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Ernst kommer igenom och upplyser om att energierna är lite skakiga så det blir att sjunga en 
sång.  Ernst tackar för sången och sedan blir det tid för frågor...

Sjunger ni mycket i andevärlden? 

Ja det gör vi, du skulle trivas. Fast vi sjunger inte på samma sätt som ni gör. Ni använder en 
fysisk kropp och det gör inte vi. Vi använder vårt inre ljus och det speglar vår inre vibration 
som vi är, så sången är mer förfinad och stämd än vad ert struphuvud kan åstadkomma. Det 
finns inga falsksjungande själar i andens värld som det finns på jordeplanet och med det vill 
jag säga att i andens sfär finns bara renhet och ärlighet i allt. Alla är precis där de ska vara – 
allt är i den närhet och ärlighet som speglar dem själva. Därför så viktigt för er att på er sida 
vibrera i harmonin med ert innersta väsen. Vibrerar ni bara i den harmonin så kommer 
jordelivet gå enkelt.

(Då det var många nya för demonstrationen , så behövde Ernst  ibland ge lugnande 
information att deltagarna skulle slappna av och att det kunde kännas lite när det lånade 
energin för seansen ifrån chakrorna)

Allt i andens värld bygger på vibration, harmoni och samstämmighet….

Jag har hört om en stad ovan molnen (”sjungande” fråga), vad tycker du om den ?

Om den kan man säga att det är en tanke ifrån en människa som har en önskan till andra sidan
– det är ett önskeland om en himmel i någons hjärta som startade från ett lidande och en 
önskan om en bättre värld.

Allting vibrerar i harmoni, du hamnar i den harmonin som vibrerar i dig själv. Allt det du 
föreställt dig om det du kallar för andra sidan är mycket mycket mer en vad du kan föreställa 
dig. Jag lånar ett uttryck ur mitt instruments hjärna – ”Dont worry, bee happy”  .

Det kommer att ordna sig den dagen ni alla kliver över till andra sidan, det är bara att släppa 
ytterkappan för att gå vidare in i det rummet och då kommer alla era nära och kära att komma 
er till mötes och vara där med er. Och det blir ett möte i kärlek och glädje. 

Finns det några hus där?

Om du önskar så, så finns det där.

Finns det mat? 

Om det önskas så, så finns  det mat också och ibland sätter vi oss och äter som vanligt och 
särskilt den första tiden då det kommit nyanlända över. 

Får man möta sina djur?
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Då tycker Ernst frågorna kommer alldeles för snabbt och ber deltagarna lyssna färdigt på de 
svar han ger innan nya frågor ställs.

- Den första tiden då ni går över till andra sidan är precis som vanligt och naturligtvis sätter 
man sig vid middagsbordet och äter som normalt, annars skulle skillnaden bli för kraftig ifrån 
jordeplanet och till nästa existens. Så den första tiden är ingen skillnad med allt vad det 
innebär, men  så småningom  börjar ni förstå vart ni är och saker och ting kommer gå lite 
lättare än vad det gjorde då ni var på jordeplanet. 

Allting kommer gå lite lättare och lite fortare och orken kommer vara mer. Självklart finns 
djuren med er och de följer er i ett första skede på andra sidan, så visst kommer era djur att 
möta upp er då ni kommer hem till andens värld. Om jag inte missminner mig, efter att ha 
funnit en sång i instrumentets hjärna och den är inspirerad för att människor ska förstå att 
djuren är våra systrar och bröder och följer med oss till andra dimensioner och andra vägar. 

De är också våra hjälpare och inspirerare och kommer finnas där för oss även i anden även om
vi själva går kvar på jordeplanet. Jag tror fler av er redan känt av era djur andligen efter att de 
klivit över till oss och de kommer att finnas där den dagen ni kliver över och då återförenas ni.
Men sen mina vänner så lever ni ett tag tillsammans men sen går djuren till sin cykel. Och ni 
fortsätter i den mänskliga sfären. Kanske sammanstrålar ni igen någon gång längs er 
utveckling - om så är fallet så blir det så.

Våra djur hjälper människan att förstå hur man ska leva eller inte leva. Få förstår, men några 
gör det, djuren är vägvisare, hjälpare och inspirerare och de visar mycket väl den universella 
lagen – som man sår får man skörda. Ta tigern som dödar hinden - Ju mer tigern dödar desto 
mer våldsbenägen blir tigern och desto mer hindar kan han döda. Det är samma med 
människan; ju mer människan dödar desto mer våld och död skapar människan. 

