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Din själ är ett evigt väsen så 
fylld av minnenas rikedom 
och kunskapens visdom. Du 
har varit med om vidunderliga 
äventyr i det lilla och i det stora. 

En del av dig finns berättad i historien om värl-
den, en del finns bara sparad i själskrönikorna 
om dina liv, slutsatser och bedrifter. 

Kanske levde du länge och väl eller kort 
och intensivt. Kanske levde du i godhet 
och fullkomlighet eller i påtvingad skam 
och elände. Oavsett så är dina liv som en av 
systrarna en källa till glädje, kunskap och 
visdom. En källa som du alltid kan hämta 
energi och vägledning från. Så låt oss … 

Ditt systerskap bär du med dig från den 
stund din själ skapades och du började känna 
in vad du ville uppleva, prova, misslyckas och 
lyckas med under dina kommande liv som 
kvinna på jorden. Efter varje liv justerade du 
dina mål och planer men din själ har ett antal 
röda trådar som vägleder dina val liv efter liv. 
Självklart inte alla samtidigt och självklart 

har du alltid haft möjlighet att prioritera om 
men en av din själs röda trådar är just att 
uppleva och utveckla systerskapet.

IDAG KALLAR DET nya systerskapet på dig 
som du kan läsa mer om i tidigare artiklar. 
Men i det förflutna var det ett systerskap 
som trots olika epoker och sammanhang 
alltid erbjöd ett kvinnligt nätverk av stöd, 
beskydd, lärande, läkande och samhörighet. 
Ibland var det organiserat med en tydlig 
ledare eller frontfigur men ofta var det inof-
ficiella samarbeten och grupper av kvinnor 
där alla kanske inte ens kände till varandra. 
Limmet i alla konstellationer, hemliga eller 
kända, var dock kvinnors förståelse för att 
tillsammans är vi starkare än ensamma. Att 
vi behöver hjälpa varandra även om vi tycker 
olika. Att när alla tiders patriarkat är på väg 
att upplösas är systerskapet redo att forma 
ett inkluderande alternativ. 

Idag bär din själ både underbara och trau-
matiska minnen av tider där du mött den 
kvinnliga gemenskapen. Dina själsminnen 
av tidigare liv och systerskap kan triggas av 
den följande texten men kom ihåg att dina 
känslor och förnimmelser vill berätta något 
för dig så stanna gärna upp en liten stund 
om orden berör dig och känn in.

FÖRST EN HYLLNING till kvinnan så att vi 
vet vad systerskapet bottnar i. Kvinnan 
är i sin skapelse en glödande vulkan, en 
grönskande oas, en porlande källa och en 

förödande orkan. Kvinnan är allt, kan allt 
och håller alla aspekter av skapelsen inom 
sig. Hon är Gudinnans avbild, Moder Jords 
dotter och Moder Guds hjärta, medvetande 
och händer på jorden. Hon är inte ovanför el-
ler utanför, över eller under. Hon är överallt. 

Kvinnan är skapad av sig själv till att vara 
en förlängning av Skaparen på jorden, en 
fullkomlig union av det feminina och det 
maskulina i harmoni. I kvinnan finns ingen 
motsättning mellan himmel och jord, eld och 
vatten. I hennes hjärta finns framtid, dåtid 
och nutid. Hon är den feminina gudskraften 
i en materialiserad kvinnlig form. 

Ur denna gudomliga kraft är systerskapet 
skapat för jordens och mänsklighetens bäs-
ta. Och på detta mandat verkar också du. Så 
låt oss fokusera på de liv där du kan ha varit 
en del av ett systerskap. Du var kvinna eller 
flicka, fri eller ofri, drivande eller passiv, 
med makt eller utan. Och allt däremellan. 

