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När andar visar sig så
finns det alltid en orsak

Det var genom ett andeväsen som
Marita fick förmedlat att hon hör
hemma i naturen. Idag lär hon ut hur
man healar sin kropp och skyddar sig
mot oönskade energier.

SvävandeMolnet
finns även här på Gotland!
Maritas första kontakt med Andra sidan blev en skräck
upplevelse. Idag vet hon hur man skyddar sig mot
oönskade påhälsningar och arbetar som bonitolog,
medium och healer. Till sin hjälp har hon en kärleksfull
indian – en följeslagare sedan 1100-talet ...
– Min indian var shaman och jag känner fortfarande
hans energi.
TEXT OCH FOTO: MARIANNE WESTERLUND
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kymningen faller utanför fönstren
den dag jag träffar Marita Nordin
Håkansson en dryg mil norr om
Visby. Här med tallskogen som närmsta
granne både bor och driver hon praktik som
bonitolog. Vad det är ska vi återkomma till.
Marita är också medial, en gåva hon oftast
väver in i sitt arbete med klienter. Faktum är
att hon efter vårt möte ska certifieras som
medium. Redan som mycket liten fanns
www.tidningennara.se

Ett lysande andeväsen
Trots mormors lugnande ord om Andra
sidan var det med just rädsla, ja till och med
skräck, Marita själv reagerade när hon för
första gången såg ett andeväsen. Upplevelsen
var så stark att hon minns den som igår. Och
medan mörkret sänker sig ute, tar Marita oss
med fyrtio år tillbaka i tiden.
Hon var 14 år och befann sig på sportlovsresa i Dalarna med familjen. Första kvällen
när de kom fram till stugan de hyrt, blev
Marita och hennes syster sugna på en skidtur efter den långa bilresan. Fullmånen lyste
över nejden, kastade ett trolskt sken som fick
snökristallerna att skimra i blått mot den täta
skogen. Systern åkte i förväg medan Marita
www.tidningennara.se



MARITA
healar med hjälp
av kärleksfull
indian

andligheten med som ett naturligt inslag i
hennes vardag. Både mamma och mormor
var mediala. Som barn älskade hon att sitta
vid mormor Linneas fötter och lyssna till
hennes berättelser om andevärlden. Mormor
var en liten, rund dam med brunt lockigt
hår och glasögon på näsan. Hennes runda
äppelkinder blev än rundare när hon log, och
det gjorde hon ofta. Hon hade alltid med sig
en påse polkagriskarameller när hon kom
på besök, och när hon prasslade med den, så
var det tecknet till att alla skulle komma och
lyssna.
– Jag begrep väl inte alltid vad hon sa, jag
var ju så liten, men en historia älskade jag
och den fick mormor berätta om och om
igen, minns Marita.
Det hände en kväll när mormor gått och
lagt sig. Bredvid sig på nattygsbordet hade
hon tänt ett ljus och skulle just börja läsa sin
följetong. Ett svagt sken i rummets ena hörn
fick henne att titta upp. Ur det utkristalliserades en smal och lång herre klädd i frack och
hög cylinderhatt. I sin hand höll han ett hoprullat, gulnat papper. Mormor förstod genast
att han kom från Andra sidan och att det han
ville var viktigt. Mannen överräckte rullen och förmedlade på telepatisk väg att hon
noga skulle läsa igenom innehållet. Orden
var bara avsedda för henne, och även om hon
skulle vilja, så skulle hon aldrig kunna återge
dem för någon annan.
– Mormor bevarade de orden som en skatt
inom sig. Hon var aldrig rädd när någon från
andevärlden kom på besök, tvärtom sa hon,
att när andar visar sig så finns det alltid en
orsak.
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Så skyddar du dig:
Bonitologi för
hälsa och balans
Bonitologi är en holistisk
behandlingsform bestående av
ett antal moderna och uråldriga
läror som verkar i synergi och
med vilkas hjälp patienten sti
muleras att återfinna balans och
hälsa. Ordet betyder fritt översatt
”att göra gott”.

