OM INITIERINGAR
.
Vad initieringar är
• Att erhålla initieringar när man lär sig t ex en
healingform är vanligt. Genom initieringen får
man på ett enkelt sätt ökad tillgång till
healingkraft.
• Ur klärvoajant perspektiv är initiering som att
få en förvalsknapp till en viss radiokanal. Den
kan lättast jämföras med ett färgat filter som
hjälper dig att släppa igenom en viss våglängd
eller färg. Ju högre initiering desto snävare
frekvensområde.
• Som klärvoajant kan man se att dessa
initieringar ligger i kroppen på vissa ställen.
Det är ett slags föremål i form av tecken som
lagts in och som även kan avlägsnas.
Fördelar
• Initieringar är en klar fördel för den ovane –
det går närmast automatiskt att öppna sig för
ett healingflöde. Man behöver ofta inte
fokusera utan bara fungera som en kanal.
• Filosofin passar med rådande dominerande
föreställningar om en högre makt eller källa
som beskrivs som gudomlig och finns utanför
(ovanför) en själv.
• Många kan uppleva en större mening och
sammanhang i livet.
Nackdelar
• Vid högre grader av initiering kan det visa sig
att ens egen naturliga healing ligger utanför
filtrets färg. Därför har det i vissa fall hänt att
man känt att man blivit hämmad i sitt eget
flöde istället. Dock brukar de flesta former av
t.ex reiki vara väl avvägd för de flesta.
• Större problem kan uppstå om personer har
högre initieringar i flera olika healingformer.
Det kan jämföras med att flera filter av helt
olika färg lagts ovanpå varandra. Om ett
orange, ett blått och ett gult filter läggs ovanpå
varandra i kroppen kommer till slut inget ljus
alls igenom. Det kan leda till både psykisk och
energimässig kollaps.
• Det är därför viktigt att läraren för vidare
healingen med respekt för dess metod och dess
eventuella tecken. Det är en gåva att förvalta
för att bevara dess ursprunglighet.
• Det är få som är klärvoajanta nog att kunna

skilja på olika källor och därmed vad man
öppnar sig för. Samtidigt innebär filosofin att
man inte heller behöver ta ansvar utan bara
vara kanal. Det är inte heller alla utbildningar
som lär ut hur man stänger kanalen.
Allvarligare problem
• Klärvoajant ser healinginiteringar ut som att
människor går omkring med öppna trattar på
huvudet. Dessa kan ge yrsel och kännas som
man är frånvarande i sinnet. Personer som
redan har en översensitivitet (tex HSP) kan
inte stänga eller kan inte kontrollera sin
öppning. Det kan ge ökad rädsla och skygghet.
• Eftersom en extrem överkänslighet kan bli
resultatet kan också paranoida föreställningar
bryta ut. Man uppfattar att människor sänder
dåliga energier och att dessa har onda avsikter.
Har man redan en latent ångest kan vad jag
kallar överslag uppstå. Det är närmast att
jämföras med borderline syndrom. Man
behöver en yttre ond föreställning som man
kan projicera sin akuta ångest mot, för att inte
kollapsa och hamna i psykos. Dessa tillstånd är
vanligare än man tror inom nyandlighet.
• En annan sida av initieringsöppning är
berusning. Man kan bli ”hög på”, bli upprymd,
det är som att gå i ett rus och man blir lätt
emotionellt exalterad. Finns tendenser till flykt
av detta slag innan, är sannolikheten större att
detta bryter fram tydligare. Samtidig svänger
detta tillstånd lättare till borderlines typiska
projektion och ondskesyn.
• Kort kan man säga att med initieringar kan
personlighetsförändringar ske. Attityder blir
snävare genom att energifiltreringen påverkar
sättet att tänka. Pratad förståelse döljer ofta
intolerans och fanatism. Sekteristiskt tänkande
följer ofta i spåren av öppning av detta slag
men initieringar skall inte allt skyllas på. Att
öppna för energier och därmed andra
verkligheter innebär risker - risker som inte är
större än det som står okänt för en själv inom.
