
 

 

Återkommande frågor angående MODERNS nätverk 
 

Vad betyder den svarta färgen? 
MODERNS styrka är skapelsens kraft. Varje skapande börjar alltid i ett svart, mörkt ställe, ett ställe där ljus inte finns, 

ingen logik och ingen klarsynthet. Det är ett ursprungligt ställe, varmt, fuktigt och tillåtande. Rötter växer inuti jorden, 

spädbarn växer inuti livmodern och likadant är det med allt annat i skapelsen. MODERN symboliseras av den svarta 

färgen, som den som kommer med nya skapelser in i våra liv och in i vår värld i allmänhet. 

 

Vad betyder antalet sju? 

Nummer sju symboliserar magin, det ologiska och mystiska. Det är så kontakten med MODERN fungerar: vi etablerar 

en kontakt, ber om saker och MODERN utövar sin magi så det vi ber om händer. Till exempel frågade jag MODERN 

om hjälp att hitta ett nytt jobb, utan att jag visste hur, var och när det skulle hända. MODERNS vägar är outgrundliga 

och hon skapar magi i livet hos de som är förbundna med henne. 

 

Kan barn ta emot MODERN? 

Absolut! Från fem års ålder kan barn ta emot MODERN på samma vis som vuxna tar emot henne. Barn under 15 år 

ombedes dock att inte föra MODERN vidare. De kan njuta av MODERNS närvaro under sju månader; alltså enbart 

under dessa sju månader. 

 

Blir det problem om man tar emot MODERN en andra gång efter det att hon har försvunnit? 
Inga problem! MODERN kan tas emot igen och igen utan förbehåll. Men, om man tar emot MODERN upprepade 

gånger utan att försäkra sig om att ge henne vidare är det ingen mening att förmedla MODERN igen. Det var klart 

uttalat att MODERN ska skapa ett ständigt växande nätverk av människor över hela jorden, vilka är förbundna med 

hennes energi. Det finns ingen anledning att inte respektera detta från henne, som ger oss så mycket tillbaka. 

 

Vad händer om jag bestämmer mig för att jag inte längre vill ha kontakt med MODERN? 
Ingenting! När man inte längre tar kontakt med MODERN och hon inte kommer att föras vidare, märks inte 

MODERN mer och hon kommer att försvinna helt och hållet. 

 

Är det tillåtet att ”störa” MODERN med små och meningslösa saker? 
Ja, det kan du göra och det är att rekommendera att du kommunicerar med MODERN och ber om hennes hjälp med 

allt möjligt som du behöver, stort som smått. Ju mer du kontaktar henne desto starkare blir kontakten och det är på så 

vis ett gott förhållande etableras. MODERN är alltid där för den som kontaktar henne. 

 

Varför är det omöjligt att göra givandeprocessen till en blandad grupp av män och kvinnor? 

Givandeprocessen av MODERN är väldigt enkelt att utföra men går samtidigt väldigt djupt. Processen i sig självt 

fungerar på samma vis för män och kvinnor rent fysiskt, men är extremt olika på energiplanet. Det är viktigt att skapa 

en så trygg och tillåtande miljö som möjligt att landa i efter en sådan djupgående process. Detta erhålles bäst genom att 

grupperna består av samma kön, så att olikheterna i energi för män och kvinnor kan upplevas ostört, i sin fulla 

intensitet. 
 

Är det något speciellt jag behöver göra för att givandeprocessen ska fungera? Kan det misslyckas? 
Nej! Allt du behöver göra är att följa de instruktioner som står på dessa sidor. Kom ihåg att givandet faktiskt tas 

omhand av MODERN själv, så det går egentligen inte att misslyckas. 

 
 
 
 
 

 

 


