Själens mat
Din väg till ett högre medvetande

Av Johanna Kallstenius

Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

”Den här vägledningen är för dig
som önskar en renare kosthållning,
och som vill låta oss i de högre sfärerna
inspirera dig kring hur du bör äta
för att ta hand om dig på bästa sätt
och därmed möjliggöra ett annat liv
för dig och dem som kommer efter dig”

Vi tackar dig för att du vill läsa denna bok.

Copyright © Johanna Kallstenius 2020

http://www.livsuppgift.se

Coachning & Vägledning

2

Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Innehållsförteckning
Inledningsord………………………………………………………………………………………………………4
Författarens förord………………………………………………………………………………………………5
Personlig berättelse…………………………………………………………………………………………...…6
Det här vill vi säga……………………………………………………………………………………………..….7
Om vatten…………………………………………………………………………………………………………….8
Födan………………………………………………………………………………………………………………......9
Ytterligare skötselråd ………………………………………………………………………………………....11
Renhet……………………………………………………………………………..…………………………………12
Att äta i första hand ………..………………………………………………………………………………..…13
Att utesluta eller minimera …………………………………………………………………………………14
När du inte äter bra……………………………………………………………………………………….…….15
Förslag på rätter & inspiration…………………………………………………………………..…………16
Frukost……………………………………………………………………………..…………………………………17
Lunch ……………………………………………………………………………..…………………………………19
Mellanmål…..……………………………………………………………………..…………………………………21
Middag ……………………………………………………………………………..…………………………………22
Dessert ……………………………………………………………………………..…………………………………24
Festmat ...…………………………………………………………………………..…………………………………25
Tips & tricks……………………..………………………………………………………………………….…….…27
Här får du veta mer ……………………………………………………………………………………………...28
Avslutningsord…….……………………………………………………………………………………………….28

Copyright © Johanna Kallstenius 2020

http://www.livsuppgift.se

Coachning & Vägledning

3

Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Inledningsord
”Det här dokumentet som du nu har framför dig är starkt väglett. Det betyder att vi i de
högre sfärerna vill finnas med och rekommendera, en god livsstil för dig och dem du har
runt omkring dig.
Vad betyder det?
Det betyder att det finns energier runt er, som vill er ert allra högsta bästa. Var och en av
dem har sin egen inriktning. En del är inriktade på mat, andra inte. En del är dina
personliga tjänare och guider, andra definitivt inte. Vad vi som har kommit fram i det här
dokumentet vill, det är att leda dig längs en väg som är mycket guidad dvs det finns mycket
som vill och kan sägas i de här ämnena som vi ska lyfta fram, ett i taget.
Vi har kommit för att hjälpa dig. Du förstår, när något är starkt guidat, som för flickan som
tar emot oss nu och skriver i brinnande takt och med klappande hjärta, betyder det att det
finns de som vill komma fram och guida dig som är läsare till detta, in på en bättre väg,
mot en bättre framtid. Det finns styrkor! Det finns mål! Det finns RIKTNING. Dit du ska.
Vi vill hjälpas åt och guida dig till en bättre hälsa, en bättre inriktning för dig själv.
Anledningen till det, är att det i förlängningen kan komma fram så mycket mer då, som
detta är en grundläggande förutsättning för. En platta i marken kan vi säga, en plattform
för något som ska komma sen.
Du är djupt välkommen, att följa med på denna resa in i vårt inre, in i det inre av vår
existens, in i det som är bra, ja bäst för oss i det långa loppet. Det loppet som vi har
påbörjat nu. Vi ska skriva mer om detta längre fram.
Nu är det viktigt att du tar fram dina anteckningsböcker, och noterar, vad vi har kommit
fram till. Det kommer gå genom flickan som sitter och skriver, och vi vill att inget skall
stoppa henne, inget ska ta av henne den klädnad som hon och ni nu bär, ni som läser detta.
Det är en tuff eller ska vi säga utmanande uppgift för henne då hon är kanal och rör, till
Universums inre sfärer och det finns mycket som vill komma henne igenom. Så mycket
kunskap! Som vill gå ”förlorad” i er, komma er till gagn.
Hon har övats länge att inte lägga i sitt eget vetande men ingen levande människa på
jorden nu, kan göra anspråk på att inte finnas alls och därmed bli ett helt tomt skal för det
som vi vill skicka. Nej, det går inte. Tvärtom har ni alla skal som är VÄRDEFULLA och
ANVÄNDBARA i detta som händer och sker just nu, och det är detta som vi vill tala med er
om. Hur ni kan komma att använda detta skal på allra bästa sätt och detta är en mycket
spännande framgång, som kommer att komma er till godo nu och detta menar vi att
flickan också gör just nu; hon använder sitt kärl.
Välkomna på resan*.