Tigern äter kött, den dödar sitt byte för att födas och den lär sina små tigerungar att göra det 
samma. Att döda för att få mat är aldrig rätt och så länge som människan fortsätter döda så 
kommer dödandet fortsätta. I andens värld lever alla djuren tillsammans. Tigern går bredvid 
hinden i harmoni, de leker, de lär av varandra. Tigern hjälper hinden och hinden hjälper tigern
i en ständig utveckling. Så i andens värld finns inte dödande som i den fysiska världen. Om ni
människor kunde lära mer av djuren och naturen, så skulle jorden vara ett paradis att vistas på.

Men som det ser ut idag så verkar det som ni måste komma över hit innan ni fattar den 
galoppen:) Många av er gör det men fler skulle behöva förstå. 

Tror det behövs lite mer sång säger Ernst och ni sjunger……..

Då skola vi se vad vi har för fler frågor…..

Finns det någon färg på andra sidan ? 

O, ja, min vän det vet du ju redan. Färgen är ju också en vibration liksom sången. All färg 
vibrerar i olika toner och i olika harmonier. Färger är något som vi ofta sänder tillbaka till 
jordeplanet liksom vibrationer av sång för att lyfta människor och särskilt dem som ni kallar 
mediala eller mediumistiska. Det är lätt för oss att skicka vår energi på en sådan vibration och 
visst finns det färger och många fler än vad som finns på jordeplanet. De är starkare mer i 



variation och vibration. Vi när oss av de olika färgerna och dess vibration. Vi har, hur ska jag 
säga så ni ska förstå, jo, som olika bad här i andens värld.

Fråga, om änglar och ärkeänglar, tex Michael ?……..

Allt är inte riktigt som ni tror att det är och när det gäller Änglasfären så är det en väldigt 
hierarki som ni nog inte skulle förstå riktigt möjlig. Om du tror dig ha sett Ärkeängeln 
Michael så är det en liten liten del av den energin och det är egentligen oväsentligt, men vad 
vi förstår är det nu en änglatrend i jordeplanet och det är okej och låt det vara så. 

Allt som får människan söka vidare är bra. För människan behöver finna sin egen ande och 
varje gång vi sänder en ängel, en guide, en hjälpare eller inspirerare så är vår förhoppning att 
den människan ska söka vidare. Den ska söka sitt inre och söka svaren på hur man beter sig 
som människa och utvecklas även hur man ska vara gentemot andra, så det vi ger ifrån den 
andliga sidan är för människans utveckling att kunna ge väg vidare till nästa. 

Problemet är att människan behåller det för sig själva när de egentligen ska lära sig ifrån 
upplevelsen och bara ta emot  det i sitt hjärta för att sprida det ljuset vidare. Som färger som 
damen frågade om, så vibrerar även olika väsen i olika färger. Även era andliga vänner 
vibrerar i olika färger. En del kommer ifrån änglasfären och andra ifrån andra sfärer. Allt är 
till för att ni ska upptäcka och förstå er egen ande och själ där inne och jag vore glad om man 
inte förstorade saker och ting. 
Deltagaren tackar för frågan, men Ernst säger det är vi som ska tacka.

Då ska vi se då säger, Ernst  och vill gå tillbaks till färger och färgers betydelse. Om ni tänker 
er regnbågen som finns på ert himlavalv, den intentionen och det färgsprakande elementet 
som den har gånger 10 eller 100, det färgspektrat.

Hur ser du på Jesus? 

Svar: Då blir min fråga min, vän hur ser du på Jesus? 

Deltagaren: som Guds son, utan all synd, en fullkomlig person.

Svar: Ingen människa är fri från synden … deltagaren; nä, men Jesus var ju det. Ernst 
svarar: Jaa, låt oss säga så…….

Jesus är vår broder och en av våra bröder från den tiden som ”the Nazareen” men den mest 
omtalade i den kristna läran går under namnet Jesus i edra böcker. 

Du sa från den tiden, vad menar du med det frågar deltagaren?

Svar:  Ernst tycker han ska luta sig tillbaks och lyssna på vad han har att säga.