• Det finns initieringar, även om de inte är så
vanliga, som gör personen tvångsöppnad och
denne känner sig använd mot sin vilja. Det kan
upplevas som intensiv borrande huvudvärk,
eller tvingande tankar. Det hör till att
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personens ekonomi kollapsar pga att personen
får det ovanligt svårt sköta vardagssysslor. I
andra fall kan kroniska smärtor uppstå och i
vissa fall kan kroniska sjukdomar bryta ut.
Dessa tillhör dock ovanligheten. Det är dock
synd att så få tar upp risker och problem som
ändå är så pass vanliga. Det är viktigt att
kunna välja innan.
Behövs initieringar?
• Initieringar behövs absolut inte. De är
baserade på en vanlig tro av en universell källa
utanför sig själv och att man är eller skall
underställa sig den källan. Man släpper in
främmande frekvenser istället för att finna och
släppa fram källan som är närmast - den som
finns inom och gör sig kännbar i alla läkande
möten. Yttre främmande frekvenser är inte
garanterade att samverka fullt med just din
personlighet och konstitution.
• Att släppa igenom någon/något annat kan göra
att man känner sig harmonisk men också
frånvarande från sina egna känslor och
distanserad sin egen kropp. Att finna sin källan
inom ger större närvaro och tydlighet i sinne
och vilja.
• Det finns andra naturliga metoder som väcker
personens egna kvalitéer och källa inom utan
att använda ”filter”. Istället kan eventuella
”initierings-filter” tas bort och personen
märker tydligt att det blir ett kraftigare
naturligt flöde som dessutom är i harmoni med
kroppen. Det kan ge en stärkt självkänsla och
kreativitet.
Att ta bort initieringar
• Det kan vara långt svårare att bli av med
initieringar än att få dem ditsatta. Men med
erfarenhet och noggrant arbete kan man ta bort
de flesta former av initieringar. Olika
initieringar i olika healingformer är olika lätta
respektive svåra/komplexa att ta bort. Ju fler
initieringar och ju högre grader av initiering
desto längre tid och mer arbete krävs. Det
krävs en bestämdhet från din sida för att bli av
med initieringarna. Det kan din terapeut hjälpa
dig med så att borttagningen blir en
samverkan.

• Man kan ibland må både fysiskt och
känslomässigt dåligt efteråt och i vissa fall
även före. Det som tidigare var till hjälp blir
ens fiende mot en själv. Man kan säga att
initieringarna gör motstånd mot andra flöden
och annan vilja i din kropp. Det kan även vara
en ganska stor omställning att återfå sin
ursprungliga naturliga flöde. När initieringar
väl är borta kommer du kunna finna att du till
och med får förhöjd kraft för att den inte är
filtrerad. Dessutom mer stärkt för du kan hitta
din naturliga källa inom dig själv. De flesta
känner sig befriade.
• Många beskriver efteråt att det är som att landa
och få kroppslig tyngd. Det blir lättare att
genomföra saker man vill och man har mer
klarhet i tankar och känner sig mindre
frånvarande. Just att kunna känna mer
vardaglig närvaro och kunna ta tag i sitt liv,
ger en återtagen glädje i livet. Eftersom
initieringar styr energiflöden i kroppen har de
också påverkat tankebanor. Somliga beskriver
det som att fixeringar försvinner och man kan
tänka själv igen. Man kan känna som om man
har levt i en overklighet. Fobi över sk dåliga
energier försvinner när man återfår sin egen
naturliga kontroll. Kreativitet och initiativkraft
kommer också tillbaka efter borttagandet.
Vem kan ta bort?
• Det är många som påstår att de kan ta bort
initieringar men det är få som är tillräckligt
klärvoajanta och har tillräckliga kunskaper och
erfarenheter av just detta. Ännu färre har
utbildats inom detta. Det bästa du kan göra är
att höra dig för hos flera och välja den som du
uppfattar kan sin sak och som verkar var i
resonans med dig. Om du känner förändring
efteråt som liknar det som beskriven här ovan
har det med all sannolikhet gjorts ett bra jobb.
Lycka till!
-----------------
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