Det här är Marita:

Maritas möte med andeväsendet
i Dalarna fick henne att förstå hur vik
tigt det är att kunna skydda sig mot
oönskade påhälsningar från Andra
sidan. Här får du hennes 7 bästa tips:

Bor: På Gotland.
Ålder: 53 år.
Familj: Man, två döttrar och en katt.
Intressen: Måla akvarell, foto och
trädgård.
Motto: Var mot andra som du vill att
de ska vara mot dig.
Kontakt: mita66@hotmail.se

1. Kalla i tanken eller med ord på Ärke
ängeln Mikael. Be honom om hjälp
och beskydd mot rädslobaserade,
låga energier. Tacka för hans hjälp.
2. Röken från vit salvia rensar bort
dålig energi. Lägg några blad eller
ett salviaknippe i en metallskål. Tänd
på tills det börjar ryka. Gå runt med
skålen i de rum som behöver renas,
glöm inte hörnen där energier ofta
stagnerar. Föreställ dig att det sprids
ett skinande ljus där du går fram.
3. Vädra! Släpp in ny och frisk energi
genom fönstren.

spände på sig skidorna. Just när hon skulle
staka sig iväg kände hon sig iakttagen. Hon
vände sig om och såg en äldre, storväxt man
med axellångt, vitt, vågigt hår stå invid en
högrest björk. Han var klädd i islandströja
och blå snickarbyxor. På fötterna bar han
grova kängor som slutade vid knäna. Runt
hans gestalt lyste ett starkt sken. Ljuset var så
starkt att det inte gick att urskilja hans ögon.
Med ena handen stöttade han sig mot björken, med den andra vinkade han åt henne
att komma närmare. Marita blev livrädd och
skrek rakt ut. Hennes mamma kom springande från stugan, undrade vad som stod på
och lyste med sin ficklampa rakt på mannen.
Hon såg honom inte.
– När jag förstod att mamma inte kunde se
honom fick jag panik. Jag kastade mig iväg
på skidorna för att komma ikapp min syster.
När jag nådde skogsbrynet var det som att en
osynlig hand drog ner mig i snön. Jag låg helt
fastlåst och kunde inte röra mig. Skräcken
vällde upp inombords.
Efter någon minut kände Marita hur greppet lossnade. Hon tog sig hem till stugan
så fort det bara gick med tårarna rinnande
nerför kinderna där de frös till is. Halvvägs hemma stod han där igen – en lysande
gestalt. Återigen vinkade han till henne att
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komma närmare. Men så – puff – löstes han
upp i tomma intet. Den natten fick mamma
sova på golvet bredvid Maritas säng. Nästa
morgon när de drog upp rullgardinen syntes
två jättelika spår av kängor utanför fönstret,
alldeles som om någon bara hoppat ner från
taket och upp igen.

Gestalten bad om ursäkt
Tio år senare sökte Marita mest av nyfikenhet upp ett medium i Norrköping som hette
Mariana. När mediet sa att det stod en man i
rummet iklädd islandströja och grova kängor
höll Marita på att ramla baklänges. Under
alla år hade minnet av honom förföljt henne.
Mannen var där för att be om ursäkt. Det
hade inte varit hans mening att skrämma
henne. Han hade bara velat förmedla att han
kände till hennes själs längtan. Han ville säga
att hon hörde hemma i naturen och att det
var där hon skulle bli lycklig, långt bort från
städernas brus.
– Jag var ju bara 24 år då och förstod inte
alls budskapet. Jag gillade att gå på krogen,
festa och ha kul. Det var först i 40-årsåldern
jag på riktigt kunde greppa hur viktig naturen är för mig.
På den tiden bodde Marita i Stockholm

med man och två barn. Hon hade nog av
stress, nog av tunnelbanan där alla robotlikt
stod med sina näsor i mobilerna. År 2012
gick flyttlasset till Gotland. De hade varit
på ön några gånger på semester och uppfattat atmosfären som väldigt välkomnande.
Marita återger första tiden här på ön, hur
hon utforskade strandängarna, hur hon
kunde lägga sig med näsan ner i mossan och
bara insupa jordens dofter. Hon såg havsoch kungsörn, pratade med träden.
– Flytten till Gotland är det bästa jag har
gjort!

