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Helheten	
  
Man kan tydligt se att du har valt att lägga större delen av fokus på den övre halvan av din mandala.
Att positionera mandalan på det viset relaterar till den medvetna process som du just nu går igenom och
att du är förhållandevis medveten om den process du är inne i. Det som ligger i undre halvan relaterar till
din undermedvetna process.
Mitt i mandalan har du lagt ett träd. Ett träd symboliserar alltid dig själv - den du är med alla
aspekter av dig, d.v.s. självet. Det här trädet har dessutom mycket tydliga rötter som till större delen ligger
i den undre halvan av din mandala, d.v.s. med fokus på din undermedvetna process och det flöde som
finns mellan det undermedvetna och det medvetna.
Den yttre ringen runt din mandala har du ritat med en inte alltför tunn eller tjock linje och det tyder
på att du har en välbalanserad känsla av din egen identitet och att du klart har etablerat psykologiska
gränser mellan dig själv och andra. Linjen är grå och det tyder på att du nu börjar se dina möjligheter att
kunna bli ”hel”, d.v.s. att uppnå balans och helhet i ditt liv.

Färger	
  och	
  symboler	
  
Om vi nu tittar lite närmare på de färger du har använt i din mandala och kombinerar ihop det med
det du ritat, d.v.s. dina symboler och bilder och antalet av återkommande symboler och bilder så börjar
det bli riktigt spännande!
De färger och de symboler som jag upplever som mest framträdande, alltså det man ser först i din
mandala är den svarta lådan med den röda bottnen, draken och tunneln. Här har du använt förhållandevis
kraftigare färger än i resten av din mandala och du har placerat det till höger, samtidigt som den samlade
bilden av dessa symboler ligger till lika del i övre som i nedre halvan av din mandala.
När man använder kraftigare färg på ett speciellt ställe vill det undermedvetna betona betydelsen av
just de här symbolerna och/eller bilderna. Det är här du hittar det viktigaste budskapet i din mandala om
vart du är på väg. Att använda starka färger relaterar också till att det är mycket starka känslor som just de
här symbolerna är förknippade med.
Färger som är svagare, målade med lite mjukare handlag, kan visa på trötthet och att inte våga lita på
sina känslor eller sig själv, men det kan också finnas en viss sorgsenhet som ligger i det undermedvetna.
Valet av färg i en mandala är till största del guidat av ditt undermedvetna, även om du sitter och väljer
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färg - vilket man då givetvis förknippar med ett medvetet val, så influerar den omedvetna dynamiken. Din
undermedvetna och omedvetna dynamik influerar dig i dina val väldigt starkt. Man kan säga, utan att vara
helt fel ute, att färgerna som man använder i sin mandala är ett direkt uttryck av ditt undermedvetna och
din inre miljö.
Så vad betyder då svart…
För det första har svart väldigt många bottnar. Det står givetvis för död, tomhet och allt som är okänt,
men det står också för transformation och det kan vara den vilopunkt som vi behöver vara i innan vi kan
ta ett steg vidare. Det kan också vara en rebellisk färg och då kan svart ha en väldigt positiv kraft. Svart är
också färgen för det mystiska - vad finns i tomheten och i livets kaos när något nytt börjar.
Svart kan också betyda att man är på väg att integrera den mörka aspekten, d.v.s. skuggsidan av sig
själv som man inte gärna vill se, men som finns där hos oss alla. Man är på väg att börja acceptera hela sitt
jag, även det som man tidigare inte ville se, och acceptera även det som en del av sig själv. Det kan också
betyda att ursprunget får nytt liv, den gränslösa kreativiteten i det undermedvetna eller kraften i det som
man inte vet. Det kan representera det mörka som berikar det ljusa och ger det djup och personlighet.
Egentligen så kan man summera svart som en färg som tar in allt det vi pratat om; allt liv börjar och slutar
i det mörka - svarta. Det är alltså en enorm kraft som kommer ur det svarta - på gott och ont.
