
Våga möta ditt inre mörker 
och få tillgång till hela din skapandekraft 

 
Många av oss vill nog hellre springa i motsatt riktning istället för att möta vårt inre 
mörker, men när vi gör det ger vi bara mörkret mer energi vilket snabbt kan leda till 
kaos och förödelse. När vi istället har modet att möta våra mörka skuggor transformeras 
de till ljus och vi får då tillgång till en enorm skapandekraft som vi kan använda till att 
skapa kärlek, glädje och harmoni i våra liv. Men resan dit är inte alltid så lätt. Här 
berättar Cissi Williams om hur hon upplevde mötet med sitt inre skugglandskap, vilket 
hon fick göra när hon gick kursen Luminous Warrior. 
 
 
”Måste du åka på kurs igen” undrade min man. ”Vi har ju precis flyttat till England, kan 
du inte stanna hemma istället?” 
Hans ord gick rakt in i mina välinarbetade skuldkänslor. Kunde jag verkligen få åka iväg 
så snart efter min förra kurs? Var inte det lite själviskt? Jag kände hur min inre piska, 
den som gärna slår frenetiskt på mig, gick igång på högvarv, och en tung, mörk energi 
började välla upp inom mig, som en slingrande orm som sakta sög livskraften ur mig. 
Tårarna började falla, dessa eländiga tårar som hade envisats med att fylla mina ögon 
dagligen under den sista veckan. Min man såg på mig, på det där kärleksfulla sättet som 
bara han kan göra, och sa: ”Åk. Det är tydligt att du är inne i en process och att du 
behöver det här. Vi klarar oss.” 
 
Några dagar senare satt jag på planet, på väg till Stockholm, och därifrån vidare till 
skärgårdsön Idöborg för att deltaga i Luminous Warrior, en avancerad shamansk 
energimedicinkurs som hölls av min shamanlärare Jeanette Mantel. 
 
Vilka skuggor var det då som hade legat och tryckt på inom mig under den senaste 
veckan? Jag hade kunnat observera att jag hade lätt till gråt, var extremt känslosam, 
samt hade en längtan att vilja fly bort från allting. Aha, flyktbeteendet var en av mina 
skuggor! Och skuldkänslorna. Men vad handlade mina skuldkänslor egentligen om? Ja 
det var någonting som jag skulle bli medveten om under kursens gång. 
 
Vad är en Luminous Warrior? 
Vad är då en luminous Warrior, en ljuskrigare? Enligt Jeanette är det en person som äger 
hela sin personliga kraft, och som kan rikta den kraften med full medvetenhet om vad 
som sätts i rörelse av det, samt de konsekvenserna det leder till.  Men för att kunna göra 
detta behöver vi bli medvetna om vårt inre skugglandskap som omedvetet påverkar hur 
vi lever och hur vi ser på oss själva och världen. Frågan är då: Hur blir man det? 
 
Vårt inre skugglandskap 
Enligt Jeanette tappar vi kraft när vi hålls fångna i omedvetna strukturer, i omedvetna 
beteenden, kvalitéer inom oss (ljusa eller mörka) som vi inte vill se eller acceptera, det 
dolda skugglandskapet får då ett eget liv, vilket kan leda till enorm destruktivitet.  
 



För att hjälpa oss hitta våra skuggor tog Jeanette oss med på en inre resa där vi fick 
bekanta oss med vårt skugglandskap och möta vår allra djupaste skugga. Det jag mötte 
var en liten flicka, med ett enormt inre ljus, som hon förtvivlat gav bort till allt det mörka 
runtomkring henne. Det såg ut som om hon var omringad av ormar, som alla bråkade 
med varandra. Flickan ”offrade” sitt ljus och sin kraft för att försöka åstadkomma någon 
slags balans. Som en blixt från en klar himmel såg jag hur jag hade levt utifrån den här 
skuggan när livet hade gått ur balans, och jag då försökte kompensera en yttre obalans 
med att ge bort mitt ljus och min kraft. När jag till slut fick nog, och faktiskt försökte ta 
mig därifrån fick jag skuldkänslor, för vem skulle nu upprätthålla balansen?  
 
Jag tog med mig flickan upp från skugglandskapet, och hon började då visa mig alla de 
olika situationer i mitt liv där jag hade gått in i det här mönstret, och jag följde sedan 
Jeanettes instruktioner i hur vi kunde läka detta. Hon berättade att vi kunde göra en 
liten ceremoni där den här skuggan fick ett uttryck, en röst, så dess energi kunde få 
frigöras på ett tryggt och säkert sätt t.ex. genom att dansa ut energin. Det var oerhört 
frigörande att få tillåta flickan att genom dans ge uttryck till sin förtvivlan och sorg och 
märka hur hon, för varje danssteg som förde ut den här mörka energin, länkade sig än 
mer med sin inre ljusa kraft.  
 
