Den kompletta bilden –din hela historia av den gudomliga planen
Sju olika läsningar
Härmed presenteras en ny syn på människans synliga och osynliga potential utifrån
esoteriska, andliga och kosmiska vetenskaper i jordens historia.
Ett sjustegsprogram görs under sju månader i form av privata individuella läsningar.
Avsikten är att du ska få ett perspektiv på din gudomliga plan samt ditt öde på Jorden
bundet till din nuvarande inkarnation. Detta program har utvecklats av Anders Johansson
i Indien, Egypten, Tibet, Mexiko och Peru under många år genom undersökningar och
studier av antik visdom, andliga mästare och Jordens kulturer under många årtusenden.
Jag talar om för dig hur du kan restaurera visionen och insikten av din gudomliga plan som
det är utlagt i akashakrönikan av den gudomliga intelligensen.
Så där ovan, så där nedan, säger Pythagoras, Hermes i Grekland och Thot i Egypten och
Antlantis. Hinduerna säger: Sat Brahmand Tat Pind: Så där ovan i Guds medvetande i
akashakrönikan, så där nedan är människan skapad i den mänskliga formen. Du få en
skrift, som dokumenterar dina sju kroppar och dess respektive chakras vid återinträdet i
den gudomliga ljuskroppen –bodisattva medvetandet –i form av bilder, illustrationer och
diagram av esoterisk natur kallad astrokabbalistisk nummerosofi.
Mästarnas huvudmantra i Indien är: Sat Chit Anand; sanning, extas och kärlek. Detta
mantrat avslöjar det transcendentala innehållet i de eviga, andliga världarna funna i livets
källa av en älskvärd Fader Moder Gud. Gud på engelska heter God = Geometry of Divinity,
där Gud betyder den eviga gudomliga geometrin. En annan betydelse av Gud på engelska
är God ”The Grand Old Director of the Universe”, den store gudomliga dirigenten i
universum. Detta har en indisk motsvarighet i mantrat Ek Ong Kar –Gud är En –en
älskvärd Fader Moder Gud, gudomligt dold som källa i människans innersta själsväsen.
Essensen av källan är ordet AUM i det högsta gudomliga planet, sju nivåer ovanför
människokroppen.
Det indiska uttrycket Harimandir betyder att människokroppen är Guds levande tempel –
sätet för själen och Gud är bakom sinnevärlden i det mänskliga huset.
Paradoxen är att den sovande människan i dagsmedvetandet aldrig har mött dessa högre
komponenter av sig själv. För yogin och swamin är de nödvändiga komponenter på vägen
till självförverkligande och Gudsförverkligande.
De sju personliga läsningarna och undersökningarna är baserade på ditt privata öde,
relaterat till ditt födelsenamn, datum, tid och plats för din födelse.
De reflekteras i dina händer, i din huvudskål och mönstret i dina fötter och ögon. Ödet finns
även inskrivet i ditt födelsenamn, i stjärnorna som avslöjas genom astrosofi, vilket
innehåller livets träd, tarot och kabbala, ett själens gyllene språk mellan varje inkarnation.
Du måste vara noga med att förstå principerna i denna forskning av akashakrönikan. De är
inte skrivna för mänskliga ögon, men dolda på högre medvetandeplan. Människan når
endast dessa genom meditation, yoga och kosmiska insikter medan själen är inkarnerad på
Jorden i en mänsklig form.
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För att få detta innehåll avslöjat, utvecklat och förklarat och uppenbarat måste du ha sju
olika möten under sju olika månader i personlig konsultation med Anders Johanson för att
finna ut hur detta forskningsarbete är sammansatt i sitt astrosofiska innehåll.
De sju mötena kräver också att du som individ lär dig att tona in dig till ditt Högre Själv,
som uppenbarar vägen för ditt inre självförverkligande och hur du ska praktisera detta i
ditt liv.

Månad ett –läsning:
Indisk vedisk astrologi och astrosofi
De indiska vediska astrologikartorna. 16 olika kartor baserade på ditt födelsedatum, tid och
plats avslöjas genom yotish, det gudomliga ljuset. Detta visar din potential under en
livscykel på 120 år. Dina dolda talanger och tillgångar förklaras, liksom personlig utveckling,
familj, släkt, relationer, ekonomi, yrke och dharma (livsmål) med mera.

