


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kære sjælesøster, 

Oplever du en opvågning? Og hvordan kommer 
du trygt igennem den? Det skal vi se på lige om 
lidt. 

Jeg har selv været igennem dybe 
transformationer og er dedikeret til at støtte dig 
- og alle kvinder, der oplever en opvågning i 
denne tid. Så jeg håber, at du vil finde 
genkendelse og styrke ved at læse med. 

Vi ved ikke altid, at vi er i opvågning. Det er 
nemlig en dyb og ordløs proces. Men den går SÅ 
meget lettere, når vi har indsigt i hvad der sker i 
os.  

Det kan sammenlignes med en fødsel. Når vi er 
bevidste om, at veerne er ved at bringe et nyt liv 
til verden, kan vi arbejde med – i stedet for imod 
– og så går fødslen af den nye bevidsthed meget 
lettere. 

I dag vil jeg dele 10 tegn på at du er i opvågning. 
(Det kan også kaldes tilbagevenden til sjælen 
eller hjertet, eller at blive bevidst. Hvad vi kalder 
det, betyder ikke noget ;)  

 

 

 



 
 

Det er forvandlingen der sker, når sjælen 
vågner for hvem den virkelig er, og for sin 
forbundethed med sin kilde og alt 
levende. 

Processen er forunderlig. Og noget af det 
smukkeste og mest afgørende, der kan ske for 
et menneske. Samtidig er det også en proces, 
der kræver mod og tillid. Derfor ser vi også til 
sidst på nogle af de afgrunde vi må passe på 
undervejs. 

Vi har hver vores personlige vej til opvågning. 
Derfor er der ingen skabeloner. Dit hjerte 
vejleder dig klogt på netop din vej – som 
udfolder sig på sin helt særegne og fuldkomne 
måde for din sjæls udvikling. 

Alligevel er der nogle oplevelser, der præger en 
personlig opvågning. Hvis du oplever mange af 
disse tegn, kan du være sikker på, at din 
opvågning er i gang.  

En ny og kraftfuld måde, at være i verden på, er 
på vej – med al den visdom og kærlighed det 
bringer med sig. 

 

 

                                        ✵✵✵ 

 



 
 

 

 

     10 tegn på at du er i opvågning 
#1 Længsel efter mening  
Længsel er et af sjælens sprog. Derfor vil du 
mærke en indtrængende længsel, efter noget 
dybere og mere meningsfuldt i livet – og er 
muligvis allerede begyndt at opleve større 
dybde.  

Du føler tomhed og tristhed, hvis du bruger din 
tid på en overfladisk måde. Det er som om der 
er en sult i sjælen, efter føde og næring. Den kan 
gøre dig nysgerrig og søgende. 

 

#2 Dine værdier bevæges 
Du mærker, at det der var vigtigt før, ikke er nær 
så vigtigt længere.  

Status og det materielle får mindre værdi, mens 
værdier som kærlighed, medfølelse, nærvær, 
indre fred, din sjæls formål og autentisk 
selvudtryk bliver de vigtigste.  

Det påvirker hvordan du ønsker at bruge din tid 
og din energi… 

 

 



 
 

 

#3 Ny forbundethed 
Du føler dig mere forbundet med naturen og 
moder jord, og alle levende væsener (både dyr 
og mennesker og naturen). Det kan opstå 
gradvist eller fra den ene dag til den anden.  

Det er, som om du genkender livsenergien i alt 
levende, og det fylder dig med ærbødighed og 
taknemlighed.  

Du oplever en ny medfølelse fylder dig. Og 
drages til at leve i overensstemmelse med det 
du oplever. 

 

#4 Uvished og mørke 
Du oplever i perioder uvished og følelsen af at 
gå et skridt ad gangen fra det kendte gennem 
et slags mørke, kaldet af noget dybt inden i dig.  

Det kan føles som et ingenmandsland, og det 
eneste du ved er, at den insisterende kalden i 
sjælen, er et lys du må følge.  

Det kan opleves som en sjælens mørke nat, der 
kan være skræmmende at være i, som en slags 
forladthed. 

 

 

 



 
 

 

#5 Fremmedgjorthed og beslægtede sjæle 
Du kan opleve dig fremmedgjort i 
sammenhænge, hvor du før var som en fisk i 
vandet. Det kan være sorgfuldt og er samtidig 
en bekræftelse på at du har bevæget dig og er i 
bevægelse.  

Dit bevidstheds lys er klarere. Derfor er der nye 
energier, der vækker mere genklang i dig. Det 
betyder ikke, at du ser ned på andre, der er et 
andet sted end dig. Du genkender hvert 
menneskes indre lys og ærer, at vi er forskellige 
steder i vores sjæls udvikling. 

Men du udstråler en ny energi, der tiltrækker 
beslægtede sjæle - nogen gange på forunderlig 
vis. Har du ikke oplevet det endnu, så bare vent 
og se. 

