
VECKA 31 - LILLEMOR 
Så befinner du dig här vid världens vändpunkt. Som när ett stort pansarskepp ska vända sker det inte i ett 
enda steg. När du drar i spaken och slår back och framåt på en gång inför vändningen, skriker det i 
skeppets motorer. Svallvågorna som bildas går höga och slår upp mot skrovet. Det skummar och stänker.  
 
Men du vet, som kapten, att det är det rätta att göra. Du måste följa din själ. Du föddes med ett uppdrag 
och livet på den oljestinkande båten ute på havet som kändes så fritt, har nu blivit kvävande.  
 
Din själ ropar. Den viskar och ber dig. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är 
något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt, så som Dan Andersson skaldade. Och nu kallar det på dig. 
Vindarna viskar ditt namn.  
 
Du befinner dig mitt i Lejonportalen. Den startade i år vid nymånen i Lejonet och pågår ända till fullmånen 
i Vattumannen, med en peak den 8/8. De forntida civilisationerna firade den till Sirius ära, den stjärna 
som är ditt och alltings ursprung. Pyramidernas gångar som tillhör Isis pekar mot Sirius, det är Isis stjärna. 
Och festen handlar om fruktbarhet och goda skördar. En hyllning till Gudinnan.  
 
Om du tittar noga på bilderna av Isis, Hathor och Sekhmet, bär de en solskiva runt halsen. Den är fylld av 
gammal visdom från Lemurien. Det finns tolv sådana som reflekterar energi och vibrationer till dig - du 
kommunicerar lätt  med dem via ljud.  
 
Men det finns också en trettonde solskiva som är dold i det sedan länge gömda Soltemplet. Det 
Soltemplet fanns en gång i Atlantis, tog en väg över Machu Picchu och doldes sedan under Titicaca-sjön i 
Peru. Det är bland annat därför den sjön utgör jordens sakralchakra.  
 
Kanske har du sett den solskivan i dina meditationer? För nu kopplas du allt mera samman med den. När 
vi talar om att den gamla visdomen ska återkomma upp ur havet, likt legenderna om Sedna och Haumea, 
så är det kunskapen om solskivan. Den sanna maskulina kraften som är i full balans med allt som är. Den 
som förstår hur viktigt det är att ha en rätt relation till allt som existerar. Eller som sydamerikanerna kallar 
det, att leva i Ayni.  
 
När nu din maskulina drivkraft Mars möter  Uranus (ditt högre jag) och den norra noden (dit du är på väg) 
vänder du ditt skepp mot en ny soluppgång, en ny strand där det råder harmoni och där vi lever i kärlek 
och frihet. Det kommer att knaka i masterna och bli lite gungigt ett tag. Men där på skeppet är du din 
egen kapten. Det är du som bestämmer vilken stämning det ska råda på din båt.  
 
År 324 möttes Uranus och Norra noden i Vattumannen (maskulin luft, tankar, idéer), med Mars i 
kvadratur och Pluto bredvid. Det var bland annat upptakten till Kyrkomötet i Nicaea året efter, då 
kejsaren Konstantin bildade en ny religion - den kristna kyrkan - och den nicenska trosbekännelsen 
fastställdes.  
 
Nu förenar sig istället Mars med Uranus och den Norra noden i feminina Oxen (det forntida Egyptens 
tidsålder, jämför Isis horn) och har Venus (styrare av Oxen) med sig. ”Ni glömde ju Venus/Inanna, 
fruktbarhetens och Himlarnas Härskarinna”, säger han. ”Se, nu för jag tillbaka henne till er.”  
 
”Och jag gör det när Solen och medvetenhetens Jupiter möts, så att ni alla får del av Solskivans 
hemligheter. Har ni ännu inte förstått varför Solen är styraren av Lejonet?” Lejonportalens hyllning till 
Sirius, Isis och solskivan har ökat din medvetenhet varje år. Och vid detta storartade möte vandrar månen 
genom Jungfruns tecken, hon som är Gudinnan.  
 
Dessutom ger den dig en extra skjuts i din personliga utveckling och din egen inre visdom, genom att 
Merkurius/Thoth (ditt uttryck) möter Saturnus och Pluto. Det är ett stort uppvaknande som sker nu. 
Skeppet som lämnade hamnen vid kyrkomötet i Nicaea, får nu order att återvända för att hämta upp 
gudinnan - den feminina kraften - som så sorgligt blev kvarlämnad på kajen.  
 



