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Fysiska problem: 

Manifestation av ett Högre Medvetande? 

Ron Radhoff – 13 november 2014 

Under processen att utveckla det mänskliga sinnet, vårt medvetande och vår andlighet, börjar vi 
omedvetet programmera om hela vår fysiska kropp. Ofrånkomligen kommer detta att ske eftersom 
kroppen är en produkt av sinnet, av det vi tror på. Om vi utvecklas mot en högre medvetandenivå, blir 
mer andliga, mera kärleksfulla och mer förlåtande, kommer även kroppen att förändras och utvecklas. 
Inledningsvis kanske inte dessa förändringar, som kan vara fysiska eller psykiska eller bådadera, 
uppfattas positivt av vårt medvetande. 

Genom att uppnå ett högre medvetande lär du dig hur kraftfullt ditt sinne är och inser att dina tankar 
skapar din verklighet, dvs. din framtid, dina begränsningar eller din öppenhet iför nya möjligheter, 
och din hälsa, oavsett om den präglas av välbefinnande eller brister. Och när det gäller vår hälsa, när 
vi har fysiska och eller psykiska problem, men inte upplever läkning genom att förändra våra tankar 
eller genom bön, eller ens med professionell hjälp, kanske vi tror att vi har misslyckats eller förlorat 
vår förmåga att skapa den läkning som vi önskar. Detta är inte nödvändigtvis sant. 

Vi har helt enkelt ännu inte utvecklats till den punkt där vi med hjälp av sinnet har full kontroll över 
kroppen. De andliga, psykologiska och fysiska aspekterna hos vår existens kräver att vi först släpper 
och rensar ut det gamla – tankarna, trosuppfattningarna och de eventuella fysiska defekter som tillförts 
oss från våra förfäder genom vår DNA-struktur eller från tidigare liv. Att släppa och rensa ut allt detta 
"skräp" är ofta en obehaglig eller smärtsam upplevelse, och vi har tendensen att tänka "Jag håller på att 
rasa ihop." 

I det som följer kommer jag i detalj att utforska de många egenheter som en mänsklig varelse under 
utveckling upplever på sin väg – fysiskt, mentalt, känslomässigt, liksom även varför de uppstår och 
hur man kan lindra dessa problem. 

För flera år sedan konstaterade jag att många personer, som efter att ha valt vägen att höja sitt 
medvetande och utvecklas andligt, fick många problem, såväl fysiska som mentala och känslomässiga. 
De känslomässiga problemen var ofta resultatet av uppfattningen att deras fysiska och mentala världar 
höll på att rasa samman. Min nyfikenhet om varför detta hände besvarades i mina meditationer, där 
jag fick information från högre dimensioner. Svaren jag fick från dessa källor har senare bekräftats 
genom andra personer, som också fått liknande information via samma källor. 

Det som har varit och håller på att ske hos så många under de senaste åren är det som det andliga 
kallar "ett öppnande hos starseed". Definitionen av en ”starseed” (avkomma från stjärnorna) kan bli en 
lång avhandling i sig. Men för den här skrivelsen räcker det att säga att det är någon som söker en 
större medvetenhet om andliga sanningar, en metafysisk förståelse, eller har ett stort intresse för 
UFO:n och för välvilliga bröder från stjärnorna. Den personen är med all sannolikhet en starseed som 
äger stor kunskap, ibland vilande, från djupt inom sig. Det som följer talar därför om varför så många 
av oss upplever obehag och uppenbar disharmoni i våra liv. 