Klassen fortsatte sedan i det här temat där vi fördes djupare och djupare in i vårt 
skugglandskap. Var det tufft? Absolut. Var det läkande? Utan tvekan. Men varför är 
det då så viktigt att vi blir medvetna om skuggorna? Ja, enligt Jeanette finns det en väldig 
kreativ kraft i det mörka, men den kraften blir destruktiv när vi är rädda för mörkret.  
 
Det mörka är ju vår inre värld (vårt undermedvetna), och vår Moder Jord, den här fertila 
jorden som också är början till nytt liv, men vi kan bara använda oss av den kraften fullt 
ut och rikta den mot det vi vill skapa när vi vågar träda in i den näringsrika jorden, vår 
vilande potential djupt i vårt inre. Så länge som vi är rädda för mörkret kommer den 
istället få ett eget liv, och eftersom vi då inte vill äga den kommer den här mörka energin 
att poppa upp utanför oss, vilket kan skapa kaos och förödelse – vi behöver bara se oss 
omkring i vår omvärld så kan vi se hur detta sker när vi inte vill ta ansvar för vårt eget 
inre mörker utan istället försöker skjuta det ifrån oss – vilket medför att andra 
människor börjar agera ut vår skugga.  
 
Acceptera det ljusa och det mörka 
Jeanette förklarade att det är viktigt att vi blir vän med både det ljusa och det mörka. 
Hon berättade att det finns många som bara vill vara ljusa, som absolut inte vill äga sina 
skuggor vilket gör att de går miste om att få tillgång till hela sin skapandekraft. Men när 
vi vågar träda in i mörkret, vågar se det vi är rädda för, och tar steg till att  transformera 
det så märker vi att där finns en positiv och en blomstrande kreativitet som kan 
användas till att skapa än mer positiv energi. Livet består av både ljus och mörker och vi 
behöver vara bekväma med bägge aspekterna. Det är därför det är så viktigt att bli 
medveten om sitt inre skugglandskap eftersom man då får tillgång till hela sig själv. 
 
Enligt Jeanette lär vi oss dansa med livets skapande kraft när vi accepterar att den är 
både ljus och mörk, när vi förstår att livet är skapat med den här dynamiken av 
motsatspoler, utan att vi har en värdering i om det är bra eller dåligt. Vi upptäcker då att 
det finns en harmoni i naturen, det finns en harmoni i natten och i dagen, i vintern och 



sommaren, och hur vi skapar med dessa motsatspoler beror på vilken slags relation vi 
har till mörkret och ljuset.  
 
Svart magi 
Under kursen fick vi lära oss om hur svart magi agerar, vilket är när man missbrukar sin 
kraft, på ett medvetet eller omedvetet sätt. De flesta människor gör detta på ett 
omedvetet sätt när de riktar sin energi genom att t.ex. prata illa om någon annan, och 
detta för med sig konsekvenser.  
 
Vi kan även göra svart magi mot oss själva, vilket är när vi slår på oss själva; fysiskt, 
känslomässigt, mentalt eller andligt, genom att tro att vi inte är bra nog, inte kan 
tillräckligt, aldrig kommer att lyckas osv. Den här negativa inre dialogen gör att man 
begränsar hur man skiner sitt ljus i den här världen, eftersom man innerst inne känner 
att man inte är tillräcklig. 
 
Att förlösa svart magi 
När man blir medveten om att man gör svart magi mot sig själv så behöver man först 
och främst titta på vad man har gjort; hur har detta manifesterats i ens liv, vilka 
konsekvenser har det fått? Jeanette betonade vikten av att sedan förlåta sig själv och det 
kan man göra via olika processer, där en är när man lägger ett brännbart föremål (som 
symboliserar den svarta magi man har gjort mot sig själv) i en eld och sedan observerar 
när detta bränns upp. Man kan även då visualisera hur man kapar banden med den 
energin man hade investerat i det här beteendet, samt söka efter de lärdomar och 
insikter som frigörs när elden transformerar energin som har legat inbäddat i detta.  
 
Det är även viktigt att man gör motsatsen till det man tidigare har gjort, så har man 
skapat någonting negativt i den yttre världen, t.ex. i förhållande till en specifik person, är 
det nu viktigt att man skapar någonting positivt istället, så att energin hålls i balans. 
Detta kan ske genom att man nu är på ett mer positivt sätt i relation till den här 
personen, eller att man utifrån hjärtat skapar den här positiva energin i en ceremoni, där 
man kanske bygger ett litet altare som representerar det positiva. Vårt undermedvetna 
förstår inte skillnaden mellan en ceremoniell eller fysisk händelse, när vi kommer från 
en uppriktig och sann plats i oss själva, skapas harmoni och balans lika starkt utifrån en 
fysisk respektive ceremoniell handling.  
 
