
Det här är min historia om hur kodtavlorna kom till mig.

Jag kommer ihåg att jag satt på ett ”tråkigt” möte på mitt dåvarande jobb och började då att teckna ner 
”krumelurer” - det var mitt första möte med hur koderna kom till mig. Formen de sedan skulle hamna i har jag en vag 
bild av. Jag började känna en stark koppling till Solskivan. Min första solskiva som jag målade blev lite tafflig, det såg 
jag. Så jag målade över och började om. Då fick jag hjärtklappning och visste att jag jag var på rätt väg med min 
målning och dess form. Detta var år 2016.

Något sa till mig att jag skulle göra tolv stycken. Jag hade bara gjort min första så jag blev lite fundersam, tolv är många. 
Jag kom ihåg de där krumelurerna och visste att de skulle in i tavlorna. Men det skulle bli många många fler och i olika 
varianter. De kom spontat alltihop, jag var väl precis där jag behövde vara för att öppna upp mig.

Varför och varför jag?

När de frågorna kom upp i mig hade jag målat väldigt många. Jag funderade vad det var för Kraft som stod bakom. 
Först kände jag av Kristuskraften, men sen förstod jag att det var mer Galaktiskt. Jag har efter några år känt av när jag 
fått nya nerladdningar av koder, det är som det kommer ner ett helt trassel av svarta koder som är sammankopplade - 
Ja, det ser ut som ett trassel. Det har hänt två tre gånger. De kommer in i toppen av mitt huvud och lägger sig tillrätta i 
min kropp i väntan på att aktiveras i en tavla. Jag började fråga uppåt varför jag gjorde dessa tavlor efter några år. Det 
var så självklart för mig att göra dom. Jag tror att de är väldigt knutna till var vi som kollektiv går igenom.

Jag är väldig tacksam och glad över den stora uppgiften som jag fått. När vi klickar in i dessa uppgifter som många av 
oss väntat på, i den där undran, varför är vi här på vår Jord? Då sker det som den naturligaste sak i världen. Det är som 
ett pussel som vi lägger tillsammans, vi får det just vi är bra på, så det går inte att titta på någon annan och tänka, Jag 
skulle också……För du kanske har på en helt annan pusselbit i ditt system, som bara är för just Dig.
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