
 

 

Att skapa nätverket 
 

1. Att ta emot MODERN är alltid gratis 
 

2. Att erbjuda MODERN bör alltid göras personligen samtidigt som man förklarar att MODERN ska ges 

vidare så att nätverket upprätthålls. 

 
3. MODERN ges bara till grupper om sju personer, antingen män eller kvinnor. Det går bra om den som ger 

vidare MODERN är en kvinna och gruppen består av män, eller vice versa, men själva gruppen måste 

vara homogen. 
 

4. Under givandeprocessen ska alla ha på sig svarta kläder, även givaren. 

 
5. När någon tar emot MODERN stannar hon med honom eller henne i sju månader. Om man vill förlänga 

kontakten med ytterligare sju månader måste man ge MODERN vidare inom dessa sju månader. Varje 

gång man ger MODERN vidare förlängs perioden med sju månader till. 

 
6. De som redan har tagit emot MODERN kan bjudas in att deltaga vid en givandeprocess (iklädd svarta 

kläder) för att svara på frågor eller berätta om sin personliga kontakt med MODERN. Under själva 

givandeprocessen kontaktar de MODERN på eget vis. 
 

7. Dessa sidor ska kopieras och delas ut till gruppen som tar emot MODERN efter givandeprocessen. 

 

8. Faserna i givandeprocessen: 

Inledning 
- Givaren berättar om sin personliga kontakt med MODERN, vad givaren har upplevt och tagit emot i 

livet genom denna kontakt. Här rekommenderas att ge exempel. 
- Förklara hur nätverket fungerar och hur det skapas. 

- Berätta Dovs historia om hur han tog emot MODERN (se bifogad sida). 

 

 Givandeprocessen, den andliga delen: 
Givaren knyter en svart scarf eller liknande över ögonen och föreställer sig en stjärna bestående av sju 

strålar av eld i sitt hjärta. Genom varje stråle strålar MODERNS energi ut till var och en av mottagarna i 

gruppen. Mottagarna behöver bara vara i stillhet och öppna sig för energin. Processen tar runt 15 minuter 
och görs till flöjtmusik (ingen annan slags musik får användas). 

 

När processen är över delas kopiorna av dessa sidor ut och rekommendationen är att erbjuda deltagarna 
att gå in på websidan och registrera sig på maillistan. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


