
Gudinnorna

Av Marina Thorzelius



Varför	  jag	  älskar	  att	  arbeta	  med	  
Gudinnorna	  

Gudinnornas	  högsta	  önskan	  är	  att	  få	  oss	  
att	  manifestera	  våra	  önskningar	  och	  
drömmar	  här	  på	  jorden.	  Då	  jag	  har	  lärt	  
känna	  och	  samarbetar	  med	  Gudinnor	  
från	  =lera	  dimensioner	  så	  gör	  det	  saken	  
mycket	  lättare.	  	  

Jag	  har	  fått	  så	  mycket	  kunskap	  och	  
insikter	  av	  detta	  samarbete	  och	  förstår	  
helheten	  kring	  att	  hämta	  information	  
och	  kunskap	  från	  de	  högre	  
dimensionerna	  men	  även	  hur	  vi	  
förvandlar	  det	  till	  verklighet	  här	  på	  
jorden	  där	  vi	  lever	  i	  våra	  fysiska	  
kroppar.	  

Att	  få	  hämta	  information	  och	  hög	  energi	  
från	  de	  kosmiska	  Gudinnorna,	  men	  
också	  få	  kraften	  och	  styrkan	  från	  de	  
Gudinnorna	  som	  vi	  känner	  namnen	  på	  i	  
hjärtats	  dimension.	  Det	  gör	  det	  lätt	  för	  
oss	  att	  skapa	  vårt	  drömliv.	  Att	  =inna	  vår	  
egen	  sanning	  och	  att	  få	  stöd	  att	  leva	  den.	  

Gudinnorna	  vill	  inget	  hellre	  än	  att	  vi	  ska	  
leva	  i	  skönhet	  och	  glädje	  här	  på	  jorden.	  

Min	  resa	  hit	  har	  varit	  lång	  och	  jag	  har	  
fått	  samla	  på	  mig	  mycket	  erfarenhet	  på	  
vägen.	  Men	  att	  ha	  landat	  i	  att	  få	  lära	  ut	  
om	  Gudinnorna	  och	  Gudinne	  energin	  
har	  verkligen	  fått	  mig	  att	  hitta	  hem.	  
Hem	  till	  min	  sanna	  essens.	  



Så här kan du samarbeta med Gudinnorna 

När jag vill manifestera något i mitt liv så älskar jag att samarbeta med Gudinnorna. De 
vill att vi ska känna deras närvaro, ta del av deras styrka och tillit till att vi kan 
manifestera det som är för vårt eget högsta bästa.

För mig är de kraft och styrka. De vill få oss att finna vår egen styrka inom oss, att lyfta 
fram vår egen inre Gudinna.

Att ha tillit till att det som vi får till oss i form av idéer från högsta källan och att 
manifestera detta och våra egna önskningar från vårt hjärta. Leva i kärlek.

Gudinnorna har mycket information att ge oss.


Tänd ljus och omge dig gärna med vackra blommor. Gudinnorna älskar skönhet så känn 
att du har det vackert omkring dig där du vill ta del av deras information. När jag 
samarbetar med Gudinnorna så tänder jag gärna en ametist ljuslykta. Se till att ha block 
och penna nära om det är något du behöver skriva ned.


Sätt dig ned där du vet att du får vara ifred. Andas djupt några gånger och föreställ att 
du andas in kärlek i ditt hjärta. Fortsätt med detta tills du känner dig avslappnad och 
redo.

Be nu den Gudinna som har ett meddelande/ vägledning till dig att ställa sig bakom dig. 
Känn dennes närvaro och andas in energierna från den. När du känner att du skapat en 
kontakt så ber du om vägledning från Gudinnan. Eller Gudinnorna, det kan ju faktiskt 
komma fler. Du kan även be om namnet på Gudinnan/ Gudinnorna.

Om du inte får något direkt meddelande eller vägledning så be om att svaret kommer till 
dig inom de närmaste dygnen. Men framför allt våga lita till, ha tillit till att det som dyker 
upp är den vägledning/ meddelande som du ska ha just nu. Våga lita till att det du ser, 
känner, hör är sant.

Var sedan uppmärksam på vad som kommer till dig de närmaste dagarna. Det kan 
komma i form av något du hör andra säga eller något du läser. Detta kan vara ett sätt för 
Gudinnorna att kommunicera med dig i början.