VI BÖRJAR MED ATT landa i Atlantis. Du har 
tagit dig hit via havet, via luften, via kosmos 
eller så är du helt enkelt född här. Du är eller 
väljer att vara en del av den kvinnliga gemen-
skapen. Och här finns mycket att välja på. Det 
du kanske först tänker på är Atlantis tolv hu-
vudtempel varav sex leddes av översteprästin-
nor. Men det fanns även många fler mindre 
tempel, minst lika viktiga men ofta ännu mer 
praktiskt betydelsefulla för vardagslivet. Om 
du tjänade i ett tempel som prästinna kanske 
du var en av flera esoteriskt välutbildade kvin-
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Systerskapet 
är själens nyckel
Följ med tillbaka i tiden och möt dig själv bland systrar i perioder och epoker som satt 
djupa spår i din själ. Du kan vara man eller kvinna idag. Du var en av systrarna då. Dina 
minnen är nycklar till din koppling till systerskapet idag och till den nya världsordningen. 
Maria Nylow lyfter några viktiga perioder och platser där du kan hämta hem dina minnen, 
din kunskap och visdom igen. Genom att förnimma dina minnen och din historia kan du 
ha lättare att acceptera din betydelse för framtiden.
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Vi behöver 
hjälpa varandra 
även om vi  
tycker olika.

nor som i sin tur byggde ett eget nätverk av 
kvinnor utanför templet men i samma anda. 

Systerskapet som formades runt varje tem-
pel byggde på att stärka och utveckla varje 
kvinnas och flickas egen potential. Individen 
var helig och hennes livsmål i fokus. Vad 
ville hon lära sig, vilka förmågor ville hon 
utforska, vad ger henne lycka och glädje? Sys-
terskapet stöttade varje enskild kvinna i hen-
nes eget personliga sökande efter kunskap, 
insikt, visdom och spetskompetens. 

I ATLANTIS LADES GRUNDEN för det nya 
systerskapet som fått gro under många tusen 
år för att i nutid vakna och aktivera den nya 
världsordningen. Varje syster var viktig för den 
processen, varje kvinna lärde sig unika förmå-
gor, varje flicka bjöds in i systerskapet när hon 
ansågs förstå vad hon valde och varför. Det kol-
lektiva stöttade de enskilda systrarna som gav 
tillbaka lika mycket support och lärdom.

Du utforskade och utvecklade dina 
kunskaper helt fritt stöttad av systerskapet 
men utan krav. Du lade grunden för dina för-
mågor idag inom läkning, odling, astrologi, 
medialitet, forskning, nytänkande, närings-
lära, alternativ energi, vattenrening, högre 
kommunikation, kristaller, meditation, 
drömmar, telepati och mycket mer. 

Systerskapet var en förlängning av den 
feminina gudskraften och alltigenom öppet 
och inkluderande men detta förändrades 
när Atlantis undergång närmade sig. En del 
systrar föll bort, förlorade sig själva till den 

destruktiva makten och kunde inte räddas 
just där och då. Systerskapet blev alltmer 
hemligt och exklusivt för att kunna fort-
sätta bära den rena ambitionen om en värld 
i villkorslös kärlek och mänsklig respekt för 
livet. Kanske bär du smärtsamma minnen 
av att exkluderas eller av misstänksamhet 
mot andra kvinnor. Kanske bär du sorg och 
saknad eller en djup ilska mot prästerskapet 
som bröt sönder det vackra rena. 

NÄR ATLANTIS SLUTGILTIGT gick under hade 
systerskapet redan börjat byggas upp igen 
på andra platser och för kommande tider. 
En direkt fortsättning blev Avalon. Den 
kraft som till sist förstörde Atlantis var den 
destruktiva maskulina i form av korrupta 
präster som ville ha mer till sig själva. De 
gav sig själva rätt att manipulera sinnen, att 
experimentera med den fysiska kroppen och 
att expandera sin makt med våld. Allt detta 
destruktiva valdes medvetet bort när Avalon 
fick liv genom att all makt och kunskap gavs 
till Avalons prästinnor. Kanske hittar du 
dina rötter här i ett systerskap som länge 
byggdes och frodades i skydd av dimmor, 
magiska väktare och utvalda riddare. Det 
kollektiva är lika viktigt här som det en-
skilda så prästinnorna har ansvar både för 
sig själva och för gruppens syften. 

