healing

MARIA och LOTTA har
verktygen till självhealing

Det här är Maria:

Frekvenshöjningen

Ålder: 50 år.
Bor: I Lomma men är på väg att flytta till Malmö
närmare barn, särbo och Collinder Segergrens lokal
på Industrigatan.
Familj: Har tre biologiska barn, Felicia 22, Jonathan
19 och Adam 7 samt två extra söner på 25 och 27 år,
Erik och Gustav.
Bakgrund: Konstnär, grafisk formgivare,
religionsvetare, healer och kursledare inom andlig
utveckling.
Gör: Leder Healingskolan tillsammans med Lotta
Segergren, är healer, lärare i andlig utveckling och
bildkonstnär.
Motto: Allt är ett och vi hänger alla samman i väven.
Hjälper jag mig själv, hjälper jag andra. Läker jag mig
själv, läker jag andra. Älskar jag mig själv, älskar jag
andra och kärleken sprids som ringar på vattnet…
Kontakt: info@mariacollinder.se
eller 070-461 53 93
Hemsida: mariacollinder.se och
collindersegergren.se

påverkar oss alla!

Det här är Lotta:

Maria ger Lotta healing
– ett bra sätt att börja
dagen.

Ålder: 51 år.
Bor: I Malmö.
Familj: Två barn, 14 och 24 år.
Bakgrund: Blandad, men främst inom
kommunikation och organisationsutveckling med
fokus på etik, värderingar och personligt ansvar.
Gör: Är healer, författare och lärare i andlig utveckling.
Motto: Kärleken är störst.
Andlighet för Lotta: Mitt arbete med mitt eget och
andras helande är för att återställa den balans som
gör att vi återigen respekterar oss själva, vår planet
och allt annat levande. Jag tror på vår förmåga att
skapa en bättre värld där kärlek, integritet och glädje
styr.
Kontakt: hello@lottasegergren.se och 070-6312659.
Hemsida: lottasegergren.se
och collindersegergren.se

text: eva trägårdh
foto: Eva trägårdh

C

ollinder & Segergrens skola för
högre medvetande håller till i stora,
ljusa lokaler högst upp i den gamla
skofabriken på Industrigatan i centrala
Malmö.
Det märks tydligt att miljön som Maria
Collinder och Lotta Segergren har skapat,
välkomnar besökaren att slappna av och
finna sig till rätta.
De stora, ljusa ytorna rymmer Lottas författarstuga och Marias konst och skapande
verksamhet, deras healingrum och ett stort
öppet rum för skolans grupper med en cirkel
av korgstolar med färgglada kuddar. Det är
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här som skolans deltagare sammanstrålar
under sina kursdagar.
Maria och Lotta inger genast en känsla av
glädje, humor, lätthet, närvaro och sprudlande kraft. De berättar att de ofta börjar en
arbetsdag med att ge healing till varandra,
bryta ner motstånd och hitta sin inre vägledning.
Utgångspunkten är den gemensamma
intentionen att gå på djupet i det inre och
möta det som känns tungt och svårt, för att
sedan läka det och hitta ny balans.
Detta arbetssätt, som fungerar som en
transformationsprocess, använder de i allt
www.tidningennara.se

de gör. Det är också den de lär ut till sina
deltagare för att de ska finna sina egna inre
budskap, hitta sitt livssyfte och förverkliga
det i sitt liv.
– Kroppen är ett fantastisk redskap som vi
kan använda oss av för att få kontakt med
våra känslor och förstå vad de handlar om,
säger Lotta.
Hon beskriver det som att vi ofta skapar
försvar kring det vi inte vill känna. När vi väl
börjar vända oss inåt för att möta och läka
obearbetade känslor och upplevelser, börjar
vi också riva ner våra försvarsmurar. Det i
sin tur gör att vi kan börja läka vårt inre och
www.tidningennara.se

leva i mera glädje och lätthet. Ja, helt enkelt
nå en högre frekvens och medvetenhet.

