Geomantiarbete Oslofjorden 2012
När jag första gången, i mars 2012, öppnade kartan över
Oslofjordområdet såg jag Oslofjorden som en svan, oj! Jag hade
redan året innan, under arbetet med workshop i Danmark, varit i
kontakt med svanen som Nordens fågel.
I maj 2012, innan Marko kom till Oslofjorden, höll jag en
workshop här i ett mindre område, Ramme, nära fjärden. Vi var
en stor grupp och vi kom i kontakt med platser med mycket starka energier. När Marko sen kom
hit i augusti för att förbereda workshoppen gick vi först runt i Ramme och Marko fick kontakt med
det essentiella här vid Oslofjorden, en skatt som form av en långsmal mandorla som ligger djupt
nere i Oslofjorden. Men den var inte riktigt aktiv, skulle varit i levande rörelse men det var den
inte. Som att en drake ligger ovan på den, men som en död drakkropp. Vi får lite kontakt med
hjärtat av denna skatt på hjärtplatsen i Ramme.
Vid kontakten med själva vattnet i fjärden märks en stark potent energi, som en enorm spänning.
Ja, denna innestängde energi som att den kunde explodera vart ögonblick, inte bra. I vårt letande
efter platser att få mer kontakt med denna djupa skatt möter vi platser som ordentligt manifesterat
blockeringen, motståndskrafter.
Från ön Jelöya vid en helgedom i skogen vid vattnet, får vi ordentligt kontakt med hjärtat av
denna djupa skatt - här ute i den öppna delen av fjärden, ”svanens” kropp - och genom detta hjärta
får vi även kontakt med Jordens hjärta, med Jordens väsen, som ett mäktigt stort änglaväsen.
Detta med svan och Oslofjorden säger Marko – ja, fjärden visar sig som svan, egentligen är den en
vit drake. Också några platser runt Östersjön visar sig så, de är viktiga för Östersjön. Och detta
område här är mycket viktigt för Nordsjön och för Östersjön – ja denna energi här håller viktig
energi för hela Norden, som Norden ska erbjuda till resten av Europa.
På Nesodden hittar vi två stora änglafokusar för en mycket hög änglanärvaro; Tronänglar med
förbindelse upp till Keruber och Serafer. Änglafokus på östra sidan har en kosmisk förbindelse till
Nordsjön och den på västra sidan en kosmisk förbindelse till Östersjön.
På Bygdöy i Oslo får vi kontakt med flera blockeringar.
När workshoppen är i full gång gör vi en masse förberedelser för att kunna arbeta med de
blockeringar som finns i landskapet. Motkrafter kan visa sig som väldigt stora men det är som med
”anden i flaskan”, när de är på fel plats/nivå flyter de ut och blir stora. Och det är motkrafter därför
de är på fel plats/nivå och när de kommer tillbaka på egen plats/nivå blir de helt oskadliga.
När man förlöser traumaknutar i landskapet kan spirituella starka krafter platser lyftas fram; hinder
”flyttas” och det kraftfulla i landskapet träder fram. Det är ett samarbete med många slags väsen på
många nivåer.
Och under arbetet med detta ser vi att vi är en mycket stark grupp, balanserat, med 14 kvinnor och
14 män, fantastiskt. Och vi upptäcker också att det på dagen är exakt 13 år sedan en stor viktig
kosmisk konstellation ägde rum 11 aug. 1999.
Jordens nuvarande transformation kan till tider vara något dramatisk därför att vi går från en stor
epok i Jordens evolution där jordelementet är framhärskande (Lemurien; eldelementet, Atlantis;
vattenelementet) och in i en ny stor epok, in i luftelementet – vi går från jord till luft – som att
Jorden får en ny kropp med en inre sol med många dimensioner närvarande.

Ute på Jelöya vid skogens helgedom får vi lov att uppleva den djupa skatten i Oslofjorden, och
draken, och kontakten med Jordens hjärta. Det var mycket starkt. Längre norrut på Jelöya mera
drakkontakt, där vi ”visar” draken att Kristusnärvaron/Kristuskärleken nu finns på Jorden. (Drakarna
”sov” när Kristusenergin kom genom världen, därför viktigt nu när drakarna ”vaknar” att visa dem
detta). Det var så stark en drakkontakt – många hade tårar i ögonvrån.
Vita drakarna bringar arketypiska krafter från kosmos. Röda drakarna finns inuti livskrafterna. Svarta
drakarna är kopplade till transformation. De tre Gudinnor manifesterar genom drakarna.
Vi arbetar också på Bygdöy. Vi åkte inte till Nesodden men på Bygdöy gör vi ett kreativt ritual för
att kalla in de stora änglanärvaro som finns på Nesodden att hjälpa oss med vårt arbete där på
Bygdöy, som vi sen genomför och motståndskrafterna får gå in i transformation.
Vi avslutar på Bygdöy med ett ritual för att skapa bättre förbindelse mellan de olika delarna av
Europa/de olika krafterna som strömmar genom Europa där ”skålen” av djupa livskrafter
representeras av Grekland; Vita gudinnan, Italien; Röda gudinnan och Spanien; Svarta gudinnan.
Och från Norden strömmar in visdom, evig visdom, bl.a. från Lemuriska tidens visdom/arketypisk
visdom, detta representeras av Nordsjön, Oslofjorden och Östersjön. Och i mitten Bremen,
Hamburg och Wendland som förmedlar mellan dessa stora krafter. Vi skapar ett kraftfält (som i
familjekonstellationer) och gör förbindelserörelser genom stafettlöpning.
Vi avslutar på cirkel och tackar varandra. Så många fantastiska stunder och inte minst en kraftful
grupp. Vi talar lite om framtidigt arbete. Marko kom hit direkt från Kiel, en workshop där, och nu
finns en inbjudan från Köpenhamn att ha workshop där i 2013. Marko har utarbetat en skiss för
några av dessa kraftströmningar i Norden, ”Chalice of the North”. (se här nedan)
vid pennan Helle Helborg