LADY OF AVALON ledde sina systrar i att 
tjäna människorna och jorden med den 
kunskap om läkning, odling och magi som 

följde med från Atlantis. Geografiskt placeras 
Avalon i England men sanningen är att 
Avalon var ett mycket större systerskap som 
verkade på många platser i Europa. Här uppe 
i Norden förstås och i Belgien, Skottland, 
Irland, Island … spred sig Avalons prästinnor 
och skapade sina liv i samklang med naturen, 
sin feminina gudskraft och befolkningen. 

Prästinnorna rörde sig relativt fritt och 
räddade liv, hjälpte till vid barnafödslar, lärde 
ut kunskapen om örter, ordnade ceremonier 
för bättre skördar, hjälpte kvinnor att bli 
gravida eller att föda sina barn i hemlighet. 
Kunskapen om de fyra elementen jord, luft, 
eld och vatten var bärande liksom att den 
kvinnliga kraften är helig, mäktig och fri. 

NÄR KRISTENDOMENS PRÄSTER blev fler 
och alltmer aggressivt fördömde den syster-
liga hjälpsamheten och den gamla tron på 
Moder Jord och Gudinnan var det dags att 
gå in i dimmorna igen. Det blev för farligt 
att vara en synlig prästinna. Några valde 
att få en fristad i kloster och använda sina 
läkekunskaper i hemligt skydd av kyrkans 
ovetande män. Andra vandrade från England 
upp till Skottland eller ner i Europa och 
smälte in i nya miljöer. 

I Norden fick många ätter och blivande 
kungafamiljer ett välkommet tillskott av 
välutbildade, smarta och starka kvinnor som 
gav liv och kraft till framtiden. En del antog 
rollen som beskyddare av frihet, väktare el-
ler riddare och använde sina kunskaper för 
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att besegra ondska och hot i vilken form det 
än kom. Och andra gick in i dimmorna för 
att åter förbereda för den tid då systerskapet 
skulle kunna skapa en ny världsordning. 
Alltså nutid. 

NORDEN ÄR EN central plats för det aktiva 
systerskapet som dock varit lite splittrat. 
Här har mäktiga kvinnor i alla tider skapat 
kvinnliga nätverk omkring sig kanske mest 
för sin egen säkerhets skull men också för 
att varna och informera varandra. Vikinga-
tiden är ett bra exempel på ett aktivt syster-
skap där kvinnor gick samman för att skapa 
trygghet i en annars mansdominerad struk-
tur. Kvinnliga vikingar stred tillsammans 
med männen och ett modigt systerskap 
höll varandra om ryggen. Lagar skapades 
som skyddade kvinnor och drottningar fick 
värdiga kungliga begravningar. 

Men i alla gamla systerskap finns också 
minnen av svek och bedrägeri. Och vi kan 
inte prata om kvinnlig gemenskap utan att 

beröra de otaliga skamliga häxprocesserna 
som skedde runt om i Europa under hundra-
tals år. När kyrkans män skapade ett kollek-
tivt drev som anklagade flickor och kvinnor 
i alla åldrar för att ha samröre med Satan 
tappade även många systrar sin urgamla 
respekt för systerskapet. Av rädsla, för att 
hellre anklaga än anklagas, för att hellre 
överleva än avrättas hamnar systrar på båda 
sidor om sanningen och värdigheten. 

De anklagade svetsades dock samman av 
en mäktig gudomlig kraft och i de värsta 
stunder skapades band mellan systrar som 
aldrig utplånats. Ingenting förenar systrar 
mer än att tillsammans brinna på bålet, 
knäböja för bödeln eller modigt gå döden till 
mötes när maktens soldater väller in.

