Tidigare
liv

Rädslan för vatten kom
från undanträngda minnen

Hej Jai! Jag och min familj lider mycket av att jag är livrädd
och känner obehag för vatten. Kan du hjälpa mig?
Veronika, 37 år

Jai kontaktar Veronika och gör en tidigare liv-session:
Vill du få hjälp med en rädsla eller fobi
som kan vara kopplat till tidigare liv?
Gör så här: Beskriv kortfattat vad du
vill ha hjälp med. Glöm inte skriva ditt
namn och telefonnummer.
Skriv till Jai: Döp mejlet till ”Tidigare liv”
och skicka det till jai@tidningennara.se
eller Tidningen Nära, Egmont Publishing AB, 205 07 Malmö. Märk kuvertet
med ”Tidigare liv”.

Vatten som
tidigare var kul
och lekfullt, blir
nu kopplat med
obehag.

Mannen
var egoist
och tänkte
på sig själv
alldeles för
mycket.

www.tidningennara.se
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V

eronika hamnar i sin barndom
när hon är 6 år. Hon sitter och
leker när hon hör upprörda
röster i köket. Hennes pappa ska
plötsligt flytta och mamma är arg och
upprörd. Hon skäller på Veronika och
tar henne med in i badrummet där hon
hårdhänt duschar av henne. Vatten
som tidigare var kul och lekfullt, blir
nu kopplat med obehag och olust för
Veronika.
Senare i livet blir vatten och hav
automatiskt kopplat med samma obehagskänslor vilket hindrar henne från
att bada i havet, åka båt och annat. Hon
får till och med panik när hon närmar
sig vatten.
Jai ber nu Veronika att kliva in i
minnet och hämta ut unga Veronika
därifrån. De vuxnas upprörda känslor,
ilska och sorg är inte hennes men hon
hamnade i vägen för dem. Den vuxna
Veronika gör detta och de får omfamna
varandra. De förenas i kärlek.
Jai känner instinktivt att det finns
mer att bearbeta så han ber Veronika
att tillåta sig att färdas ännu längre tillbaka i tid, till ett tidigare liv.
Veronika befinner sig plötsligt i
1800-talets England, med kullerstensgator och låga hus.
– Jag är en man, säger Veronika, och
jag går längs en väg, den delar sig och
det är en trappa ner till en bro med en
å som rinner under.
Plötsligt förändras bilden och Veronika beskriver hur hon som den här
mannen sitter vid ett skrivbord. Han
skriver in siffror och text med en gammal sorts bläckpenna och han har glasögon på sig för att se bättre.
– Det är en sorts bokföring han syss-

lar med. Han var snål, säger Veronika
direkt. Han var egoist och tänkte på
sig själv alldeles för mycket. Nu ändras
bilden igen och mannen blir äldre och
går längs en av gatorna när han plötsligt faller ihop och dör.
Jai ber Veronika att försonas med den
hon var i sitt tidigare liv och släppa
honom fri. Vi går tillbaka till Veronikas
nuvarande liv och hon inser nu att hon
bär karma med sig in i nuvarande liv,
där hon agerat snålt och egoistiskt i
många situationer.
– Jag har bland annat använt min
rädsla för vatten på ett egoistiskt sätt
i det här livet för att styra min omgivning. För att slippa sådant jag inte velat
göra eller för att få mer uppmärksamhet. Herregud, så klart det blir för mig,
säger hon. Nu kan jag gå vidare.

Veronikas kommentar
efter sessionen:

Det är skönt att få perspektiv och förklaringen till mitt beteende och mina
känslor så att jag kan komma vidare.
Det var en tuff läxa att få uppleva hur
egoistisk jag var då och hur jag i detta
liv fortfarande varit det.
–Jag har behållit min rädsla för vatten in i vuxen ålder för att kunna fortsätta vara egoistisk, men nu behövs
varken rädslan eller egoismen mer. Så
tydligt och så fantastiskt.

Jais kommentar efter
sessionen:

Inte sällan kopplas ett karmabeteende i ett tidigare liv ihop med nya
beteenden i nuvarande liv. Egoismen var den gemensamma tråden
genom dessa liv.
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