Det fanns ett antal människor som föddes på den tiden som hade liknande gåvor som ”the 
Nazareen”. De var utsända ifrån änglasfärerna, om du så vill, för att upplysa människorna om 
anden och själen, Fadern, skaparen och vad han ville. De här personerna spreds ut i världen 
för att förkunna och upplysa, delvis om den fadern som ni kallar skapelse- energin för, men 
också för att upplysa om den egna anden, den som ni kallar för den helige anden.



Alla har den heliga anden inom sig, det gäller bara att man ska finna den själv och det var 
dessa mäns och kvinnors uppgift, att gå ut i världen och sprida detta vidare. 

Allt är inte så som alla tror och det viktigaste är att man söker inåt i sitt eget hjärta så man 
förstår sin egen helighet och ande. Tids nog får man möta sina bröder och systrar i andens 
värld och Jesus som du kallar  ”the Nazareen”, kommer att finnas där och undervisar. Han 
fortsätter att undervisa precis på samma sätt som han gjort när han var på jorden. Han är en av
de mästare som kan ta emot den höga vibrationen och förkunna den för den vanliga 
människan. Men han är långt ifrån ensam, så vi ser honom som vår broder, en broder som gått
före oss. Ett föredöme. En storebror kan vi kalla honom för. 

Och uppgiften var inte att ni skulle dyrka honom. Det var att ni skulle finna ert eget tempel 
inom er själva. Han visade bara vägen. Han visade även hur ni skulle vara gentemot varandra. 
Han visade farorna med er själva, det som ni på jordeplanet kallas dödssynderna. Han visade 
era svagheter och han visade era styrkor och han fortsätter att visa det i andens värld. Han 
ville att ni skulle se fadern, skapelsen och glädjas och vara tacksam över att få finnas i köttet. 
Att få bli den enskilde anden, att vårda den. 

Vi är alla ett, människan, fadern, sonen och anden eller den heliga anden om ni så vill. Jesus 
förkunnade kärleken till sin nästa. Och han försöker hela tiden att få människan följa den rätta
vägen, vilket är en smal väg att vandra. Inte bara han, utan de 12 talade också om för 
människan sin egen kraft och vilka egna förmågor de har. Han förkunnade och gick emot 
kyrkan som på den tiden kallades tempel. Han försökte förstå att präster inte förkunnade 
faderns ord och som det står i bibeln, så ville han slänga ut månglarna ur templen. 

Bibeln är ett rättesnöre som man också måste förstå att den är skriven under många, många år 
av olika människor och olika tidsepoker, där tidens politik har spelat in. Alla har sanningen 
om ”the Nazareen” i sin hjärtan. Man behöver inga stora kyrkor för att finna fadern. Fadern 
bor i allas hjärtan. Det är många teorier som tagits som sanningar i den moderna världen. 
Många olika teologier som försöker tyda faderns ord. Men kom då också ihåg att de orden har
gått igenom en människans sinne och färgats därav. 

Den dagen ni kommer över till andens sida då kommer ni få lite mer klara svar. Gå kärlekens 
väg och förstå principen, det du ger ut får du tillbaks. Kärleken är vägen, den villkorslösa 
kärleken. Men ni människobarn har så mycket konstigt dömande i era sinnen utifrån 
föreställningar hur ni tror världen ska vara. Så länge ni gör gott kan intet annat nå er och når 
något annat er, ja då får ni rannsaka er själva. Sträva alltid efter att finna din inre diamant, din 
inre kärna och där kommer också ”the Nazareen”, fadern och den helige anden att finnas och 
många fler. Och som det står i bibeln, gå ut i världen och synda ej mer, så skulle jag vilja säga
till er. Var rättfärdig och rättfärdighet kommer till er. 

Samma frågeställare; det är sån brist på kyrkomusiker och präster?

Svar: Min vän, det är tiden, det betyder att de inte lyssnar på sitt hjärta och själ. Det är vad jag
skulle vilja säga om ”The Nazareen.”

Fråga; Jag undrar om man med ödmjukhet och tacksamhet får vara ett redskap till 
andevärlden. Är det en längtan eller ser andevärlden det, förutbestämt?