De fysiska problemen. Under vår nuvarande evolutionsprocess omstrukturerar vi fullständigt allting 
hos oss, inklusive kroppens hela cellstruktur. Det är viktigt att detta sker gradvis annars skulle inte 
nuvarande varelser kunna hantera det. Allteftersom vi börjar känna av de här förändringarna, 
expanderar hela vårt elektromagnetiska fält, vilket ingår i vår formkonstruktion. Detta får oss att 
frigöra information från det förgångna, från det genetiska minne som vi så länge hållit inom vår 
cellstruktur. Varje gång vi för in positiva känslor, t.ex. ljus, inträffar detta. När det omvända sker 
kommer oftast en negativ fysisk reaktion på den här processen. Ofta dyker den upp flera dagar senare, 
så vi knyter inte samman reaktionen med händelsen och dess orsak och verkan, och vi tror att det är 
något fel med vår hälsa. 
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Vi vet att en angripen tand måste dras ut eller räddas genom rotfyllning, procedurer som vanligtvis är 
obekväma. Samma sak gäller när vi ska släppa allt negativt "skräp" inom oss. Och till slut måste 
allting försvinna. 

Vår DNA-struktur skapades genom en ärftlig process som kallas "emotionell insnärjning". Från våra 
förfäder ärver vi och snärjer in oss i allt, som någon eller flera av dem någon gång har upplevt fysiskt 
och känslomässigt. Så våra kroppar lagrar deras oförlösta frågor som om de vore våra egna. 

I det här skedet av vår utveckling har vi att göra med unga eller outvecklade kroppar, vilket förklarar 
varför det finns en så hög procent individer som upplever besvär, sjukdomar och störningar. På sätt 
och vis är de omogna kroppar, som en Gud ska uttrycka sig igenom. Våra kroppar, som har återspeglat 
jordens mångåriga tredimensionella medvetande, är ännu inte tillräckligt utvecklade för att hålla ett 
Kristusmedvetande – den nivå som vi rör oss fram emot medan vi utvecklar oss andligt. 

 På mänsklighetens nuvarande utvecklingsnivå försöker alltid våra kroppar att komma ikapp vår 
växande medvetandenivå, och de kommer att göra det med tiden. Allteftersom den här processen sker 
börjar vi fysiskt uppleva de förändringar som skapas genom att vi släpper våra outvecklade 
insnärjningar från förfäderna. Oftast upplever vi detta med obehag, och många av oss håller nu på 
med detta. Trots detta uppvisar det här fenomenet en stor möjlighet till att förändra våra kroppar, 
förändra dem till de hela och perfekta kroppar som vi vill att de ska vara. 

Under den här obekväma fysiska förändringsprocessen är det viktigt att undvika att uppfatta vår kropp 
såsom vår fiende. Utbytet av gamla, djupt liggande vävnadsceller mot nya, vilka kännetecknas av ljus 
och glädje, kan pågå alltifrån ett par dagar till år. Den etablerade vetenskapen berättar för oss att den 
enkla och konventionella processen med ett fullständigt utbyte av kroppsceller tar sju år. Baserat på 
denna premiss, borde det ta ungefär lika lång tid att ersätta vårt cellminne med ett nytt, mer utvecklat 
medvetande som är perfekt, fyllt av kärlek och perfekt hälsa. 

När detta faktum påverkar det evolutionära språng som just beskrivits, antyder det (kanske?) att den 
här processen med kroppslig förvandling handlar om att ersätta vårt cellminne med ett nytt, mera 
utvecklat perfekt medvetande, med kärlek och perfekt hälsa. Detta kan ta minst sju år. Som den gamla 
låttiteln från 1960-talet antyder, "Breaking Up is Hard to Do", gäller det även de gamla cellminnena 
eller genetiska minnena som kroppen håller kvar. Alla händelser som har varit emotionellt laddade, 
antingen hos oss själva eller hos någon av våra förfäder, finns inpräglade i vår DNA-struktur och 
finns i våra celler såsom cellminnen. Vårt DNA ger oss vårt utseende, men innehåller även våra 
cellulära mönster. Om det finns sjukdomar och psykiska eller emotionella störningar i vår lagrade 
"inspelning", kan vi känslomässigt trigga igång dem och skapa en benägenhet för gamla symtom att 
återkomma, samma känslor som ursprungligen skapade dålig funktion frigörs och upplevs på nytt. 
Men var så säkra, vi kommer inte nödvändigtvis eller automatiskt att uppleva sjukdomen eller 
störningen igen. 

