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Till Gud, änglarna, Moder Jord &
universum - som en hyllning för
dess gudomliga ljus & kärlek.
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Förord
Ekshärad den 24 juni 2017
När jag satt mig ner för att påbörja arbetet
med den här boken, fick jag se på himlen
en sjöhäst visa sig i molnen. Sjöhästar står
bland annat för att man ska befria sina
känslor. Jag tar det till mig som ett positivt
budskap och tanken med den här boken är
just att den ska inspirera dig och
förhoppningsvis hjälpa dig med befriande
av gamla känslor eller att bearbeta känslor
för att kunna komma vidare.
Även om jag inte är så gammal i den här
världen så har jag varit med om många
händelser som påverkat mig och format
mig till den jag är idag. Händelser som vid
själva händelseförloppet inte varit roliga
alla gånger men som stärkt mig och fått
mig att se saker på ett annat sätt. Ur ett
annat perspektiv. Enligt min tro så måste
man kunna lägga saker bakom sig för att
kunna gå vidare. Annars kommer man låta
gamla saker påverka en. Det kan i sin tur
göra att man ”gräver ner sig” ytterligare
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och det blir som en ond cirkel, svår att
bryta. Jag talar om egen erfarenhet. För
visst har jag ältat saker under vissa
perioder i mitt liv men sen blev jag
"lyckligtvis" utbränd. Eller som det hette
på mitt läkarintyg att jag drabbats av –
utmattningsdepression.
Med det säger jag inte att du ska sträva
efter att bli utbränd och är heller inget som
jag önskar någon men för mig var det bra,
så här i efterhand. Jag behövde starta om
och det kunde jag inte med så mycket i
min ryggsäck. Det är svårt att ta sig till
toppen på berget med för tung packning
att bära.
Det var våren 2008 som jag drabbades av
en utmattningsdepression. Saker hade
gnagt alldeles för länge inom mig och en
dag när jag vaknade kunde jag inte ta mig
upp. Kroppen ville inte fungera. Vad som
var fel förstod jag inte då och allt kom
rasande över mig där och då. Jag besökte
vårdcentralen och fick min diagnos,
medicin i form av antidepressiva tabletter
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utskrivet och blev satt på väntelista för att
kuratorn var sjukskriven på obestämd tid.
Så där satt jag i min lägenhet med ett
läkarintyg och tabletter, funderandes på
vad jag skulle göra här näst. Eller skulle
allt ordna sig med dessa pyttesmå
tabletter? Givetvis inte.
Jag pratade med min dåvarande chef som
ordnade så jag fick komma till en
samtalsterapeut och prata. Vi pratade om
mycket men en del saker var helt enkelt
för tunga att bearbeta så jag gallrade
mellan ämnena. Mest för att jag var rädd
för att hamna ännu djupare.
Efter en tid valde jag att självmant sluta
med tabletterna och även samtalen. De
flesta bitarna hade löst sig och min
självkänsla hade växt. Men de mest tunga
sakerna bearbetade jag i mitt inre. När jag
bearbetar en sak, vrider jag och vänder på
en situation och funderar ur alla vinklar
och när jag är klar, så är jag klar. Idag är
det många saker jag inte minns längre,
vilket jag tar positivt. För mig betyder det
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att jag har processat färdigt och är helt
klar. Det kan inte påverka mig och
händelsen har ingen betydelse i mitt liv
längre mer än att det har stärkt mig och jag
har fått lättare packning i min ryggsäck.
Jag har även slutat att älta negativa saker.
Visst kan jag komma på ibland vissa saker
och prata om dem med min storasyster
Therese, som jag för i övrigt pratar med
varje dag om allt mellan himmel & jord,
men det är mest konstateranden. Inte ”hur
kan X ha gjort så” eller ”varför gjorde inte
X något åt saken” o.s.v.
Genom den mediala banan och min tro har
jag växt ytterligare och vet att det finns
fantastiska krafter som är närvarande hela
tiden, redo att bistå och hjälpa oss. Några
av dessa krafter är änglarna. De senaste
åren har min själ fullkomligen blommat
och jag har med deras hjälp blivit av med
de sista, tunga sakerna i min ryggsäck och
även lärt mig att älska livet, dess händelser,
äventyr och alla de personer jag möter. Jag
går dock inte runt bland okända personer
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