Månad två –läsning:
Polaritetsterapi
Polaritetsterapin innehåller en konsultation baserad på en hälsoanalys av din kropp, själ,
ande och sinne samt blockeringar. Du får ett hälso- och näringsprogram, kost och
matvanor, som är lämpliga enligt din kroppstyp och konstitution. Du får ett program med
yogarörelser, ett visionsprogram med positivt tänkande för att få insikt och förståelse för hur
du ska övervinna begränsningar på alla sju plan.
Dr Randolph Stones system är utvecklat efter 40 års arbete i följande vetenskaper:
naprapati, kiropraktik, osteopraktik, herbalogi, kristaller, ayurveda och siddhamedicin
baserade på örter, massage, zonterapi, akupunktur, akupressur, astrologi, tarot,numerologi,
hälsa, närings- och kostlära, grundläggande vegetarianism och veganförståelse,
groddodling, sinne- och själsstudier, auran, chakran och de sju kropparna, hur själen
återvänder genom reinkarnation från liv till liv samt förståelsen av hur själen är en partikel
av Moder Fader Gud och hur vi kan återupptäcka detta genom att använda oss av kärlek,
sanning, icke-våld och respekt för allt levande.

Månad tre –läsning:
Numerologi och studiet av livets cykler (7-, 9- och 12-talet) –biorytmer –hjärnvågor –
personligheten –själen –ödet –livsläxan –kraftkällan –saknade siffror och egenskaper i
ditt födelsenamn.
Alla dessa cykler lagras i ditt namn och i din DNA. Livskrönikan är skriven innan dina sju
kroppar formas före födelsen. Dessa cykler är speglade genom gudomlig design av sådana
mästarfilosofer som Pythagoras, Hermes, Thot och Isis.
I tempel och pyramider i Egypten, Peru, Mexiko, Kina och Atlantis skrev forntidens präster
och prästinnor den gudomliga planen från akashakrönikan. Denna månad ska du studera
alla dessa i ditt diagram av livets träd och förstå dig själv i livets tre nyckelstadier; 0-27 års
ålder, 27-54 år och 54-81 år samt livsstigarna upp till 108 års ålder.
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I Indien ger man Gud 108 namn och därför anses människans ålder upp till 108 år vara
mycket viktig. Den här månadens läsning är framtagen av Anders Johanson som
astrokabbalistisk numerosofi, en sammanfattning av alla vetenskaper som nämnts tidigare.
Månad fyra –läsning:
Vastu och Feng Shui
En undersökning som leder till att man bygger sitt hem, sitt hus efter den indiska
vetenskapen vastu för design och efter den kinesiska feng shui så att själens boning på
Jorden avspeglar ödet människan har.
Så där ovan så där nedan är grunden för den här undersökningsmodellen där vi skapar
diagram för design av hus, hem, lägenheter, stugor eller byggnader avsedda för meditation
och andlig utveckling.
Med rätt datum från födelsen, fixstjärna, konstellationer kan vi säkerställa inflytandet av
himmelska gudar och gudinnor och hur vi ska bygga och starta processen på land,
bebyggd mark, i hus och byggnader på Jorden vid rätt tillfälle med riktiga ceremonier för att
frigöra energier i elementen och naturen, för att skapa fred, harmoni och kärlek med
omgivningen, naturen, Moder Jord och osynliga väsen.
I feng shui finns tre antika system; svarta hatt-skolan, kompass-skolan och kejserlig feng
shui. Vi utreder din personliga situation enligt kompass-skolan och ger dig råd om dina
bästa väderstreck, månader och element i naturen. Anger rätt kombination av
byggnadsmaterial, färger och harmonigivande komponenter som stenar, kristaller som
ytterligare komplettering för att lägga i rätt riktning, kök, sängkammare, studierum, bibliotek,
badrum, vind, garage osv.
Att förstå livscyklerna och att respektera dödliga anhöriga och levande inkarnationer och
framtida möjligheter i familjeunionen baserad på olika familjebandsprinciper; traditionell
familj, utökad ljusarbetarfamilj eller kollektiva familjeprinciper gör det möjligt att avsluta och
komplettera livscyklerna för fred, harmoni och kärlek. Dessa cykler har en 12, 30, 84, 600
3600 år lång cykelform som återvänder regelbundet för varje individ på Jorden.
Här lär du dig att bygga med styrka, övertygelse, säkerhet för din dharma (livsmål), så att
ditt hem skapas enligt ditt stjärnmönster för lycka och harmoni.