När vi uppnår den evolutionära punkt i vår medvetandeutveckling, där det tippar över kommer vi att 
läka det negativa och dess sämre funktion inom hela vårt genetiska minne i hela kroppen. Processen 
med att gräva fram dessa begravda minnen för att rensa ut och släppa dem får dem att "komma upp 
till ytan", där de ofta kan manifestera sig som en kortlivad, skenbar återupplevelse av den 
ursprungliga situationen eller sjukdomstillståndet. Detta återbesök av symptom och/eller känslor kan 
pågå bara några minuter, men även i timmar, dagar eller till och med år. Om vi kan undvika att 
identifiera oss med och ta till oss problemet eller sjukdomen, kan vi passera igenom upprepningen 
mycket snabbare. Här kommer en viktig nyckel för att optimalt hantera processen: Vi inser vad som 
händer, erkänner det helt enkelt, välsignar det, och låter det gå, och därmed minska intensiteten och 
en lång varaktighet. 

 Ytterligare en nyckel: Älska verkligen din kropp, trots en negativ bedömning av situationen om 
utseendet eller tillståndet. Denna kärleksfulla reaktion ger, genom kärlekens kraft, signaler till 
cellerna att öppna sig och släppa ut de genetiska minnena av gamla negativa känslor och symptom 
och ersätta dem med högre ljus och fylla cellerna med positiv känsla. Observera dock att alla 
kroppens celler inte aktiveras på samma gång inför en chans att läkas. Jag upprepar, 
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ersättningsprocessen tar alltifrån några minuter, till dagar, kanske år. Det är av största vikt att inte bli 
otålig om det inte sker snabbt eller fullständigt. Eftersom helandet är något som växer fram är det 
viktigt att vi hela tiden håller oss i ett tillstånd där vi älskar oss själva, särskilt våra kroppar. 

En annan sak som ibland kan förhindra vår omvandlingsprocess. De gamla, negativa cellerna som 
fortfarande ska bytas ut uppfattar de nya glädje/ljuscellerna som inkräktare, och attackerar dem, och 
det orsakar trötthet och andra obehagliga symptom. Snälla, släpp oron kring detta! Ju mer vi älskar oss 
själva och stannar kvar i det positiva tänkesättet att den här processen är tillfällig och flyktig, desto 
snabbare kommer alla våra celler att ersättas med nya glädjefyllda celler och desto snabbare kommer 
våra kroppar att kunna hysa vårt mer utvecklade Gudsmedvetande. 

Med denna nya förståelse vet vi vikten av att känna kärlek till oss själva och till andra. Dessutom, att 
meditera ofta med fokus på positiva känslor trots en del fysiska problem, som vi bär i kroppen, 
håller oss insvepta i gudomligt ljus och påskyndar vår fysiska omvandling och ett robust 
hälsotillstånd. 

 

TEKNISK INFORMATION OM KROPPEN 

Våra relativt outvecklade fysiska kroppar är kolbaserade. Allteftersom vi fortsätter att utvecklas 
medvetet och medan vi gradvis rör oss mot en konstant nivå av villkorslös kärlek, börjar vi förändra 
våra täta, kolbaserade kroppar till kristallbaserade kroppar, eller ljuskroppar. Detta är nödvändigt 
för att härbärgera högre frekvenser. Medan denna process pågår är det viktigt att dricka mycket, 
(flera glas) helt rent vatten eftersom vår kropp tar in både syre och väte från vatten. De flesta av oss 
konsumerar inte på långa vägar tillräckligt med goda, rena vätskor varje dag. Tyvärr, cocacola, 
kaffe och öl duger inte. 

Vi repeterar. Vår omvandling till en högre vibrationsnivå kan orsaka fysiska besvär, eftersom vi håller 
på att omvandla allting som kroppen är van vid till ingenting annat än en ny varelse. Komplexiteten i 
den här processen är mycket större att vi kan föreställa oss. Även om full förståelse för alla 
krångligheter är onödig, behöver vi verkligen ha tålamod med vår kropp när den känner sig trött, för 
detta är den vanligaste reaktionen. 