Du har ritat en låda och en lådliknande tunnel, men de är öppna och man kan se in i dem. Botten på
din svarta låda är röd. I en mandala är oftast det röda en stark positiv kraft som talar om av att vi måste
kunna överlevna, ha bra hälsa och transformera oss själva till större och större visdom. Om man då tittar
på att du har ritat en svart låda som står för det mystiska - transformation, med en röd botten som handlar
om att överleva, alltså urkraften. Det som du vill uppleva, det som du söker, transformationen som du
uppenbarligen går igenom, har kommit upp på det medvetna planet (lådan ligger i den övre halvan), men
det ligger kvar i lådan och blir som något mystiskt som du inte riktigt kommer åt. Vad det här handlar om
talar den röda färgen om - det handlar om livet. Rött är livets färg. Utan rött upphör livet (blodet). Rött
står för energi och kraft. Rött vill leva livet med passion och flödande känslor. Det vill fram och ut. Det
vill synas och ta för sig av livets goda. Det vill ha allt det goda som livet har att erbjuda. Det är kärlekens
kraft. Det är transformationens färg och det är det som nu har kommit upp till ytan och vill fram och ut.
Du är redo att flyga, även om du inte riktigt ser det än.
Om vi nu tittar på det jag kallar för tunnel i bilden så ger den mig en känsla av att vara
genomskinlig… att den är gjord av glas… Jag ser det som att den här tunneln symboliserar din förmåga
att kunna se igenom saker och ting och komma till insikt. Det kan också betyda att du vill bli sedd av
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andra människor för ditt eget värde. En tunnel symboliserar bl.a. passagen mellan olika medvetandenivåer
och du har lyckats med konststycket att rita den i stort sett mitt i den linje som delar mandalan i två
halvor - i det medvetna och det undermedvetna. En tunnel representerar också olika faser i livet vilket
hänger ihop med lådan, det röda och draken. Eftersom tunneln ligger med en lite större del över
mittlinjen tolkar jag det som att du redan har passerat igenom tunneln på det undermedvetna planet och
är nu redo att införliva den här kunskapen i ditt medvetna liv.
Draken… Draken i sig, här ritad som en lekfull bild av drakar vi flög med som små, kan symbolisera
det fria, en frihetslängtan och att få luft under vingarna. Helt enkelt att börja flyga och lyfta mot dina
drömmars mål.
Men eftersom vi på det svenska språket kallar det här för drake så får draken i den här bilden en helt
annan betydelse. Draken, som djur betraktat, står här för det positiva tolkat efter bilden du ritat, eftersom
bilden är förknippad med lek och frihet och klingar av både glädje och skratt. I vår värld, den
västerländska, så blev drakarna till monster och demoner och fick därför symbolisera svårigheterna man
var tvungen att ta sig igenom för att nå insikt och kunskap. Med tanke på hur du har lagt den här, den
ligger över mittlinjen, så kan jag inte tolka det på något annat sätt än din drake, d.v.s. ditt medvetna jag,
är full av längtan efter frihet och utveckling. Du är redo och färdig att börja flyga. Dessutom hämtar du
kraft i ditt undermedvetna med hjälp av drakens svans. Det är där du får din kraft att flyga.
Hela den här bildsekvensen som vi nu har gått igenom ligger dessutom på din högra sida i mandalan
och det i sig talar om att det handlar om upplysning - att bli upplyst och få kunskap. Så vad det här
mycket tydligt pekar på är att du är på väg att öppna upp, att du har fångat upp din utveckling och din
önskan om kunskap och att du har börjat plocka upp det du redan undermedvetet vet till ditt medvetna
sinne. Faktiskt, du har redan allt i ditt medvetna sinne bara du släpper lös det röda i lådan!
Det är en härlig bild du fått till, för den symboliserar så otroligt mycket på den relativt lilla yta som
den upptar av din mandala. Den är otroligt talande och hela bilden handlar om att du vill försöka komma
åt det som du både ser och känner, friheten - förmågan att kunna flyga och komma dit du vet att du är på
väg. Häll ut innehållet i lådan och ta hjälp av kraften i den röda färgen att hitta din passion - det du
känner ger dig livsglädje och frihet.