Känslorna leder till inre ljus
Lotta har intresserat sig särskilt för att hitta
redskap för att släppa ilska.
– Om vi bär på gammal ilska påverkar det
vår förmåga att gå framåt och ta nya steg i
livet, säger hon. Det kan också göra det svårare för oss att ta emot, så att vi till exempel
stoppar det ekonomiska flödet.
– I min workshop om ilska undersöker vi
var i kroppen den sitter. Med hjälp av de

olika kroppsdelarnas symbolspråk och koppling till de olika chakrana, leker vi detektiver
för att få fram vad ilskan handlar om så att vi
sen kan släppa den med hjälp av olika healingredskap.
Maria beskriver det som att när vi möter
och stannar upp i vårt inre mörker, kan vi
också få kontakt med vårt inre ljus. Att det
är just detta, att vara i känslan, som gör att vi
kommer i kontakt med det gudomliga.
– Det är vårt inre ”strössel” i form av gamla
tankar, känslor och upplevelser som kommer
emellan oss och det inre ljuset, säger Maria.
– När vi kan läka och transformera det som

t

Maria Collinder och Lotta
Segergren är vännerna och
själssystrarna som har startat
en healingskola för att
inspirera andra att läka sig
själva, höja sitt medvetande
och förverkliga sitt syfte i livet.
Deras drivkraft är att lära ut
verktygen för självhealing och
stödja andra i transformationsprocessen, då vi lever i en
tid med stora förändringar.
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När Maria, till
vänster, fick
bröstcancer var
healingen och
vänskapen till
Lotta viktiga för
tillfrisknandet.

3

övningar för
svåra känslor

Maria och Lotta berättar om tre övningar
som de ofta använder när det gäller att läka
svåra känslor som ilska, sorg och bitterhet.
– För att nå en djup läkning behöver vi
möta svåra känslor på många olika sätt och
ur flera olika synvinklar, säger Lotta.
– Här är några av de saker vi har sett är viktiga att titta på när det gäller just ilska, sorg
och bitterhet – känslor som många tyngs av
men kanske har svårt att se klart på.

Sorg
l Det finns olika sorters sorg. Sorg över

”

Varje individ som vågar
vända sig inåt och läka sig
själv, höjer sitt medvetande
och sin frekvens

ligger i vägen finner vi helt naturligt ljuset
inom oss. Då kan vi också uppleva ljuset
utanför, det större gudomliga eller universella ljuset. Då bryts separationen och illusionen och vi får kontakt med villkorslös kärlek.
– När du vågar stå stilla i det som känns
svårt, hämtar du hem din kraft!
I healingarbetet – och i det mesta de gör
– arbetar Maria och Lotta medialt i nära
samarbete med sina vägledare, som de får
kontakt med genom att medvetet koppla upp
sig på det gudomliga.

Sjukdom en väckarklocka
Maria berättar att de andliga vägledarna ger
henne inspiration till vilka motiv hon ska
måla i sin konst, och att hon och Lotta också
får hjälp med praktiska frågor om exempelvis
kursinnehåll.
– Det här är något som alla kan lära sig att
göra, framhåller de.
Maria berättar att upptäckten för några år
sedan, att hon fått bröstcancer, blev en stark
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väckarklocka som ledde till att hon förändrade mycket i sitt liv. Genom healingarbetet
blev det väldigt tydligt att hon behövde rensa
ut det som inte var sant och äkta: känslor,
tankar, relationer och saker. Hon blev sjukskriven och stängde sin healingpraktik.
– Det var verkligen inte lätt att stanna upp,
säger Maria. Men det gav mig möjlighet att
gå igenom allting i mitt liv.
– Den inre läkning jag gjorde då har gjort
mig klokare och lugnare, jag har fått en djupare förståelse för vad lidande innebär.
Detta bär hon idag med sig i sitt arbete som
healer.
– Vår vänskap och vårt healingarbete har
varit otroligt viktigt i min process för att bli
frisk, fortsätter Maria.
– Lotta har stått mig bi och burit mig på sina
händer. Vi har verkligen fått uppleva att vi får
all vägledning vi behöver!
Och det märks tydligt hur samspelta Lotta
och Maria är och hur snabbt de kan uppfatta
vad den andra tänker och känner.
Lottas och Marias utgångspunkt är att vi
www.tidningennara.se

något som har inträffat i ens liv, obearbetad
sorg, karmisk sorg och själslig sorg. När sorgen är akut är det viktigt att man låter den
komma fram.
l Respektera att sorgebearbetning tar tid.
Skapa utrymme för tårar, ilska och vanmakt.
Känn det som känns. Ju mer utrymme känslan får desto fortare går den över. Glöm inte
att andas!
l Om känslan inte handlar om något som
har hänt nyligen kan du fråga dig vems sorg
det är du känner? Många gånger tar vi på oss
andra människors känslor. Även om du inte
vet vems känslor du bär på kan du göra dig
av med dem genom att:

lever i en tid med stora förändringar och att
världen inte längre är som den var för tio
eller tjugo år sedan.