 

#6 Hvem er jeg egentlig? 
Du oplever mere og mere dig selv som den 
bevidsthed/essens du er – og begynder at give 
slip på de ydre definitioner og identifikationer.  

Det kan være forvirrende og skræmmende for 
det lille jeg, og kan opleves som en opløsning.  

Samtidig er det helt nødvendigt at vove at 
slippe de ydre identifikationer, miste fodfæstet 
for en stund - for at finde ind til din sandhed.  

 



 
 

Det er en proces der tager tid og går dybere og 
dybere jo længere du går din sjælsvej. 

 

#7 Nye reaktioner 
Du vil opleve reaktioner, der overrasker dig. Det 
er, som om du berøres på en ny måde. 

Ting du ser, hører eller oplever, kan kalde 
tårerne frem eller fylde dig med en stor 
genkendelse - sjælen reagerer stærkt af grunde 
du ikke kan forstå med dit sind. 

Dit hjerte er blevet mere levende, receptivt og 
sårbart - så du tager livet ind på en ny måde. 

 

#8 Smerte frigives 
Du opdager, at der er smerte, der skal heales i 
dig. Ting, der tidligere var skjult i skyggerne 
begynder at vise sig for dig.  

Jo mere du er nærværende i øjeblikket, frigives 
smerten for din bevidsthed.  

Det kan være overvældende og forvirrende. Og 
kan skabe tvivl - skal det være sådan her? Eller 
er der noget galt? 

 

 

 



 
 

 

#9 Nye fysiske fornemmelser 
Livsenergien, der er begyndt at strømme friere 
igennem dig, kan give nye fysiske 
fornemmelser. Især hvis du er en sensitiv type. 

Det kan for nogle føles stærkt i panden, ved det 
tredje øje, eller som energi i hænder og fødder.  

Du kan opleve søvnbesvær i en periode - både 
fordi der foregår så meget indvendigt og fordi 
din krop skal vænne sig til den nye energi. Det 
er ikke farligt, men bare et tegn på at du er i 
transformation.  

Med tiden vænner du dig til den nye energi, så 
det ikke fylder så meget. 

 

#10 Din sang begynder at vågne 
En sang, der har ligget i dvale i dig, begynder at 
røre på sig, og nynne lige så stille.  

Måske ved du endnu ikke hvad din sang 
handler om, men du længes efter at opdage 
den, give den stemme og dele din sjæls helt 
unikke gaver.  

Den er som en sød hemmelighed i dit bryst, der 
hvisker til dig. Og det er både forjættende og 
kan vække frygten for om du er værdig til at 
synge den. 

 



 
 

 

Hvis du genkender dig i mange af de 10 
punkter, er en smuk og vigtig opvågning 
allerede i gang. Genkender du dig kun en 
smule, kan det være fordi din opvågning bare så 
småt er gryende...vær tålmodig. Alt er som det 
skal være. 

Det kræver mod at hvile i, men du kan trygt 
læne dig ind i din indre proces.  

Vid, at du er elsket og støttet, af den kærlige 
kraft i og omkring dig. Du er på vej mod helhed 
og udfoldelse af din sjæls kraft. 

Det kan være du opdager, at du har været i 
opvågning længe. Også det er smukt at tage 
ind - og hvor længe varer en opvågning så?  

Det er meget forskelligt hvor længe den helt 
store opvågningsfase, som jeg har beskrevet i 
de 10 tegn, varer.  

Men der er ingen tvivl om at vores tillid og indre 
overgivelse til processen, har stor betydning.  

(Se de afgrunde vi må tage os i vare for i næste 
afsnit - de kan forhale vores indre processer og 
gøre det mere smertefuldt end det behøver at 
være.) 

I virkeligheden er opvågningen en begyndelse 
på en dyb indre helterejse, der fortsætter i det 

 



 
 

vågne menneske, så længe vi er villige til at 
følge vores sjæls kalden. 

   

                                          ✵✵✵ 

4 Afgrunde du må passe på undervejs 

At være i opvågning og transformation er en 
kompleks oplevelse. Det er fuldstændig 
forunderligt og betagende, og samtidig noget 
af det sværeste at være i - så her er fire af de 
afgrunde du især må være varsom overfor. Så 
du ikke går i stå, farer vild eller giver op. 

#1 Utålmodighed 
Det er helt naturligt at vi møder utålmodighed 
under så dybe processer. Vi vil så gerne ud af 
puppen, det forvandlende mørke, og flyve på 
vores nye vinger. Men mørket er nødvendigt, og 
den tillid, der fremelskes i vores sjæl undervejs 
får vi brug for resten af livet.  

Mærker du utålmodigheden? Så hils den 
velkommen, men lad den ikke overtage dit sind. 
Den må gerne være der i al kærlighed.  