Ja, vännen, det är redan förutbestämt sedan länge tillbaka och vi är väldigt tacksamma om ni 
har tacksamhet och ödmjukhet. Det är det som gör att vi kan bygga vidare på den potential 
som ni redan har. Vi kommer inte närma oss er om inte den ödmjukheten och tacksamheten 
finns, för det är på den vibrationen vi kan komma nära er. Som i fallet med dig själv så 
började vi redan i din innan- tillvaro. Vi har funnits där med dig ända sedan du inkarnerade på
jordeplanet. Vi har byggt och stöttat och vi har fått dig till insikter i din inkarnation här på 
jordeplanet.

(sen vill Ernst att ni inte har så bråttom med nya frågor, då någon frågar om de får ställa en 
mitt i hans andra svar) 

Som du kan erinra dig så har det funnits vissa perioder i ditt liv då du känt av oss starkare än 
andra perioder i ditt liv och de perioder då du inte känt av oss har vi varit dig ännu närmare.
Då har vi försökt att på allra bästa sätt hitta tillbaks till din egen ödmjukhet och tacksamhet – 
förstår du vännen? Du är aldrig ensam och de stunder när du trott att vi inte varit där har vi 
lidigt med dig. Men vi har aldrig lämnat dig. Gläds åt de stunder och tacka dig själv när du 
kan känna din egen medkänsla för oss – den känslan kan du känna hela tiden och vet att när 
du tappar den så är vi där än mer än annars. 

De utvecklingar i ditt liv som varit tunga, har vi varit med dig hela vägen och vi har burit 
smärtan med dig och du har klarat dig igenom och från här och nu kommer det bara bli bättre.
Du har det värsta bakom dig. Som du märkt på sista tiden har vi sänt dig en färg. En färg som 
vi vill du ska bada i. Den turkosa färgen. Det är en väldigt hög vibration i den och den 
kommer att hjälpa dig i din utveckling inom medium tal. (tack) Det är vi som ska tacka att du 
valt vägen att tjäna anden för andra människor, det är vad jag skulle vilja säga om den frågan. 

Ny fråga; Varför man föds med så mycket empati och medlidande så det nästan är 
smärtsamt? Att man går igenom så mycket lidande att det är någon mening med det ?

Ja, jordeplanet är ju lidandets inkarnation min vän och det är ju meningen ni ska gå igenom 
olika faser av lidande i den fysiska formen för att utveckla anden. En del behöver lida mer än 
andra och en del saker som du själv bestämt i din ande kanske inte exakt som det 
utkristalliserar sig i jordeplanet, men det är en vibration för din ande att växa. Och en del 
människor behöver mycket olika saker med sig för att kunna vara en hjälpare för andra 
människor och du är en av dem. Vi har även varit dig nära ända sedan du föddes och även 
innan dess och det tog en faslig tid att få dig hit till det här instrumentet så vi kan göra något 
med dig. Du har hela tiden i ditt liv känt våran närvaro men inte låtit oss hjälpa dig riktigt.

(Ernst blir avbruten igen)

Din erfarenhet som du fått med dig är saker du ska lära andra och det kommer att komma 
mera ungdomar till dig för att få en förståelse för vad de ser och har sett under sin uppväxt. 
Ingenting kan komma nära som inte är gott, endast den egna rädslan kan skapa negativt. Vi 
kommer i villkorslös kärlek för att hjälpa och lyfta människan och det börjar bli dags för dig 
att hjälpa andra med saker som du har upplevt i din tid på jorden. Men naturligtvis valet är 
ditt, men vi är tacksamma om du kommer att utveckla dig vidare, det vet vi att du gör men låt 
det ta den tid det tar och var inte så rädd för de syner du ser. De är där för att hjälpa dig framåt
även de som verkar lite skrämmande. Att vara i tjänst för andevärlden betyder att man måste 
komma till en fullständig tillit. Att man vet att man är beskyddad och inget kommer nära dig 
som inte ska vara där. Du måste jobba med dina rädslor och eliminera det. De är endast 



tankebilder och inte farliga. De är ingen realitet men de talar om för dig vilka rädslor du burit 
på, men tiden börjar bli mogen att möta dem nu. Och du jobbar väldigt mycket i den lila 
färgen just nu så låt den lila färgen hjälpa dig och höja din vibration.

