
Moder Jord-nätverkets globala healingsessioner för Moder Jord 
 
Välkommen att delta i Moder Jord-nätverkets månatliga globala healingsession för vår älskade 
urmoder, Moder Jord. I varje healingsession deltar även ett enormt nätverk av hjälpare runt 
Jorden. Genom healingsessionen hjälper vi Moder Jord att aktivera och sprida den röda 
kvinnliga energin (yin, ”mörker”, regression, materia, intuition, natur) från hennes inre kärna, 
som det finns ett enormt underskott av idag i både Jordens och människans energisystem. 
Överskottet av manlig energi (yang, ”ljus”, expansion, ande, intellekt, ”himlen”) som idag råder 
har skapat det obalanserade samhället vi lever i, och ger Moder Jord outsägligt lidande varje dag. 
Men tillsammans kan vi successivt återbalansera henne och lindra hennes smärta. Den 
kvinnliga energins återuppståndelse på Jorden är en absolut förutsättning för övergången till 
den Nya Andliga Tidsåldern, som även är Gudinnans Tidsålder, och dessa healingsessioner är 
en del av denna nödvändiga återbalansering.  
 
Tack för din medverkan! Tillsammans skapar vi mirakel! 

 

Instruktioner för att sända healing till Moder Jord 
 
Sätt dig ner för att meditera. Sitt gärna utomhus om du har möjlighet. Undvik att vara ha teknologi 
nära dig om det är möjligt (människans teknologi och dess strålning är koncentrerad manlig 
energi). Se till att du har full kontakt med sittytan och golvet eller marken. Håll dina kupade 
handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä. 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 den röda 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, bak och händer. Låt energin fylla hela din kropp och sedan fortsätta vidare från dig till det 
världsomspännande nätverket av naturväsen, mästare i andevärlden och kosmiska civilisationer 
som sprider energierna till de platserna på Jorden där de behövs som allra mest. 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. 
 
Obs! Sänd inte vitt ljus till Moder Jord, och kanalisera inte ljus genom kronchakrat till henne, 
eftersom hon då får mer av den högfrekventa manliga energin hon redan har ett överskott av. Det 
Moder Jord behöver för att hela sig själv och återbalansera sitt energisystem och sina 
energiflöden idag är den lågfrekventa jordande kvinnliga energin från hennes inre kärna. 

 

 

Bön för att aktivera healingen till Moder Jord 
 

Kära Moder Jord, 
 

Vi ber dig allra ödmjukast,  
med kärlek och fullständig tillit. 
Ge oss kraft och vägledning. 

Hjälp oss att kanalisera energi ur ditt inre, 
för att fullständigt hela dig, till både kropp och själ. 

Tack för att vi människor får leva hos dig  
och ta del av ditt överflöd. 

Tack för din mångfald och din skönhet.  
Tack för alla mirakel som sker på Jorden varje dag. 

 
Moder Jord, vi kallar på din kraft! 

 

 