Drakens färger:
Gult - är solen, det är guld, det är den livgivande kraften och det är också det materiella. Det är
hösten, det är mognaden i naturen. Gult är berikande, det är tillåtande, det är skarpsinnig
kommunikation och det är sanning. Gult symboliserar också att man tar steget mot sin egen identitet eller
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ett steg i medvetandet, att man börjar förstå att man är dels en distinkt kropp och själ - en människa, men
också att man är en del av helheten. Gult står för förväntningar. Förväntningar och hopp om en större
lycka, men kan också tyda på konflikter och att man behöver komma bort från det. I ditt fall känns det
mer som om det gula i din mandala handlar om just förväntningar och hopp om en större och varaktig
lycka. Gult står också för en väldefinierad känsla av sig själv, att man vet vem man är. Förmågan att kunna
se saker och ting klart, sätta realistiska mål som fullföljs och uppnås. Gult står för att du är redo att lära
dig något nytt. Att gå ut i världen med energi och drivkraft och göra något nytt. Gult kan också visa på
förändring för förändringens skull.
Rött - se ovan.
Limegrönt - Naturen, naiviteten och klartecken. Limegrönt är växternas späda livsfärg - i
uppvaknandets början. För mig blir den här färgen placerad i draken en stark symbolik i kombination
med dina lådor. Du har ”sugit upp”, genom dina rötter en stor mängd information (det gula) ur ditt
undermedvetna som du nu håller på att bearbeta på det medvetna planet. Du har också kvar svansen på
draken i det undermedvetna, vilket talar om att du fortfarande har information i ditt undermedvetna vad
gäller dit egna helande och växande som pockar på och vill komma upp till ytan. I det undermedvetna
hämtar du kraft och kunskap genom dina rötter och genom drakens svans.
Blått - är känslan av en klarblå himmel, oändliga hav och sjöar - vatten och sval skugga. Blått är lugn,
harmoni och frid. Blått är också förfining, etik och moral.
Orange - Du har ramat in hela draken med en orange kant och orange står bl.a. för skörd - att skörda
frukten av sitt arbete, att få det man sökt. Orange är värme och glädje. Den är solnedgången som ger löfte
om morgondagen. Orange är den rödas råa energi och den gulas insiktsfullhet, förståelse och tanke.
Orange är den tyglade elden som hålls inom sina gränser. En energisk strävan, en stark identitet och en
hälsosam strävan. Orange visar på att kraften används på ett avsiktligt sätt och att man motsätter sig
auktoritet. Mycket orange kan tyda på problem med självdisciplin. Har med egot att göra - vad egot vill
uppnå.
Din drake är med sin svans och färgerna på rosetterna i det undermedvetna i perfekt balans - precis så
som vi alla vill ha våra liv - Harmonisk och balanserat växande!
Så, då har vi kommit till trädet och det fantastiskt vackra rotsystemet med alla dess färger. Tre av
färgerna har vi inte gått igenom och det är rosa, lila och brunt, men först ska vi titta på den andra mest
framträdande färgen i din mandala.
Den andra färgen, efter svart, är den gröna - en grön, klar färg. Procentuellt sett har du mest blått i
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din mandala, men den är så pass diskret i sin till största del ljusblåa, uttunnade färg så den klara gröna på
din stam, dina rötter och din stjälk sticker ut och tar plats. Att ha en så pass framträdande grön innebär
ett helande. Att du är på väg mot att bli hel.
Grönt är mycket ofta en färg som är framträdande hos människor som vill, kan eller hjälper andra
människor - på ett eller annat sätt. Det står för din önskan av att kunna hjälpa, d.v.s. möjligheten av att
kunna nära och skydda - det moderliga. Grönt pekar också på förmågan av att kunna ta vara på sig själv
och samtidigt kunna erbjuda andra hjälp.