*All kursiverad text i detta häfte är Guidernas ord.
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Författarens förord
När jag började skriva på det här häftet förstod jag inte att det var så Guidat som det Är.
Visserligen hade jag känt ett pirr längst uppå huvudet när jag satte mig vid datorn för att
börja skriva, och visserligen fylldes det på med ord när jag några veckor senare tog tag i
det igen, men polletten trillade inte ner förrän jag läste ett tveklöst guidat stycke som jag
skrivit tidigare. Jag som trodde det skulle bli ett dokument om ”min mat”! Istället är det
en guide till hur du kan äta bättre ”som en inkörsport till något annat. Låt oss guida dig
vidare genom matens mysterier.” De, som jag kallar Guiderna, är alltså med i det här
häftet för att förmedla det de vill säga till er om mat. Senare har jag förstått att det
handlar om hur vi ska äta för att få så lite ”tjockhet” och tröghet på insidan som möjligt –
så att vi istället kan bli de rena, öppna kanaler som vi är menade att vara.
Ursprungligen hade jag känt lusten att skriva om min mat för att jag ville dela med mig
och lära andra om detta, för att det kändes inspirerande och inte fullt så kravfullt som
att skriva om de ”stora” frågorna. Sedan jag begripit att det är starkt guidat att även
denna lärdom ska ut och vidare till er för ett syfte som är högre än jag tidigare förstått,
vill jag fullfölja detta med ursprunglig glädje och lätthet. Tack för att du som läsare tar
till dig detta på ett sådant sätt.
Vänligen observera att jag inte är dietist, TV-kock eller annan matguru, och inte heller
har någon önskan om att vara det – min passion och livsuppgift finns, som ni kanske
förstått, i ett annat fack. Men det är något fundamentalt viktigt med mat som jag kände
att jag skulle skriva om och föra ut till er som vill höra. ”Det handlar om hur kosten kan
bli ren, så att du kan höra dig själv skriva och tala.”
Jag äter för det mesta bra, tycker jag själv. Det slinker absolut ner lakritskolor och salami
ibland, och annat som jag vet inte är bra för mig och som inte främjar min inre
”omgivning”, men det som jag vill föra ut i det här häftet, det är själva RIKTNINGEN på
maten. Strävan. Så att den som vill kan få en hjälp att gå åt rätt håll.
Att äta ”bra” då, vad är det? För mig innebär det rent, näringsrikt och hälsosamt. I
praktiken: Helst inga tillsatser. Mycket grönt. Inte så mycket kött eller färdiglagat. Inte
vete och inte komjölk. Inte alkohol, inte kaffe. Och helst inte socker, fastän det är väldigt
svårt för mig att avstå i perioder. De gånger jag har börjat avstå socker, är det desto
lättare att fortsätta avstå. Så det handlar om en livsstil, ett mönster att ta sig an sin dag.
Jag är också av tron och uppfattningen att ett sötsug har sin naturliga förklaring. Att jag
har brist på något, en obalans i kroppen, ovälkomna gäster i form av virus och svampar,
eller att jag låter en del av hjärnan bestämma över vad som är bäst för mig. Låt dig nu
inte skrämmas av detta! Min förändring gick sannerligen inte på en dag. Eller ens en
vecka eller månad. Men det går att börja någonstans när lusten till att göra det är
tillräckligt stark. Det ena leder vidare till det andra och vips så har du förbättrat ditt liv
”och kommunikationen med dig själv”.
”Syftet är alltså att dela med oss av ren och hälsosam mat så att du som läser kan plocka
upp något härifrån. Tipsa och hjälpa er på vägen! Johanna har tidigare delat bilder på mat
som hon tyckt varit inspirerande för att den varit vacker, färgglad, innehållsrik och
aptitlig. Några har gillat dessa bilder och några inte förstått sig på dem, men nu förstår ni
alltså syftet med detta och med denna skrift. Tack för att ni lyssnar.”
Copyright © Johanna Kallstenius 2020
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Personlig berättelse
När jag var i skolåldern låg jag alltid på familjens träsoffa efter måltiderna. ”Nu ska hon
gå och lägga sig med magen i vädret”, sa de i köket. Jag var tvungen, jag hade ju så himla
ont i magen. Magen blev stor, ond och svullen när jag ätit och jag behövde alltid gå
undan en stund tills det värsta gått över.
Under senare tonår och in i 20-årsåldern sökte jag mig till läkare för magproblemen
många, många gånger. Men jag fick bara höra att jag var ung – då har man ont i magen.
Tjej? Då har man ont i magen. Familjeproblem? – då får man ont i magen.