 

Den Föränderliga Hjärnan 

Hjärncellerna är de första som genomgår rekonstruktion, en process som förbrukar en stor del av 
kroppens glukostillförsel och kan orsaka hypoglykemi och, i sin tur, trötthet. Det är nödvändigt att 
hjärnan är det första området som omstruktureras, eftersom den styr hela kroppen. Om inte hjärnan 
var först att förändras, skulle kroppen förbli kvar i sina eoner gamla biologiska hjulspår och 
evolutionen skulle stagnera. Inte förrän vårt neurologiska system kan skapa nya energimönster inom 
sig, kommer våra gamla beteendemönster och därmed våra liv att förändras.                                                                                                                                
Vi måste förstå att framsteg och utveckling endast är möjlig med hjälp av förändring. Så, det är viktigt 
att de mycket invecklade och mycket krävande strukturella förändringarna i hjärnan sker först. 

Om vi tänker på samma sätt som vi alltid har tänkt, kommer vi alltid att få det vi alltid har fått. 

 

Orsaken till ofrivilliga kroppsreaktioner 

Under den här omvälvande processen hjälper det att förstå hur hjärnan fungerar. När vi börjar utveckla 
vårt medvetande och blir mer av det vi har förmågan att vara, dvs. mer i samklang med Gud inom oss 
(eller vilken term som ni vill använda), utvecklas mer andlig energi inom oss. Och när den rör sig 
genom hjärnan, triggar det tillhörande ökade elektriska flödet igång vissa nervändar som är anslutna 
till olika organ eller delar av kroppen och orsakar ofrivilliga rysningar eller ryckningar. Detta är helt 
enkelt en naturlig del av processen. En del människor är mer mottagliga än andra. Om vi inte låter 
dessa händelser uppröra oss, kommer processen att bli enklare. 
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 Det ”tunga intellektuella” arbetets prövningar. 

Händer det att du somnar medan du mediterar? Under djup meditation eller bön förbrukas ofta vårt 
blodsocker i hög takt, vilket resulterar i trötthet, huvudvärk eller sömnighet, vissa människor känner 
sig "låsta” medan andra kan bli illamående. 

Snälla ni, låt inte dessa biverkningar avskräcka er och få er att sluta meditera, eftersom den 
utövningen för in mer ljus i kroppen! När vi utför djupt mentalt arbete, och på så sätt för in mer ljus, 
skapas nya vägar i hjärnan. 

Detta har ibland kallats "att nya ledningar dras in i hjärnan". Nya ljusvågor kan bryta ut i nya 
riktningar och göra mycket noggranna laser-liknande snitt i hjärnvävnaden, vilket kan få hjärnan att 
svälla, vilket resulterar i huvudvärk. Även om den fysiska effekten är obehaglig, kan en förståelse av 
att underbara nya saker inträffar lindra den. Precis som föda barn så gott som alltid är obehagligt, 
vilken glädje upplever vi inte när vi föder vårt högre, mer utvecklade väsen! 

Även om det är till hjälp att tolerera en del fysiska omvandlingssymptom, så lyd rådet att vara 
uppmärksam på mer allvarliga fysiska problem, och kontakta naturligtvis läkare om problemen 
kvarstår. Även om läkaren inte finner någon bakomliggande orsak till dina symtom, kan ett sådant 
konstaterande vara en tröst och skingra ogrundad rädsla, så att du inte ältar negativa känslor och 
därmed avskräcker kroppens omvandling. 

 

Minnesförlust 

Av de tre stegen som hör till minneslagring, handlar det första om det sensoriska minnet. Detta steg 
kan endast kortvarigt hålla sådana saker som starka, visuella bilder, en del ljud och dofter och smaker. 
För att dessa minnen ska stanna kvar måste de snabbt överföras till det andra lagringssteget i 
korttidsminnet, även kallat arbetsminnet. För att information ska kunna förflytta sig till det tredje 
steget långtidsminnet, måste den upplevas flera gånger – studier visar på sju gånger eller mer, eller 
också måste informationen djupt påverka våra känslomässiga sinnen. Jag kan till exempel definitivt 
intyga den djupgående påverkan som det innebär att tvingas landa mitt Cessnaplan på en motorväg 
efter att ha fått slut på bensinen, en händelse som säkerligen kommer att stanna kvar fast inbäddad i 
mitt långtidsminne! Även om det hände för nästan 40 år sedan är minnet fortfarande mycket levande. 