Grönt står för naturen, saker och ting som växer, det är fräscht, det påminner om det cykliska - att allt
i livet är cykliskt. Det symboliserar också principen av naturligt hälsosamt växande och möjligheten av att
nära det som växer.
Egentligen skulle man kunna säga att det är livets egen kraft - att skapa, hela och förnya sig själv.
Genom att du känner den här styrkan så pekar det på ett upptäckande av det gudomliga både inom dig
och runt omkring dig.
Ljusblått, som du har i bakgrunden på hela din mandala, står för ovillkorlig kärlek, att ta hand om moderlighet och medkänsla. Ljusblått är positiva, klara känslor i sin moderlighet (behöver inte handla om
barn).
Lila - är färgen för det ”kungliga”. Det är återigen en färg som symboliserar liv - att man är vid liv för
sin egen skull. Att man kommer att ”blomma”, oavsett var man är. Lila tyder på en livlig fantasi och den
kan känneteckna processen av det personliga växandet. Den talar om energin bakom motivationen att
kunna bli fri och nå en ny nivå i sin personliga utveckling, i samklang med varandet - allt som är. Lila är
framförallt känslornas färg. I små mängder är lila upplivande, man blir glad och den kan främja
koncentrationen, men i för stora mängder handlar det om självcentrering och att man har tendens att vara
orealistisk. Den lite ljusare lila som du har i nederkanten visar att du har anlag att kunna se mystiska
händelser och för ett spirituellt uppvaknande vilket i sin tur kan skapa en psykisk återfödelse.
Rosa - associeras med din fysiska kropp och trädets krona har du målat rosa… Kronan symboliserar
med andra ord din kropp och här visar du tydligt att du är väl medveten om den, men tar du hand om den
på bästa sätt?
Rosa kan också ses som en blandning av rött och vitt. Rött och vitt representerar dualiteterna oppositionen i många kulturer världen över där det röda står för det aktiva - den maskulina principen och
det vita för den passiva - feminina principen. Sammanslagningen, eller giftermålet om du så vill, av dess
två motsatser symboliseras av det rosa. Balans uppnås. Rosa står också för den känslomässiga funktionen,
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d.v.s. känslornas liv, accepterandet av andra människor och mänskligheten.
Men… Du har väldigt mycket rosa i din mandala så vad du bör fundera på är hur du relaterar
informationen om allt detta till ditt inre barn - barnet inom dig som vill bli sett och älskat för sin egen
skull. Skäller du och bannar dig själv för saker du gör som du inte tycker du borde? När du skäller och
bannar dig själv skäller du egentligen på ditt inre barn, som bara vill vara älskad och känna glädje och
lycka. Då drar hon sig tillbaka och den sprudlande vitaliteten försvinner - du känner dig på något vis halv,
men du förstår inte varför…
Här finns också saker som är nya och som behöver försvaras av dig själv. Med andra ord, du har saker
och ting som du har uppnått och som du nu måste försvara och förklara för ditt inre barn. Ditt inre barn
ska du ta hand om som om det vore ett eget barn av kött och blod. Ett barn kan trilskas och stampa med
foten och bli riktigt tjurigt när det inte får som det vill. Så är det med ditt inre barn också. Det är ditt
ansvar att så sakligt som möjligt och med mild och trygg röst förklara för ditt inre barn vad och
framförallt varför, hon inte får som hon vill. Aldrig eller kanske bara just nu. Det hon vill att ni ska göra,
ska ni göra, men först måste ni göra detta… Kanske en liten belöning är på sin plats när hon har varit
snäll och väntat…, men hon glömmer också… Hon lever bara i nuet.
Du har i din trädkrona också en persikefärg, d.v.s. blandningen av rosa och gult. Gult står ju för
medvetandet och rosa står för kroppen så betydelsen av persikefärg blir således sensualitet/sexualitet. Här
handlar det inte om ett barns sensualitet, utan om din vuxna sexualitet. Detta kan innebära att du är klar
för en rik och meningsfull sexuell relation - alltså en partner. Den sexuella energin som vi pratar om här
kan också handla om att du släpper lös potentialen inom dig. Genom ditt sinne. Kraften att göra detta får
du hela tiden från ditt undermedvetna, genom dina rötter som innehåller kraften från alla regnbågens
färger. Det visar du ju mycket tydligt i din mandala.