I en nära-döden-gemenskap skapades ett 
obrytbart systerskap som flätar samman 
forna kvinnoliv i en modern längtan efter 
samhörighet idag. Historiskt ser vi att goda 
systerskap inte har kvävt det individuella 
utan bejakat det i en trygg inkluderande kon-

text. Systrar är inga kloner av varandra eller 
av sitt förflutna men speglar fortfarande den 
skapande kraften i det gudomligt feminina. 

IDAG LEVER DU som man eller kvinna redo 
att aktivera det allomfattande systerskapet 
igen. Du hade aldrig läst ända hit annars. 
Den nya världsordningen, den goda framti-
den behöver dig. Omfamna både din nutid 
och ditt förflutna och låt historiens vindar 
mjukt svepa dig in i en ny tid av inklude-
rande systerskap och glädje.

Självklart behöver vi titta på mannens historia 
utifrån det gudomligt maskulina så vi fortsät-
ter vår serie om systerskap med en artikel om 
det goda broderskapet.

www.marianylow.se
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ISIS TEMPEL I JORDANIEN OCH EGYPTEN Du lärde dig bemäs-
tra minst ett av de fem elementen. Du gavs full frihet att tänja 
på dina mänskliga fysiska gränser och att experimentera med 
dina sinnen. Ditt medvetande expanderade så att du utvecklade 
din esoteriska och existentiella intelligens.

KRETSEN RUNT JESUS OCH MARIA MAGDALENA Du kanske 
var en av kvinnorna som organiserade och finansierade deras 
resor och predikningar, en del av det stöttande systerskap som 
gör först Jesus gärning möjlig och sedan Maria Magdalenas 
fortsatta vandringar i Frankrike. Du var välbärgad, självständig 
och fri att stödja det du trodde på och din förmåga att förstå 
deras extraordinära betydelse för framtiden bär du med dig in i 
ditt liv idag.

KATARER I FRANKRIKE Du levde i harmoni med både bröder 
och systrar i det rena kristna budskapet som var ett hot mot på-
ven och den katolska kyrkan. Du lärde dig att avvärja fientlighet 
med vänlighet och när det inte räckte att dö med värdighet för 
din tro på det goda i mänskligheten. Du bär med dig att präster 
och prästinnor kan leva sida vid sida i full respekt för varandra 
och att godhet alltid belönas. I detta liv eller senare …

MARIE ANTOINETTE Du bär minnen av ett systerskap som 

dolde drottningens sanna arv bakom en lättjefull och naiv fasad. 
Du lärde dig att aldrig avslöja den omstörtande hemligheten om 
kristendomens ättelinje kanske ända in till giljotinen. Du levde 
dubbla liv och förlitade dig på systrar i samma situation. 

KLOSTERLIV SOM NUNNA I EUROPA Du blev en del av en sys-
terlig gemenskap som på sina bästa platser blev en tillflyktsort 
för de prästinnor som var ett hot mot makten. Du utvecklade 
din förståelse för transformation via tystnad, stillhet och medita-
tion men också i ett systerskap som premierade kunskap om 
ord, örter, healing, sång och fokuserad bön. 

KVINNLIGA RIDDARE OCH VÄKTARE Du verkade i våldsamma 
tider och utvecklade ditt mod och din tillit till den gudomliga 
meningen. Du beskyddade viktiga mänskliga värden, liv och 
hemligheter tillsammans med de systrar du visste höll din rygg.  
Du lärde dig att bokstavligen ge ditt liv för en helig sak och sam-
tidigt helt lita på ditt skyddsnät av systrar.

KONKUBINER OCH HAREMSSLAVAR Du var bara värd det 
männen var beredda att betala för dig och din frihet kom med 
åldern, välvilja eller döden. Du överlevde mentalt, fysiskt och 
själsligt genom den kvinnliga gemenskapen som bar kunskap 
om hälsa, den lilla lyckan och mannens svagheter.

Några andra historiska systerskap
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