Många av oss som har förflyttat sig in i högre medvetande upplever kortsiktig minnesförlust. Dock är 
förlusten bara tillfällig. På samma sätt glömmer vi ofta saker och ting. Till exempel glömmer vi var vi 
lade våra glasögon eller bilnycklar eller var vi lämnade bilen på parkeringen. Eller också glömmer vi 
namnen på saker och människor vi väl känner till, men lite senare, efter att ha försökt komma ihåg 
dem, glider namnen rakt in. Dessutom kan en del av de handlingar som vi förut utfört med lätthet, nu 
kräva att vi anstränger oss för att påminna oss om hur man gör dem. Detta fenomen kan bli så extremt 
att vi kanske tänker på något, gör något, eller pratar om något och förlorar tråden mitt i tankegången! 

Om du känner igen något av dessa symtom håller du antagligen inte på att få Alzheimer eller bli 
dement, inte heller upplever du en tidig debut av senilitet! Mer sannolikt upplever du helt enkelt 
biverkningarna av ett medvetande under utveckling. 

Om du finner dessa symptom frustrerande, ger vi dig rådet att släppa din fokusering på dem. Ju mer 
frustrerade vi är, desto större blir blockeringen att hämta tillbaka minnet, möjligtvis till den punkt då vi 
aldrig får tillbaka det. Genom att förstå vad det är som händer och sedan koppla av, kan vi minimera 
problemet. Det anstår oss också att undvika att bedöma att någonting är fel med oss och acceptera att 
våra sinnen förbereder sig inför att arbeta på ett nytt och mycket förbättrat sätt. Beakta följande: 
Genom den här krångliga erfarenheten, kan vi släppa taget om den gamla minnesprocessen, som är 
knuten till det förflutna, och istället gå över till en ny process, där man helt enkelt vet här och nu. Är 
inte detta ett spännande perspektiv?! 

En annan aspekt av problemet med minnesförlust är knuten till öppningen av Starseeds (se ovan). 
Under uppvaknandeprocessen, börjar kunskap tränga in i våra hjärnceller, även kallad minneskapslar, 
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från livsintryck inom högre utvecklade civilisationer eller stjärnsystem. Vanligtvis är det en gradvis 
process, men den kan ändå orsaka tillfällig minnesförlust, förvirring och även desorientering. Men bli 
inte förvånad när du en dag blir medveten om ny kunskap som du har lärt dig från yttre källor. Det 
kommer att kännas som om du alltid har vetat det, och du kanske inte ens inser att det är nytt för ditt 
medvetande. 

Det är absolut nödvändigt att notera: Om du inte upplever de flesta av de omvandlingseffekter som 
beskrivs här, betyder det inte att du inte utvecklas. Allt går inte att tillämpa eller är detsamma för alla 
personer eller inom samma tidsram. Även om du utvidgar ditt medvetande kanske du hitintills bara har 
upplevt ett fåtal av dessa förhållanden, eller också var de så svaga att de inte gick att lägga märke till. 
Eller också kanske du kommer att uppleva många av dem längs vägen. Vad du hittills har upplevt, 
eller kommer att uppleva, bestäms av vilka dina benägenheter är, med tanke på det genetiska arv du 
har inom ditt DNA. Var och en av oss kommer att uppleva våra specifika effekter när tiden är rätt. 