Brun - har du ett litet stänk av och det står framförallt för det fertila, för skörd. Det står för jorden
som är redo för plantorna. Det står också för att undersöka gamla skador - ärr i din själ som fortfarande
behöver vårdas för att kunna släppas helt. När man använder brunt i sin mandala, vilket inte är speciellt
vanligt, så är det oftast när man närmar sig slutet av en livscykel eller en speciell helande process. Brunt
handlar mycket om att vara jordad, d.v.s. ha båda fötterna på marken, vara nära jorden och sist, men inte
minst, nya möjligheter - en ny början. Brunt kan också handla om att det finns blockerad energi som har
fastnat, kanske ett själssår som behöver läka och som ligger strax under ytan av ditt medvetna jag och som
behöver släppas.
Så kommer vi till hela trädet…

Maria / Mandala 1, 2014-05-13 / 8

Trädet är den självklara symbolen för livet, det aldrig sinande överflödet och självförnyelse.
När man ser en bild av ett träd i en mandala, och då speciellt när den är placerad i centrum är bilden
en bild av dig - ditt sanna, verkliga jag.
Du har inga hål på din stam, det finns inga brutna grenar… Trädet känns väldigt stabilt och tryggt.
Du har exponerat trädets alla rötter och det kan tyda på att du kan känna en viss osäkerhet och
sårbarhet. Det kan också tyda på att du har problem med dina fötter.
Ja, det här trädet symboliserar verkligen hela ditt jag! De psykiska, de emotionella och de spirituella
aspekterna av den du är. Du har lyckats få med alla färger du behöver för ett optimalt självförverkligande
och lådorna symboliserar att det är på gång. Du har tagit upp dina lådor till ditt medvetna jag och allt du
behöver göra nu är att låta innehållet hjälpa dig att hitta vägen till ditt fortsatta liv och självförverkligande
och ta hjälp av din drake som bär dig genom luften.
Om vi går tillbaka till din låda så är den, som jag upplever det en fyrkant. Symbolen fyrkant står för
stabilitet och balans och siffran fyra står bl.a. för balans mellan de fyra elementen; jord, vatten, luft och
eld. En fyrkant symboliserar också den rationella tanken och målinriktade beteenden. Helt enkelt en
symbol för förmågan att uppnå saker och ting i det materiella. Förkroppsligandet av anden i materia.
En annan form som du har en del av är trianglar, både i draken och i dina rosetter. Triangeln tillhör
både de maskulina och de feminina aspekterna och visar på sammanslagningen av de två. Triangeln tillhör
givetvis siffran tre och treenigheten inom kristendomen, d.v.s. tre delar har blivit en. Triangeln står för
det dynamiska och är i många fall i en mandala en vägvisare - den pekar med sin spets på något som är
viktigt. Tittar du på din drake så är den placerad mitt emellan ditt träd och lådan med tunneln under. Om
du delar din drake horisontellt så får du två trianglar. En som pekar mot ditt träd och en som pekar mot
din låda och tunnel. Vad draken vill säga är att det handlar om en sammanslagning av de två delarna,
d.v.s. det som det röda och blå pekar på ska föras ihop med det som det gula och det gröna pekar på. Om
du vill veta vad det handlar om så titta på respektive färger; det röda och det blå kontra det gula och det
gröna.
Det som sätter lite hinder i vägen för dig här är du själv. Du har ramat in drakens ytterkanter med
färgen orange… Så av någon anledning stoppar du dig själv till att komma vidare till nästa plattform i din
personliga utveckling. Varför? Om vi tittar på vad färgen orange vill säga så ser vi att det kan vara problem
med auktoritära personer. Att du vill vara ledaren själv och därför har svårt att tänka dig att rlyda under
någon annan. Vad du behöver lära dig här är att du måste lära dig att gå innan du kan springa.