Ernst drar sig tillbaks och Sara  kommer och muntrar upp  (energi höjare)

Sara sjunger och hyllar födelsedagsbarnet – sen skäller hon lite på att instrumentet inte tränat 
sina vokaler. Sen småpratar hon med en deltagare……om hur de träffats på Tennstopet i 
Stockholm.  Sen gnälls det lite på Joel:) 

Hon får en fråga: Vad gör ni på andra sidan när ni har fest, glädjefest ?

Som ni förstår behövs inga rusdrycker här på den ska andra sidan och ibland går vi till den där
polaren ni pratade om förut the Nazareen och de där änglarna som sjunger fantastiskt vackert 
– då blir det rus utav bara den energin, men inte på det sättet som rusdrycker försätter den 
mänskliga gestalten i, utan här talar vi om gudomligt rus. Vilket är fantastiskt, så när jag tjänat
klart här hos den här vännen (instrumentet) så får jag ta del av det ruset. När vi lärt klart av 
varandra menar jag. Snart så går jag om jag inte får min boa……..
Sen så tar Sara adjö med killevippen. 

Så kommer Vita Vargen...

Jag har kommit för att tala och ge helande i edra hjärtan. 
Likt en blomma och dess blad ser jag eder. En del är knoppar, andra är på väg att spricka ut, 
en del är i full blom och en del har tappat sina blad och är på väg in i vila. Oavsett vart du är 
är du en del av skapelsen och alla blad i blomman är lika viktigt som det första fröet som sås. 
Utan fröet kan blomman inte växa, utan den födelsen kan heller inte ni växa. Födelse in i den 
jordiska atmosfären är en del av själens utveckling. Likt blomman som närs av solen strålar 
och av regnets vatten, behöver också ni sol och vatten och även vinden för att sprida fler frön. 

Utan vatten och utan solen så skadas blomman. Även alltför kraftig vind kan bladen skadas 
och fara iväg med i vinden. Så är det även för er som människa. Livet är ibland solsken, ni 
skiner, bladen är hela, regnet när er, bladen växer och vinden för er dit där ni bäst får 
utveckling och växande där ni skapar mer. Se era liv som en resa. En resa i sådd och skörd i 
ett evigt liv. Det som är du och det som är blommans essens kan aldrig dö. Se var och en av 
din egen blommas skörd som vacker. När vinden blåser så kom ihåg solen och när solen tär 
minns vattnet. Livet, mina vänner är så mycket mer än vad ni kan övergreppa i jordeplanet. 

Det är därför vi kommer för att uppmuntra er att se er egen skönhet, uppskatta resan på 
jordeplanet och ta in all dess skönhet i alla aspekter. Ni är de frön som blåser i vinden och 
som sätter sitt fäste i jordens mylla och som låter sig skapas av solens livgivande energi och 
vattnets kraft. Vårda er själva så vårdar ni allt som är. Älska er själva så älskar ni allt som är. 
Gläds i glädjeämnen och gläds även i saker som inte tycks vara glädje. Allt är i utveckling, 
glöm aldrig det. Ibland ser ni inte skönheten inom er själva och ni när inte er egen ande. 

Ni förgiftar er med fadd vatten med fel strålning och med konstiga vindar. Se er själva som 
blomman som behöver näringen och vårda er själva  så kommer kärleken bevaras och bo hos 
er och livet kommer bli enkelt oavsett prövningar. Blomman som vissnar ner ger inte upp 
hoppet att åter igen resa sig och växa på nytt. Så även om livet tycks outhärdligt så ber jag dig
minnas blomman som bär dig till ny utveckling och att du reser dig igen och börjar att nära 



dig så att du återigen kan ta näring av solen, vinden och vattnet. Var rädd om dig själv och ta 
hand om dig själv det är vad jag vill förmedla. 

Det sedan blir det transhealing och Joel får instruktioner – 5 

Sen blev det privat natur och svårt att höra på inspelning vad som sägs. 

Efter detta meddelar han att han måste dra sig tillbaka och avslutar med ”och i er förståelse låt
den stora anden vara med eder.”

Sedan kommer Ernst tillbaks och tackar för ni alla varit tålmodiga och tagit in andens kunskap
och säger ”och med er förståelse ber jag er ta emot guds välsignelse så som ni kan förstå den”.
Adjö mina vänner och på återseende. 

Så kommer jag tillbaks efter dryga två timmar och Joel stänger seansen.

Nedskrivet av Jane Lyzell
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