 

Vår Sensoriska Hjärna 

Det är inte allmänt känt att vi har en sensorisk hjärna med många nervändar inom solar plexus-
området. Detta är platsen för vårt känslocentrum. Har du lagt märke till hur du känner känslor i den 
här delen av kroppen, ibland med hänvisning till dem som "en magkänsla"? För att kunna fortsätta 
utvecklas behöver vi öppna, eller i vissa fall återigen öppna solar plexus. Att öppna igen kan vara 
nödvändigt, eftersom många har stängt ner detta område som en skyddsåtgärd i ett försök att undvika 
att bli sårade "igen". Att utvecklas innebär att ta risken att öppna upp inför våra känslor och bli fullt 
medvetna om dem. Detta kräver en villighet att låta våra murar falla och tillåta intag och utflöde av 
mera kärlek. 

Vårt sensoriska sinne kan anslutas till alla delar av vår kropp. Genom detta solarplexus-centrum har vi 
förmågan att förändra vårt DNA, som måste förändras om vi ska kunna utveckla våra kroppar till en 
högre, sjukdomsfri nivå. När vi inte tar itu med våra emotionella känslor direkt, stoppar vi in dem i vår 
nedre del av ryggraden och de omgivande organen vilket (bland annat) orsakar smärta i nedre delen av 
ryggen. Och när vi stänger av våra känslor, stänger vi också av eller minskar livskraften i det här 
området av kroppen, vilket förvärrar många av våra fysiska problem. Men när vi öppnar upp för våra 
känslor och fritt upplever dem, släpper vi en stor del av den här överbelastande energin och finner 
lättnad från obehaget i nedre delen av ryggen och i de närliggande organen. 

 

Hjärtat 

Ett annat fenomen som kan inträffa är ett fladdrande i hjärtat, eller en känsla av att det gör konstiga 
saker. Vi har blivit lärda att hjärtat helt enkelt är en pump, men mer lämpligt kan det beskrivas som ett 
elektromagnetiskt organ som laddar blodet och vars polaritet trycker ut blodet i en pumpande rörelse. 
(De flesta läkare håller inte med om detta, eftersom de ser kroppen ur ett strikt fysiskt perspektiv.) 
Faktum är att livskraften, eller anden hos vår existens, arbetar genom hjärtcentret, även kallat 
hjärtchakrat. Ur ett hålrum bakom hjärtat, sänds en elektromagnetisk puls av energi ut, som fungerar 
som en pacemaker.  

Allteftersom vi börjar utveckla vårt medvetande och inbjuder anden, kärleken och glädjen, öppnar vi 
det här chakrat, som med en högre vibrationsfrekvens låter ljuset komma in och ge energi till pulsen. I 
sin tur påverkas hjärtat att slå snabbare än normalt. Men dess naturliga takt finns fortfarande kvar, 
vilket orsakar en känsla av fladder eller att hjärtat gör "konstiga saker". Då det förmodligen händer 
slumpmässigt – dvs. inte är relaterat till en viss verksamhet eller ett känslomässigt tillstånd, kan detta 
orsaka andfåddhet eller obehag och till och med vara smärtsamt. Om vi reagerar med rädsla, kan vi 
tolka detta som att få en hjärtattack. Men att slappna av i stället för att spänna sig leder till en snabbare 
utjämning av anomalin och en återgång till det normala. Om avslappning misslyckas med att skapa det 
här gensvaret, ignorera inte möjligheten av ett allvarligt hjärtproblem och agera därefter. 
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I processen att släppa våra saker i det förflutna – eller det som en del tillgivet kallar vårt "skräp", sker 
ibland en frigörelse av giftig syra i kroppen, som liknar en lätt förgiftning. Kroppen motarbetar syran 
genom att skapa slem, som vi kan uppleva som en förkylning, influensa eller tarmproblem. Vissa 
kanske upplever symtom på en inflammerad gallblåsa, medan andra känner smärta i könsorgan eller 
njurar. 

Hur svårt det än kan vara tål det att upprepas: Fortsätt att älska din kropp under dessa tider. Att bli 
upprörd eller känna avsmak över det som vi tror vår kropp gör mot oss kommer att komplicera det 
som den måste gå igenom. Valet är vårt, vi väljer vår reaktion, vilket förkortar övergången till timmar 
eller dagar, eller förlänger den till månader eller till och med år. Det här budskapet upprepar detta 
många gånger på grund av dess personliga betydelse för varje läsare. Kort sagt, för att skapa den nya 
kroppen måste vi bli av med den gamla. Vi gör detta genom att ersätta de gamla, föråldrade cellerna 
litet i taget med det nya mönstrets nya celler. Detta görs enligt ett mer utvecklat sinne, som utövar ett 
större kärleksuttryck. Ni förstår, kärleken är nyckeln! 