Nu lämnar vi de geometriska formerna och tittar istället på dina andra bilder. På vänster sida om ditt
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träd har du ritat en blomma som växer upp ur ett hjärta. Hjärtat som symbol står i högsta grad för
kärleken. Det kan vara mellan människor, men också den universella kärleken för allt som är. Hjärtat står
för glädje och lycka. När hjärtan dyker upp så här, på vänster sida i din mandala som handlar om
själviakttagelse, med ett öppet hjärta (inte helt) i ditt medvetande och ett litet, upp och nedvänt helt hjärta
i ditt undermedvetna kan det tyda på att du har bry med dina kärleksrelationer, men de kan också vara en
påminnelse om att fokusera på det som verkligen är viktigt i en situation.
Även om ditt stora hjärta är vackert och det växer en vacker blomma ur det så är det inte helt… Det
finns sår som håller på att läka med hjälp av blommans livskraft och förälskelsen slår ut i full blom. Om
detta handlar om livet i allmänhet eller en speciell relation kan du bara veta själv, men personligen ser jag
det som en kärleksförklaring till livet eftersom det är så tydligt att du snart lämnar denna plattform som
du befunnit dig i under många år nu. Du är på väg att ta steget till nästa utvecklingsfas i livet - en ny
plattform.
Även här är det något som håller dig tillbaka vilket ditt upp och nedvända hjärta i ditt undermedvetna
tydligt visar. Kan det vara så att du är rädd för att kärleken du ger ska slängas tillbaka? Eller är du bara
rädd för att bli missförstådd?
Din vackra blomma som till och med växer ut ur din mandala! Den har sådan livskraft att den har
sprängt gränsen och vill iväg till nästa fas.
Blomma som symbol betyder livskraft och glädje och en blomma som har slagit ut i sin fulla prakt har
nått sitt mål. Den är klar att ta nästa steg i sin livscykel. Helt enkelt gå vidare. Blomman ger dig en tydlig
påminnelse om att det är dags att ta nästa steg i din personliga livscykel - till din nya plattform.
I en mandala förekommer det nästan alltid nummer. T.ex. antalet sidor i en fyrkant, en triangel eller
antalet blomblad som i det här fallet verkar vara fem. Fem står för den naturliga helheten, den naturliga
människan med fem tentakler - två armar, två ben och ett huvud. Vi har fem fingrar på varje hand och vi
har fem tår på varje finger. Fem står också för hälsa, kärlek och sexualitet. Fem pratar om att förverkliga
sina visioner. Fem inspirerar och aktiverar och vill ge världen något av sig själv.
Du har några nummer till i din mandala och det är ett, två, tre, fyra, fem och nio.
Du har ett träd, en drake, en låda, en tunnel och en blomma. Ett står för individen, enhet och början.
Ett pekar på möjligheten att vara och att bli så mycket mer. Ett talar om självmedvetenhet och vår känsla
av att vara självständiga och en i det hela.
Du har två hjärtan, två rötter och två fyrkanter. Två står bl.a. för det materiella. Två är något som
delar, upprepar och förespråkar symmetri. Två har också blivit symbolen för differentiering, d.v.s. när
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något går ut ur enhet och in i det oppositionella. Två kan ge upphov till delade meningar och splittring.
Om vi tittar på det du har två av så har de, förutom att det är två, också det gemensamt att de alla
innehåller information som du behöver för att ta tvåan till trean.
Vad gäller tre så har du den siffran i ditt träds rötter. De är totalt 21 stycken och två + ett = tre. Tre
står för vitalitet, energi och förändring mot eller till något. Det är en rörelse. Tre innehar kontakten med
principen av den intellektuella och fysiska rörelsen. Den symboliserar alltså en dynamisk process. Tre
symboliserar fullföljandet, början - mitten - slutet.
Fyran som du har i din låda står för balans, helhet och färdigställande. Fyran sätter gränser, definierar
begränsningar och organiserar utrymmet. Fyran kan syfta till ett intuitivt sätt att försöka förstå var din
plats i livet och i universum är.