Verktyg	  från	  Gudinnorna	  

Genom	  att	  ha	  våra	  chakran	  i	  balans	  så	  är	  det	  lättare	  för	  oss	  att	  manifestera.	  
Just	  när	  man	  ser	  manifestationen	  genom	  våra	  chakran	  så	  ser	  man	  tydligt	  hur	  
viktigt	  det	  är	  att	  ha	  dessa	  öppna	  och	  i	  balans.	  
Vi	  börjar	  med	  att	  ta	  ned	  våra	  idéer	  från	  högsta	  källan,	  vårt	  högre	  jag	  ned	  i	  
vårt	  kronchakra	  och	  det	  gäller	  att	  ha	  full	  tillit	  till	  det	  vi	  får	  till	  oss.	  
Genom	  vårt	  pannchakra	  så	  kan	  vi	  visualisera	  att	  våra	  idéer	  blir	  verklighet.	  	  
Halschakrat	  hjälper	  oss	  att	  uttrycka	  dem	  och	  att	  uttrycka	  vår	  egen	  sanning. 
I	  hjärtchakrat	  känner	  vi	  kärlek	  till	  vår	  idé,	  till	  de	  som	  vi	  vill	  dela	  med	  oss	  till	  
och	  till	  oss	  själva.	  
När	  vi	  kommer	  ner	  till	  solarplexus	  chakrat	  så	  behöver	  vi	  =inna	  
självförtroende	  så	  att	  vi	  vågar	  genomföra	  dem	  oavsett	  vad	  andra	  tycker	  och	  
tänker.	  Det	  är	  ju	  här	  som	  många	  underbara	  idéer	  inte	  kommer	  vidare	  tyvärr.	  
Vi	  tänker	  tankar	  som: 
-‐	  Men	  inte	  kan	  jag.  
-‐	  Någon	  annan	  har	  redan	  gjort	  detta	  och	  mycket	  bättre	  än	  mig	  dessutom.	  
I	  navelchakrat	  behöver	  vi	  ha	  passionen	  för	  det	  vi	  gör	  och	  ska	  dela	  med	  oss	  
till	  världen	  av.	  Vi	  behöver	  också	  njuta	  av	  vägen	  till	  att	  vi	  har	  manifesterat	  vår	  
idé.	  Njuta	  av	  varje	  dag	  och	  leva	  i	  lust.	  
Tillslut	  i	  baschakrat	  så	  ska	  vi	  få	  idéerna	  att	  manifesteras	  här	  på	  jorden.	  Att	  
kunna	  ge	  oss	  själva	  det	  vi	  önskar.	  Vi	  behöver	  känna	  oss	  värda	  att	  få	  det	  vi	  
önskar	  att	  manifesteras	  och	  att	  få	  känna	  oss	  trygga	  i	  processen.	  



 

För dig som vill lära dig mer om Gudinnorna och samarbeta med dem så är du 
välkommen på 

Gudinnekurs	  i	  Uppsala	  	  20-‐21	  oktober	  

En 2 dagars kurs där du får lära känna Gudinnorna och gudinne energin. Vi arbetar 
med Gudinnornas högsta önskan för oss: Att få finna och följa vår alldeles egen rytm, 
finna kärnan av det som är du och din innersta essens. Att leva vårt liv i glädje, lätthet, 
njutning och att vara i kroppen här och nu. Att kunna förverkliga våra önskningar till 
sanning här på jorden. Genom att hämta inspiration och kunskap från en hög nivå och 
förankra ner den energin i kroppen och äga och känna vår urkraft. 
Det kommer att bli en blandning av meditationer, aha upplevelser, verktyg och 
inspiration för att kunna arbetat vidare med Gudinnorna och dess energi på egen hand. 

I meditationer så besöker vi Gudinnetemplet och dess olika rum. Du kommer att möta 
och känna in gudinnor från olika nivåer.  
Vi gör en resa genom våra 7 grundchakran för att se hur viktigt det är att ha dem i 
balans för att hämta hem de höga energierna från universum och ta ned dem till 
urkraften från våra lägre chakran. För att vi ska kunna förverkliga våra drömmar här på 
jorden. 

Efter de här 2 dagarna kommer du att få med dig kraftfulla verktyg till att leva mer i 
tillit och lätthet. 

Plats: Väderkvarnsgatan 35, Uppsala. 3-4 minuters promenad från 
Tågstationen 

Tid: Lördag 20/10, 10-17 
 Söndag 21/10, 10-15 

Pris: 2700:- 

Kursen hålls av Marina Thorzelius, esoterisk rådgivare, livsinspiratör och 
självkänsla coach. 