 Genom att förstå hur vårt växande medvetande slutligen och positivt påverkar våra kroppar, 
kommer vi att bli mer tålmodiga med den process vi måste genomgå. Glädjande nog, kan vi sluta 
känna som om vi håller på att gå sönder! 

 

Andra fysiska manifestationer 

Händelser i ens liv som triggar igång känslor eller frigör lagrade, känslomässigt laddade minnen leder 
i sin tur till en ökning av syra i kroppen. Effekterna av överproduktion av syror är hårda och kan 
orsaka en mängd olika fysiska problem. Beroende på den känsla man känner, finns det ett 
motsvarande organ i kroppen som kommer att påverkas, (t.ex. ilska hos levern och gallblåsan, rädsla 
hos njurar, sorg hos hjärtat, saker från barndomen hos bukspottkörteln). Med volymen av syror som 
släpps ut, kan det normala elimineringssystemet bli överväldigat. En del av överflödet kan frigöras 
genom huden och förorsaka finnar, utslag, acne eller andra hudsjukdomar. Såsom med förändringar i 
kroppen under tonåren vilka utlöses av puberteten, kan liknande symptom upplevas i nuet. Ibland kan 
kvinnor till och med uppleva små menstruationer, även om de inte har gjort det på flera år. 

  Oavsett vilka nerver som påverkas eller känslor som triggas igång, kommer det att finnas ett 
motsvarande organ i kroppen som kommer att reagera på det. Andra symptom som vi kan uppleva 
omfattar colon-besvär, smärtor i urinblåsan, njurinfektion och urinbesvär. Oavsett symptom som man 
upplever, gäller samma råd för att minska intensiteten och varaktigheten: ha förståelse för att de helt 
enkelt är en del av kroppens transformationsprocess och att de är tillfälliga. Å andra sidan, med risk 
för att vara övertydlig, om några hälsofrågor verkligen bekymrar dig, bör du söka medicinsk 
rådgivning och behandling. Bäst att vara på den säkra sidan och tro inte att du på något sätt sviker dig 
själv genom att konsultera läkare. Tvärtom, att göra det kan underlätta din process. 

 

Sömnmönster 

Det är troligt att våra sömnmönster kommer att genomgå förändringar under vår omvandling, och de 
kan även förändras permanent. Eftersom våra kroppar är känsliga för ljus från insidan såväl som från 
utsidan, reagerar de för inflödet av ljus, vilket är en viktig del i kroppens förvandling. Traditionellt, när 
ljuset dämpas på ett naturligt sätt vid dagens slut, svarar kroppens inre program genom att somna. Med 
dygnscykeln dag och natt är vi också psykiskt programmerade att tro att vi ska sova på bestämda tider 
- särskilt på natten. 

Därför kastas kroppens inre klocka ur sin invanda rytm när vi inom oss skapar mer inre ljus genom 
tillväxt i kärlek och glädje i våra liv,. Vi kan bli så uppskruvade att vi inte kan somna på flera timmar. 
Detta är inte nödvändigtvis sömnlöshet. Men om vi tror att det är det och svarar med oro över att ha 
det här "tillståndet", kan vi faktiskt framkalla ett verkligt sömnlöshetstillstånd. Återigen, att förstå vad 
det är som händer kommer att minska oron. Nyckeln är då att förändra den vanliga uppfattningen om 



7	  
	  

att vi måste ha en viss mängd sömn under vissa tider på dygnet och att det straffar sig i form av att 
känna sig trött senare. 

