
 
 

presenterar 
 

Jorda dig själv med Moder Jord-healing – miniguide 
 

Introduktion 

Moder Jord-healing är en kanaliserad healingteknik där man jordar sig på djupet genom att i meditation ta emot och 
fylla sig med den kvinnliga energin från Jordens inre kärna. Healingens syfte är återknyta kontakten med vår Heliga 
Urmoder, och att återskapa balansen mellan den manliga energin (”ljus”/yang) och den kvinnliga energin 
(”mörker”/yin) i våra inre. Mänskligheten överlag lider av ett enormt överskott av manlig energi, och en enorm brist 
på kvinnlig energi. Annorlunda uttryckt; vi är extremt ojordade. Den kvinnliga energin har under mycket lång tid 
försvagats, förnekats och förtryckts här på Jorden. Varje människa, oavsett kön, behöver ha hälften manlig och hälften 
kvinnlig energi i sin energikropp för att vara i fullständig balans och för att kunna utvecklas på ett balanserat sätt. 
Detta är en del av en uråldrig och tidlös visdom som det finns fragment bevarade av i olika kulturer världen över, 
bland annat hos olika ursprungsbefolkningar. Moder Jord-healing är den felande länken för människans väg mot ett 
högre medvetandetillstånd idag. Vår jordande bas är nödvändig för att kunna nå högre höjder i vår andliga utveckling. 
Om man skulle ha ett underskott av den manliga energin så får man även den energin genom Moder Jord-healingen, 
från Jordens energinätverk. Syftet är alltid att skapa balans. Genom att ge sig själv Moder Jord-healing regelbundet så 
återställer man successivt sin energibalans, man helar successivt sina energiblockeringar, accelererar sin andliga 
utveckling och förbereder sig på ett optimalt sätt inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern.  

 

Instruktioner  

Sätt dig ner för att meditera. Sitt gärna utomhus om du har möjlighet. Ha full kontakt med bakdelen eller fötterna i 
golvet eller marken. Håll dina kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä. Stäng gärna av 
mobiltelefoner, TV-apparater, datorer och annan teknisk utrustning. Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela 
kroppen, och rensa ditt sinne från distraherande tankar. Gör dig redo mentalt för att arbeta som kanal för Moder Jord-
energin och fokusera din intention på att hämta upp energin ur Jorden. Läs bönen för Moder Jord, högt eller i ditt inre. 
Visualisera hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda kvinnliga energin börjar strömma upp 
och flödar in genom dina fötter, bakdel och händer. Låt energin fylla hela din kropp och stanna där. När du har öppnat 
upp energiflödet, fokusera bara på att vara närvarande i nuet. Det är individuellt hur energin känns, men det fungerar 
oavsett om du känner någonting eller inte. Det går även att använda mantran och affirmationer samtidigt för att 
förstärka och rikta healingen. Du kan ge dig själv Moder Jord-healing var som helst, även t ex i höghus eller på 
tunnelbanan. En kvart om dagen är en bra start, för att sedan utöka tiden successivt. Obs! Fyll dig inte med vitt ljus, 
och kanalisera inte ljus genom kronchakrat till dig själv, eftersom du då får mer av den högfrekventa manliga energin 
som de allra flesta av oss redan har ett överskott av. Men när du ger dig själv Moder Jord-healing genom att kanalisera 
energi direkt ur Jorden så kan det förutom den lågfrekventa kvinnliga energin även komma upp ett visst mått av 
manlig energi automatiskt, om det är vad du behöver. Syftet är alltid att återställa din energibalans.  
 

 

Bön för att aktivera Moder Jord-healing till dig själv 
  

Kära Moder Jord, 

 

Jag ber dig allra ödmjukast, med kärlek och fullständig tillit,  

ge mig kraft och vägledning. 

 

Hjälp mig att kanalisera energi ur ditt inre,  

för att fullständigt hela mig själv, till både kropp och själ.  

 

Moder Jord, jag kallar på din kraft! 

 

 
Avsluta healing-sessionen med att säga ”Tack”. Vi kommer även publicera en mer utförlig e-handbok om Moder Jord-

healing. Moder Jord-nätverkets hemsida finner du på www.motherearthnetwork.net 