Se saker på nytt sätt
– Det har skett en frekvenshöjning som
påverkar oss alla, och om man bara kör på
som vanligt kan man börja må dåligt, säger
Maria.
– Eller också händer det saker som att vi blir
sjuka, att bromsarna på bilen går sönder –
ja, att vi får den där berömda tegelstenen i
huvudet.
Hon menar att vi istället kan välja att engagera oss aktivt i processen för att bli mångwww.tidningennara.se

1. Fokusera på toppen av huvudet och tänk
dig att du expanderar utanför dig själv.

3. Påminner personen jag är arg på om
någon annan?

2. Säg tyst inom dig: Jag ger tillbaka alla
känslor som inte är mina till den eller dem
som har projicerat dem på mig.

Om svaret är ja visar det på att det finns en
underliggande anledning till din ilska, något
som du kan behöva bearbeta och hela genom
att till exempel andas dig igenom känslan
eller skrika ut den.

3. Stå kvar med fokus på hjässan tills du känner att känslan släpper taget om dig, ungefär
som en lervälling som rinner av dig.

bitterhet
l Bitterhet handlar ofta om vanmakt, som

ilska
l Undertryckt ilska tar väldigt mycket

energi. Många är dessutom rädda för att
komma i kontakt med så starka känslor som
ilska och hat.
l Det som är viktigt är att ta reda på varför
du egentligen är arg. Många gånger projicerar
vi en underliggande känsla som har att göra
med saker som hänt tidigare i livet istället för
på händelser som sker just nu.
För att ta reda på om så är fallet kan du fråga
dig själv:
1. Den händelse som gör mig upprörd, känner jag igen den?
2. Har jag varit med om en liknande händelse, till exempel i min barndom?

dimensionella varelser, och att det är själva
syftet för oss i det arbete vi gör.
– För att höja medvetandet i världen så att
vi kan se saker på nya sätt behöver vi gå inåt,
hela oss själva och nå balans mellan vår
manliga och kvinnliga sida – det är själva
essensen av allt vi tror på, berättar Maria.
– Varje individ som vågar vända sig
inåt och läka sig själv, höjer sitt medvetande och sin frekvens. Effekterna av det
sprids över resten av jorden.
Att lära ut verktygen för självhealing och
stödja andra i transformationsprocessen är
Lottas och Marias drivkraft.
– Det är vår passion och det som för oss är
det allra viktigaste att göra i världen! q

uppstår när vi gör saker som vi inte borde
göra. Till exempel att ge efter för påtryckningar och ge bort vår makt till andra - ofta i
karmiska relationer – så att vi tappar kontakten med vårt inre kraftcentrum. Gör så här:
1. Visualisera personen framför dig och säg:
”Jag tar nu tillbaka hela min makt.” Det kan
ofta kännas i solar plexus när du bokstavligen hämtar tillbaka din kraft. Ibland kan det
vara bra att specificera vilken sorts makt det
är frågan om: personlig, känslomässig, sexuell eller ekonomisk.
2. Säg sedan: ”Jag ger nu tillbaka alla känslor som den här personen har projicerat till
mig”, och se sedan för ditt inre hur de bara
rinner av dig.

Utbildning även
på webben
Tillsammans driver Maria och
Lotta Collinder Segergrens skola för
högre medvetande i Malmö. De har även
webbutbildningar, fyra veckors transformerande utbildningar som du kan göra i den takt
du vill. De driver också Collinder Segergrens
webbshop med böcker och utbildningar som
ger vägledning i arbetet med att höja vårt
medvetande. På hemsidan
collindersegergren.se hittar du även Lotta
Segergrens avslappningsmeditation
med healing som du kan lyssna på
eller ladda ner helt gratis.
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