 Vi kan faktiskt dra nytta av den här förändrade sömncykeln. Under sömnlösa timmar kan vi ha kul 
med vår "extra" tid – till exempel göra något kreativt, eller njuta av djupa meditationer. Om vi bara 
tillåter förändringarna i vårt sömnmönster och undviker känslor av frustration, kan vi lättare anpassa 
oss till den föränderliga cykeln. Återigen, det är absolut nödvändigt att släppa förväntningen att vi 
kommer att känna oss trötta om vi inte behåller våra gamla sömnmönster. 

 

Ätvanor 

Vår aptit och val av föda kan också förändras eftersom vi bygger upp eller bygger om en helt ny 
varelse. Det är klokt att lyssna på kroppen och att tona in till vad den talar om för oss. Vi kan börja 
längta efter mat som vi aldrig har längtat efter tidigare. Och vi kan börja tycka illa om mat som vi har 
njutit av i flera år. Även om vi haft vanan att äta hälsosamt, kan vi kanske uppleva att vi blir sugna på 
skräpmat, bara för att den innehåller något som vår kropp verkligen behöver. Att äta eller inte äta vissa 
livsmedelskombinationer kan också vara en del i en föränderlig diet. Precis som med våra förändrade 
sömnmönster, kan vi även finna att vår kropp vill ha förändringar som nya tidpunkter för att äta - till 
exempel att inte vilja äta tre dagliga måltider vid samma tid varje dag. De flesta av oss klarar oss med 
mycket mindre än vad vi är vana att äta, och minskade mängder kommer troligen att vara mer 
hälsosamt för oss. 

     Oavsett vilka förändringar vi tar till oss, kommer alla att vara personliga utifrån individuella 
böjelser inom vår genetiska struktur. Återigen, - udda förändringar är helt enkelt en del i processen och 
påminner oss om att förändringar är det normala, och att det är acceptabelt att släppa taget om gamla 
föreställningar och kommer att påskynda en smidig övergång. Vår kropp vet hur den läker sig själv; vi 
behöver bara tillåta det. Ett budskap från en av våra stjärnbröder: "I framtiden kommer ni att lära er 
att vissa kombinationer av föda resulterar i en mycket högre energinivå i kroppen. Precis som 
nitratsyra och glycerin i sig inte är kraftfulla, men när de förs samman skapas nitroglycerin, ett 
kraftfullt explosivt ämne”. 

 

SAMMANFATTNING 

När vi utvecklas i medvetande och andlighet kommer kroppen att följa efter. Om vi blir upprörda över 
vår kropp eller driver den hårt, kommer det bara att förlänga den oundvikliga förändringsprocessen. 
Den evolutionära processen ropar efter att vi släpper lagrad negativitet i vårt DNA, vilket måste 
släppas mentalt och fysiskt. Längs vägen kommer det säkert att bli besvärligheter, vilket är 
karakteristiskt för nästan alla födelseprocesser. Så länge vi förstår processen kommer det att påskynda 
den och hjälpa oss att tolerera symptomen. Om det finns något kvardröjande tvivel eller någon rädsla, 
är det klokt att bli undersökt medicinskt. 

Nyckeln är att alltid älska sin kropp oavsett i vilket tillstånd den befinner sig i – stark eller svag, sjuk 
eller frisk. Att tillåta den att utvecklas i sin egen takt är förnuftigt. Att bli känslomässigt upprörd när 
besvär uppstår kan förlänga omvandlingsprocessen. Att förstå processen och ha tålamod är nyckeln till 
att underlätta besvär. Låt oss behålla tilliten och vara medvetna om att dit vi är på väg är det mycket 
mera magnifikt än vi kan föreställa oss just nu. Lika mirakulös är omvandlingen hos en larv till en 
fjäril. Var medvetna om att vi människor befinner oss på ett långt mer storslaget uppdrag! 

Jag önskar en storslagen övergång till ett högre livsplan! 

Ron Radhoff 

Skribent/författare, konstnär, föreläsare, och certifierad hypnosterapeut 

OBS! Det här dokumentet har sammanställts genom en kombination av forskning, intuitiva 
meddelanden och personliga erfarenheter. 
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Översättare: Inga och Cagga Levander 

	  