Månad fem –läsning:
Tarot och kabbala
Denna undersökning leder till en komplett förståelse av dina mönster i livets träd, i livets
blomma, i livets frö och i livets ägg. Dessa bilder som är lika viktiga som tarotkorten är
avbildade i diagramform i Kaldéen, Egypten (Abydos) och i mysterieskolorna jorden över.
Här får du se dina mönster i kroppen, som har tio stjärnportsöppningar i sju dimensioner,
avbildade i tarotkorten, det kabbalistiska livsträdet, stjärntetraedern och mönstret i livets
blomma där du ser vilka av de 72 änglarna som styr ditt liv i de sju planen och förstår de nio
vägarna och stigarna i livets träd under 81 år där varje tarotkort bestäms efter alla dina
födelsenamn, födelsedatum och hur du hittar den saknade länken till din högre existens och
ditt sanna själv via det undermedvetna och det kosmiska medvetandet.
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Du får lära dig cykeln av reinkarnation, födelse, död och pånyttfödelse genom geniet av den
egyptiska hierofanten av mysterieskolan, Thot, och den gudomliga prästinnan, modern till
skapelsen, Isis. Heligheten inuti det mänskliga templet avtäcks och demonstreras av antika
metoder om divination (förmågan att göra gudomliga läsningar), profetior inskrivna i det
gudomliga templet, människokroppen visar då lagen så där ovan, så där nedan.

Månad sex –läsning:
Organiserandet av den mänskliga gudomliga planen
Den här undersökningen leder till en större insikt om de huvudsakliga avsnitten i ditt liv, från
barndom till ålderdom och passagen genom dödens port in i ljusvärlden, tillbaka hem till
Källan. Din mänskliga gudomliga plan är organiserad av ditt högre gudomliga själv.
Presentationen av alla fakta, figurer, bilder, diagram och livsskådningsmönster finns
programmerat i din DNA och i ditt hus, hem, platsen du lever på, som en reflektion av din
stjärnas ursprung. Här sätter vi ihop en regnbåge av din evolution och utveckling från
barnet, in i familjen, genom kommunen, landet och planeten med avsikten att förstå
återfödelsehjulet, samsara, eller chaurarasi som indierna kallar det.
Du får en förståelse om grunderna för självförverkligande och hur du kan transcendera det
dagliga egot och medvetandet med den slutgiltiga, stora insikten vid livets mål. Du får en
vision om den gudomliga avsikten med livet, beskrivet i Indien som sat chit anand, sanning
lycka och kärlek, som kontemplerar buddhan som lever inom oss. Den levande bodisattvan
för planeten, hans helighet Dalai Lama har nämnt Aum Mani Padme Hum Rhi-mantrat som
det viktigaste i tibetansk mysticism. Mantrat betyder O sköna juvel, visa oss strålglansen av
din kärlek

Månad sju –läsning:
När dåtid, nutid och framtid blir ett på alla plan; regression, meditation och initiering.
I detta sista möte finner du dig själv i centrum på en inre regnbågsresa på väg hem till ditt
sanna själv genom att minnas, erinra och uppleva dina tidigare liv-minnen och dina framtida
inkarnationer som viktiga kalejdoskopiska bilder som holografiskt speglar din stora plan i
Vattumannens tidsålder.
Genom regression och reinkarnationsminnen påminner du dig själv om dina initieringar och
överförda, dolda talanger och tillgångar, så kallade sanskara-minnen från tidigare liv. Du
återkallar facetterna och bilderna som är de betydelsefulla komponenterna av mandalan av
ditt liv, från antika och tidigare kulturer bortom Atlantis, Lemurien och Hyperborien på denna
planet och andra planeter du besökt i din evolution i Universum samt ytterligare andra som
väntar på att återupptäckas i din avlägsna framtid.
På detta sätt kommer du att känna vägen hem och den så kallade El Camino Real, the
Royal Golden Highway, the way of Tao and Sushumna is the galactic star map and the
ancient mantras will once again be realized. Detta är namn på den så kallade gudomliga
huvudvägen i olika språk. Det antika mantrat blir ännu en gång manifesterat. Gud är Kärlek
och Kärlek är Gud.
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