Hur vi kan skydda oss mot svart magi 
Enligt Jeanette är bästa sättet att skydda sig mot svart magi att läka de sårade utrymmen 
vi har inom oss, för det är endast där den negativa energin kan få grepp om oss. Därför 
är det så viktigt att arbeta med sin egen inre healing så man jobbar ur de mörka 
strukturerna inom en själv. Att jobba med sina skuggor innebär att göra det omedvetna 
medvetet, att transformera negativitet till acceptans och släppa alla dömanden om dess 
kvalitéer. Då släpper skuggan sin kraft över dig, viket skänker frihet och djup healing är 
möjlig. 
 
Finna våra skuggor 
Det första vi kan göra för att finna våra skuggor är att observera vad det är för energi vi 
sänder ut, samt titta på de rädslostrukturer vi har inom oss. Vi kan här fråga oss själva 
vad vår största rädsla är, som alltid är samman kopplad med det okända, så vi klargör  
hur vi väver våra liv runt den känslan och begränsningen. En övning är att titta på olika 



delar av livet, allt ifrån relationer, yrke, hur vi väljer, till hur vi klär oss? Hur mycket av 
din livskraft är organiserad runt rädsla? Rädsla beteenden blockerar healing och är ofta 
baserad på illusionen – rädsla, för vad som kan hända.  
 
Läka oss själva 
Jeanette berättade att ett bra sätt att transformera sin rädsla för det okända är att 
meditera i kolsvart mörker, och då bara sitta tyst och andas så man blir vän med 
mörkret. Och vara där tills man känner en relation till det och märker att ögonen har 
börjat vänja sig vid mörkret, så man kan börja se ljuset som även finns där i det 
kolsvarta.  
 
Men det allra bästa, enligt Jeanette, är att bli vän med sig själv, acceptera sitt ljus och sitt 
mörker, och släppa hela den här strävan efter att vara perfekt. Det är egot inom oss som 
hela tiden vill lysa med framgång och perfektion, men det är ingen av oss som är 
skapade så. Vi alla har de här mänskliga attributen, vilket kan anses som mörkt, men 
som är mänskligt, såsom att vi ibland blir arga, och vi alla har blivit sårade någon gång 
och haft svårt att förlåta någon annan. Det är inget fel med detta, inget konstigt, utan en 
del av vår mänskliga resa och ju mer vi kan äga det vi gör och tänker, desto mer kan vi 
läka vårt inre och acceptera att vi består av både ljus och mörker, vilket gör att vi lever 
mer i skönhet, inre frid och medvetenhet i vår vardag.  
 
Mina största insikter 
Det här var en av de mest kraftfulla kurser jag någonsin har gjort. Jag fokuserar gärna på 
ljuset, därav att jag har sökt mig till Marianne Williamson, the Queen of Light, men jag 
har även mycket mörker inom mig och är helt okej med att gå in och titta på det som 
finns där. En av övningarna vi gjorde förde mig djupare än vad jag någonsin har varit 
tidigare, där jag till slut hamnade i en total förtvivlan, och en väldigt stark 
självmordskänsla. Jag kunde se hur den här energin hade sitt ursprung från några av 
mina kvinnliga förfäder (som hade begått självmord) och hur den triggades igång inom 
mig när jag upplevde att jag höll på att förlora någonting som betydde väldigt mycket för 
mig. Jag såg hur jag hade uppfunnit flera flyktbeteenden i ett försök att inte känna det 
här avgrundsdjupa mörkret. Nu fick jag istället chansen att möta det, omfamna det och 
låta den energin få välla upp inom mig så den kunde läkas. Det var oerhört jobbigt, men 
efter någon timme var den värsta känslan över, och sedan under de nästkommande 
dagarna klingade den bort helt.  
 
Resultatet av att jag vågade möta det mörkret är att jag nu har tillgång till en mycket 
större del av min kraft, och även mitt ljus. För det här mörkret, så länge som jag försökte 
hålla det på avstånd, lade sig som ett tjockt svart täcke över mig och jag kände hur min 
livskraft sakta slocknade. Var det detta som hade legat och pockat på innan kursen? 
Absolut, och jag är så tacksam för att jag fick chansen att ge mig själv den här tiden att 
kunna möta mörkret och bli vän med det. 
 
Jag insåg även under kursen hur viktigt det är att acceptera både det mörka och det ljusa 
för att kunna få tillgång till hela min skapande kraft, och den insikten sjönk verkligen in 
när Jeanette berättade att Moder Jord är ju mörkret och Solen är ljuset, och det är när de 
är i harmoni med varandra som livets magiska skapelsekraft får fritt spelrum. Så genom 
att acceptera det mörka och det ljusa, det mänskliga och det andliga, det jordliga och det 



universella, kan jag mer vara till tjänst för det som min själ vill ge genom mig till den här 
världen som består av både ljus och mörker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