Og mind dig selv om at noget stort og vigtigt er 
ved at ske i dig, som behøver tid og din tillid og 
overgivelse til processen. Din sjæl kender vejen, 
selvom dit lille jeg ikke gør.  

 



 
 

#2 Frygt og Tvivl 
Når vi er i opvågning vil vi møde både frygt og 
tvivl. Igen helt naturligt, men vigtigt, at vi ikke 
lader frygt og tvivl overtage eller lamme os.  

Alt det nye du oplever kan være skræmmende 
og transformation føles i sin natur forvirrende. 
Så hold frygten og tvivlen i nænsom bevidsthed, 
når de kommer.  

Mind dig selv om at du er din sjæls kaptajn, ikke 
frygten og tvivlen. Du vil helt sikkert også møde 
frygt for din egen skønhed og storhed, som du 
begynder at ane - også den kan du holde i 
kærlig bevidsthed. 
 

#3 Sammenligning 
Du har din helt egen sjælsvej, et unikt formål 
med at være her, og derfor vil din vej ikke være 
som alle andres.  

Der er noget din sjæl engang sagde JA til at 
lære, som kun din sjæl erindrer. Og når du ved 
det, kan du tage dig i vare for ikke at 
sammenligne dig med andre.  

Når vi sammenligner os, kan vi blive ramt af tvivl 
på vores gaver og ønsker om at være andre 
steder, end lige hvor vi er i vores liv. Selvom vi 
lige nu inviteres af livet, til at sige ja til vores 
sjæle aftaler. Til alt det der skal vokse frem i og 
ved os.  

 



 
 

Bemærk når du oplever modstand mod 
øjeblikket - og hold modstanden blidt i din 
bevidsthed, til den slipper sit kvælende tag om 
dit sind.  

Du kan begynde med at åbne dit hjerte, ved at 
takke. Taknemlighed er den mest åbnende 
vibration, og er som en hjertenøgle. Så bliver du 
i stand til at lytte, til øjeblikkets invitation til at 
vokse sjæleligt.  

Det vil bevare dig fra sammenlignings grøften. 
Så du skridt for skridt kan træde dybere ind i din 
kraft. 

#4 At give kraften fra sig 
Uvisheden kan være umådelig svær at være i - 
og en almindelig faldgrube er, at begynde 
desperat at søge svar udenfor sig selv.  

Vær dog varsom med at give andre din kraft. 
Det er fint at søge svar og afsøge sin vej - men 
lad det altid være afgørende, at den vejledning 
du får, vender ind mod dit eget hjertes visdom. 
Vær tro mod om du intuitivt mærker en JA eller 
NEJ fornemmelse, hvis du søger råd. Så du ikke 
bliver vildledt. 

Ingen andre end du kan mærke, hvad der er 
den rigtige vej for dig. Og du har en urgammel 
sjæl, der kan give dig præcis vejledning i dine 
livsforhold.  

 



 
 

Så søg altid hvad der styrker din forbindelse til 
din sjæls visdom. Og rum hellere uvisheden 
indtil det næste skridt viser sig på din vej. Det vil 
vise sig. 

Er du faldet i en af de fire afgrunde - så fortvivl 
ikke. Du kan i dag løfte dig op, og gå sikrere 
skridt på din vej. Du kan opøve din tillid og 
tålmodighed, og din evne til at stille dig ind på 
din sjæls vejledning. Det er aldrig for sent.  

Når du ser klart, kan du træde videre, og holde 
dit klarheds lys foran dig. Og husk at du er ikke 
alene. Der er engle ved din side. 

Jeg glæder mig til at høre, hvad du får ud af 
læse med her, smukke sjæl. Det er en ære at 
være en søster ved din side, i din opvågning. Og 
jeg vil elske at følge din lysende sti videre.  

Du har en strålende forløsning og udfoldelse i 
vente. Kærligst 

 

P.S. Se hvilke muligheder jeg har til dig her - vi 
kan mødes online eller her i Alicante til retreat 
eller kursus. 

                                       ✵✵✵ 

 

http://www.evaandrea.dk/


 
 

Kom helt tæt på min helt personlige 
opvågnings rejse, i min nye bog, Og jeg 
vågnede.  

Jeg deler uden omsvøb, om den forunderlige og 
til tider voldsomme oplevelse det var at vågne 
og begynde rejsen hjem. Bogen er elsket af 
anmeldere og læsere. 

Oplever du en sjælens mørke nat, så har jeg 
også Den lille hvide bog om sjælens mørke nat. 
25 siders dybtgående E-guide til dig. 

 

 

 

 

https://www.saxo.com/dk/og-jeg-vaagnede_eva-andrea-ditlefsen_indbundet_9788771883718
https://www.saxo.com/dk/og-jeg-vaagnede_eva-andrea-ditlefsen_indbundet_9788771883718
https://ditlefsen.simplero.com/products/69613-Den-lille-hvide-bog-om-sjaelens-moerke

