
Aukt. Återförsäljare för KANI Naturapotek
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