Lärt sig kanalisera
I 14 år har Marita nu arbetat som bonitolog. Fritt översatt betyder ordet ”att göra
gott”. Yrket, som tar tre år att lära sig, är
inte alldeles enkelt att greppa. Marita förklarar, att med bonitologins hjälp kan man
finna orsaker till olika sjukdomstillstånd
och behandla dem med medel och metoder som harmonierar med kroppens alla
system. Under en behandling arbetar hon
bland annat med zonterapi, meridianer och
kinesiologiska testmetoder. Hon beskriver
det som att hon står i kontakt med klientens
högsta energier.
www.tidningennara.se

”

Våra eteriska kroppar är
minst lika viktiga som de
fysiska

– Jag håller i klientens handled. Där finns
en liten muskel, som jag tonar in mig mot.
När jag har kontakt, så låser sig den. I det
ögonblicket ställer jag tyst en rad olika frågor
som kan besvaras med ja eller nej. Det kan
gälla ett beteende eller ett tankemönster som
får klienten att må dåligt, likaväl som en vitamin- eller mineralbrist.
Senaste året har Marita märkt en intressant
utveckling hos sig själv. Hon har lärt sig att
kanalisera. När hon berör en klient känner
hon ganska fort i sin egen kropp vad som
inte stämmer. Får hon exempelvis ont någonstans så vet hon, att på den platsen värker det
i klientens kropp. Det kan också handla om
något mentalt problem.
– En gång upplevde jag hur jag blev alldeles känslokall. Då förstod jag att klienten
behövde hjälp med att öppna upp sin högra
hjärnhalva och att hjärtchakrat var blockerat.
– Kroppen har en förmåga till självläkning
som är alldeles fantastisk, men våra eteriska
kroppar är minst lika viktiga som de fysiska.

www.tidningennara.se

När Marita arbetar med healing har hon
ofta en healingguide vid sin sida. Han heter
Svävande Molnet och är ett manligt väsen
som följt henne sedan 1100-talet. På den
tiden var de ett indianskt kärlekspar som
levde som nomader i New Mexico. Marita
var en kryddhäxa som kunde allt om örternas läkande inverkan på organismen. Svävande Molnet var shaman. De fick ett långt
och lyckligt liv tillsammans, fick sju barn och
levde helt i harmoni med naturen. En son
från det livet står Marita nära också i dag.
– Han är min systers barn, men jag har alltid
känt att han är min. Jag har fått veta att i det
här livet kommer jag aldrig att hitta riktigt
rätt i relationer med män. Inom mig bär jag
på en djup saknad efter Svävande Molnet.
Marita känner hans energi när hon healar.
– När en stark värmekänsla utvecklas på
mina underarmar vet jag att han verkar
genom mig.
Det har blivit dags att ta farväl. Marita vill
uppmuntra Näras läsare att våga utforska sin
egen andliga förmåga.
– Änglar, guider och andra hjälpare vill att
vi ska kommunicera med dem. Gör det med
respekt och ödmjukhet och tacka när du är
klar. £

4. Om du känner dig rädd, så manifes
tera tankemässigt ett valnötsskal runt
dig. Valnöten är en underbar symbol.
När man öppnar nöten så syns ett
hjärta på varsin sida i skalet. Själva
nöten ser ut som en hjärna. När man
inte behöver skyddet längre så tar
man av sig skalet i tankarna.
5. Man kan även föreställa sig att man
har fjärilsvingar på ryggen. Fäll fram
vingarna och slut dem framför bröstet
i tanken. Den här visualiseringen
fungerar också som healing, om man
föreställer sig omsluten av vackra fär
ger och mjukhet.
6. Känner du av obehagliga energier
så lita till din egen kraft. Ta fram ”Guds
vrede” inom dig och säg högt att de
ska försvinna.
7. Jorda dig. Stå stadigt på marken
och föreställ dig att du har rötter under
fötterna som når långt ner i Moder
Jord. Därefter drar du upp jordens
kraft och energi i din kropp. Att jorda
sig är viktigt, gör det gärna varje dag.
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