Nian finner du i blommans rötter. Nio står för din möjlighet att synkronisera ditt liv. Nian
förespråkar en närvaron av höga spirituella energier som hjälper dig på vägen och förstärker din strävan
mot ditt personliga växande. Nian är också en påminnelse om ditt behov av att balansera det fysiska, det
mentala och de spirituella aspekterna av dig. Nio är treenigheten gånger tre, vilket ger nian en mycket
stark koppling till trean. Nian reflekterar en energinivå som ger stor potential och stora möjligheter
genererad av det spirituella.

Det	
  allra	
  sista	
  
Så, Maria. Nu var det bara det allra sista kvar. Jag log med hela ansiktet när jag så på vilken plattform
du står och vad du målat i din mandala!
Var någonstans i din personliga och spirituella utveckling är du och vart är du på väg?
Det talar din mandala om, väldigt, väldigt tydligt. Du är på en plattform, eller ska jag säga med ena
benet utanför, som kallas ”Drakens kamp”.
Under den tid som vi befinner oss på plattformen ”Drakens kamp”, vilken kan pågå i många år,
utvecklar vi en distinkt känsla för vårt eget jag, vår egen person och var vi hör hemma i världen - helt
enkelt vem och vad vi egentligen är.
Den tid som vi befinner oss i ”Drakens kamp” utspelar sig oftast i tidig vuxen ålder även om vi
kommer att återvända till den här positionen då och då under vårt fortsatta liv, fast då är den här
processen mestadels förknippat med korta, intensiva perioder och handlar mestadels om svårigheten med
att definiera oss själva i den kontext som vi just då befinner oss i. Det kan t.ex. handla om ett behov av att
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frigöra oss från andras syn på oss eller att bearbeta minnen och rädslor som kommer upp till ytan.
Den här perioden kan ses ur perspektivet av den unga hjälten, utmanaren som stjäl eld från gudarna,
David och Goliats kamp eller någon annan folksaga som berättar om godhjärtade hjältar som riskerar sina
liv för att få erfarenhet och bli vuxna. Uppgiften under den här perioden är bl.a. att upphöra med det
barnsliga beteendet att se våra föräldrar som något som vi kan förlora om vi inte gör som de säger och vill
och börja ta ansvar för våra egna liv.
Under den här perioden som ”Drakens kamp” varar pendlar man mellan djupa känslor och känner allt
från främlingskap, rädsla och ensamhet till djupaste depression, bara för att sedan bytas ut mot
upprymdhet, stor sinnesrörelse och en enorm glädje. Vi känner sorg och saknad av det vi lämnar bakom
oss - det trygga och välbekanta, men det som ligger framför lockar med sitt löfte om äventyr och något
mer, något större och det drar oss framåt. Vi känner ambivalens allteftersom vi blir tvungna att
konfrontera paradoxen i själva vår existens och uthärda alla motstridiga och olika känslor inom oss själva.
Den här perioden är en tid av inre konflikt som också i många fall leder till stridigheter inom våra
nära relationer. Vi vet helt enkelt inte vilket ben vi ska stå på när hela vårt inre skriker efter utveckling.
Genom ”Drakens kamp” differentierar vi kvalitéerna inom oss själva så att vi kan utveckla och ge kraft
till en ny känsla av självet. Indirekt kan man se det som en pånyttfödelse. Det är en upplyftande tid full av
energi, passion och förändring.

Nästa	
  steg	
  
Du är nu på väg in i nästa period i ditt liv som till stor del handlar om den totala etableringen av egot.
Här finns en stark känsla av självbestämmande och man har förmågan att lära, planera och älska.
Eftersom egot är nära lierat till självet är det inte ovanligt att man kan bli lite uppblåst och dryg under den
här perioden - allt går ju så bra och man känner sig både bäst och vackrast!

Lycka	
  till	
  i	
  ditt	
  fortsatta	
  liv,	
  
min	
  älskade	
  dotter	
  -‐	
  mitt	
  allt.	
  

