
 

 

Berättelsen 
 

Den 13 maj 2001 uppenbarade sig MODERN för mig. 
 

Det hände vid Glastonbury Tor i England efter att jag under tre dagar hade vandrat runt i Gudinnans heliga 

hemvist vid foten av kullen. Inför Moder Jord och hela universum hade jag fört fram min önskan att få tjäna 
Gudinnan i vår värld. Och se, samma kväll fick jag en upplevelse som kom att förändra mitt liv. 

 

Det var en iskall kväll. Jag klättrade upp för kullen i bitande hårda vindar och kom helt genomfrusen upp till 
toppen av kullen. Där uppenbarade sig en fantastisk, underbar och vacker varelse framför mig. Hon presenterade 

sig som MODERN och berättade för mig att hon ville ge tillbaka energierna från Den Kosmiska Modern, den 

Stora Gudinnan, genom mig till Moder Jord och hela mänskligheten. 

 
Hon förklarade att jag skulle vara starten på ett stort nätverk som skulle materialiseras runt Moder Jord som en 

växande omfamning av kärlek. 

 
När väl förklaringarna var över skar ett ofattbart starkt ljussken genom himlen som ett blixtnedslag, jorden 

började skaka under mina fötter och den iskalla vinden slutade tvärt. Helt plötsligt, en tiondels sekund senare, 

kände jag hur mitt huvud sprack upp och alla vindar, jordens skakningar och ljuset fanns inuti mig! Känslan var 

fantastisk, underbar och chockerande på samma gång. 
 

Flera sekunder senare kom vinden tillbaka och berörde mitt ansikte, ljuset utanför och inuti mig försvann och 

MODERN var inuti mig. 
 

När jag återfått fattningen var det första jag förmådde att fråga henne: - ”Är du en häxa?” Det hon svarade 

glömmer jag aldrig: - ”Det beror på din definition av visdom.” 
 

Sedan frågade MODERN varför jag satt i den iskalla vinden och jag svarade att detta var platsen där vårt samtal 

började. Då svarade hon att från och med nu var hon inuti mig och att vi alltid skulle vara tillsammans var jag än 

befann mig. Resten av samtalet utspelade sig vid foten av kullen på en plats i lä för vinden. 
 

MODERN förklarade för mig att jag skulle dela med mig av henne till människorna, att hon var liksom elden: 

man kan ta ett trästycke, tända det i elden och använda det till att tända fler eldar utan att det förminskar den 
ursprungliga brasan. På samma vis skulle MODERN för alltid vara kvar hos mig och hos de som tar emot henne 

och för henne vidare. Men för de som tar emot henne utan att föra henne vidare till andra, kommer hennes eld att 

dö ut och MODERN kommer att lämna dem. 
 

Resten av samtalet handlade om att skapa ett nätverk. Jag tog emot exakta instruktioner vilka jag själv och alla de 

som vill vara en del av nätverket bör efterfölja. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