Och det var också vid den tiden som Avalon fick döljas i dimmor för att överleva. Nu kan vi äntligen börja 
lätta på dimmorna. Du kommer att känna det rent fysiskt genom att energin vid jordens kraftplatser 
ändrar karaktär och sakta återfår sin ursprungliga styrka. Ceres (Moder Jord) möter ceremoniella Vesta 
(eldens beskyddare, din inre glöd) och väcker upp den glöd som legat och pyrt, till en flammande eld.  
 
Vissa har i dessa tider förvandlats till domedagsprofeter. Men vi säger: ”Var inte rädda!” Du är så oändligt 
omhändertagen och älskad. Om du har hållit hårt i den materiella världen är det dock dags att släppa 
greppet. För den kommer att förändras. Men handen på hjärtat, vill du verkligen hålla kvar i den kurs som 
världen tagit och som den nu ser ut? Eller vill du välja en ny väg? Vägen till en värld i balans, frihet och 
medmänsklighet?  
 
Men hur det än ser ut i omvärlden, minns att du är kaptenen på ditt eget skepp. Och du kan välja vart 
helst du vill segla och du väljer de värderingar som ska gälla på ditt eget skepp.  
 
Vid kyrkomötet tog man ifrån dig makten över ditt eget liv och din andlighet. De kidnappade din själ. De 
intalade dig att du var syndig, fyllde dig med skam och skuld. De hotade dig med domedagen.  
 
Men tänk om det istället är en dag av frihet? Att det är frihetsdagen istället, den tid då du befrias från allt 
det som kyrkomötet tyngde dig med för att du skulle falla ner på knä och lyda dem. För nu befrias du från 
de bojor som de lade på dig. Alla kedjor av den påstådda synd, skam och skuld som de band dig med, lyfts 
nu av dig. Fullmånen i Vattumannen (12/8) vill befria dig från allt det.  
 
Du blir fri. Fri att vara glad, lekfullt dansa på ängarna och följa ditt eget hjärta.  
 
Så om du har det jobbigt just nu, minns att det inte är ditt. Allt det som kommer upp nu, gör det för att du 
ska befria dig från det. Känn in det, andas dig igenom det. Tänk dig att känslan får en färg, en struktur, en 
form. Lyft sedan ut den ur din kropp, förvandla den till en vacker fågel och låt den flyga. 
 
Du kan också sätta dig i meditation, dra energi från både Moder Jord och Fader Himmel in i ditt hjärta. 
Tänk dig sedan att du blåser ut gyllene energi in i din aura när du andas ut, och att du drar in din aura i ditt 
hjärta när du andas in. Om du ser några buggar som sitter fast i energinätet kring din kropp, för handen 
dit och plocka bort dem. Du kan själv avlägsna dem.  
 
Sjung de toner som kommer till dig. Det behöver verkligen inte vara vackert, det är vibrationerna som du 
vill åt. Brumma gärna långt ner i strupen. Trumma, plinga, spela gitarr, flöjt eller bara ljuda. Känn hur 
vibrationerna löser upp knutar i din kropp. För även din kropp är ett instrument. Lika unikt, ömtåligt och 
finstämt som den finaste Steinwayflygel.  
 
Du går nu in i en ny tid där du vänder ditt skepp. Världens vändning kommer att gå betydligt mer 
långsamt, det är en stor pansarkryssare. Men ditt eget skepp är mer lättrörligt. Så vart vill du börja? För 
såsom inuti dig, så ock utanför dig. När du avslutar det krig som pågår inom dig och lägger ner dina vapen, 
så gör även världen det.  
 
Du skapar genom att vara i ditt hjärta. Det hjärta som du tvingades lämna kvar på kajen en gång, år 324. 
Nu hämtar du tillbaka det. Och det gör att du väljer en ny riktning. För att ditt hjärta vill det.  
 
För att i ditt hjärta vet du att det finns något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det finns 
något bakom stjärnorna och gömt i ditt heta, längtande hjärta.  
 
Så lägg av dig de tunga stenarna i den luftballong som är ditt liv. Ge dem tillbaka till Moder Jord. Låt sedan 
elden i ditt hjärta värma upp luften i ballongen och känn hur du lättar ankar. Känn hur du lyfter mot nya 
äventyr.  
 
Lättare, friare. Och lycklig.  
Vindarna viskar ditt namn.  
All kärlek, glädje och healing Lillemor Golden Dragon & the Golden Masters of Light 