Kärleksbekymmer – ont i magen. Sa du att du jobbar i restaurangbranschen? – Där är
det stressigt, då får man ont i magen.
Kanske har jag inte funnit varje anledning till mitt magont än – men jag har hunnit lära
mig en hel del på vägen! ”Och kommit ganska långt i att höra sin egen röst”. T.ex. åt vi ofta
makaronipudding när jag var liten (innehållande vete), man skulle dricka upp sin mjölk i
kruset – det gillade jag aldrig – och i övrigt var det väl för det mesta inte en toppenmathållning – men det var absolut ingenting jag tänkte på då. Det var vad jag var van vid.
En gång när jag var ganska vuxen frågade jag mamma efter mitt toalettbesök: ”Vad
betyder det när det kommer ut grönt?” ”Grönt?! Då måste du ha ätit för många kiwis!”.
Långt efteråt fick jag höra att det är ett tecken på obearbetad mjölk (sant eller ej).
Vid ett annat tillfälle hade jag varit ute och långrest i Mexiko och där ätit mycket frukt,
allra helst min favoritfrukt mango, druckit mycket vatten, rört på mig mycket och säkert
annat också som jag inte tänkte så mycket på under resans gång. Men när jag kom hem
igen och skulle äta min första Sverige-frukost, kände jag instinktivt: det är något fel med
det här. Något av detta; filen, brödet, smöret – är inte bra för mig.
Jag gick till en magspecialist och testades positivt för laktosintolerans. Läkaren sa att jag
var så känslig för detta, att jag aldrig mer fick få i mig ett enda milligram utan att ta
väldig skada. Jag förstod inte hur jag plötsligt kunde jag ha blivit så himla känslig för
något, när läkarna alla andra gånger hade sagt att det inte var så noga? Så jag syndade
nog med en Japp ibland. Eller Mars, som det hette där jag var.
Det dröjde tills jag var 25 innan allting tog stopp. Jag fick då så ont att jag inte kunde röra
mig. Jag arbetade på en kryssningsbåt och skeppsläkaren gav mig morfin. Hela
tarmsystemet stannade upp, vilket kanske var hans avsikt då jag hade hemska kramper,
men problemet var egentligen att få tarmarna att smälta det jag fått i mig. Det blev
starten på en mycket jobbig period med många undersökningar utan att de egentligen
hittade någonting och deras undersökningsmetoder var tvivelaktiga. En läkare i USA
ville se med egna ögon vad det var som hände så han beordrade mig att äta alla
mjölkprodukter jag kom över. Det var inte en bra idé och jag avbröt ”experimentet” efter
några dagar av så stor mage att jag fick ”bära” den i mina händer och med mycket
obehag i min i övrigt friska kropp.
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Det har blivit många vändor sedan dess! Jag har fortfarande svårigheter med min mage,
vilket jag kommer fortsätta utforska, men jag har också lärt mig mycket om vad som
funkar för mig. Och jag kan väl inte vara så otroligt unik? Jag kanske är känsligare än de
flesta, på detta område såsom på så många andra, men det betyder som jag ser det bara
att jag går före. Jag råkar ut för saker och ting och lär mig på så sätt det ena och det
andra, vilket jag sedan kan föra vidare till er som kommer efter. På detta sätt kommer vi
sedan att ha avancerat som ras! Vilket ju också tycks vara ett högre syfte med detta
dokument.
Människor är självklart olika. Vi tycker om olika saker, har olika inställningar till mat, är
beredda att offra vissa saker men inte andra, och troligtvis har vi även helt olika
kroppskompositioner som vi behöver stödja eller upprätthålla på olika vis. Det här
häftet är för er som är intresserade av kostens betydelse för kroppen och nu tydligen
också för själen, och som framför allt vill gå en renare och hälsosammare matväg till
mötes. Som ser att något kan bli enklare och mer förståeligt genom att läsa denna skrift.

”VAD VI VILL SÄGA, FÖRA NED TILL ER”:
Budskapet är att vi mår bra av att äta så rent som möjligt, så närande som möjligt, så
varierat som möjligt, så nära ”plockningen” som möjligt, så hälsosamt som möjligt, så
grönt som möjligt. ”Så levande som möjligt.” Även så flytande som möjligt. Samtidigt som
det ska kännas fräscht, vara gott, vackert och förenat med en skön känsla när man
stoppar det i sig – det är sådan mat du kommer läsa och tipsas om här.
Vad kan det finnas för syfte att äta rent, fräscht, levande, grönt… ja vad kan det finnas för
skäl att äta gott, nyttigt och hälsosamt?
”För att ni ska börja ta hand om era själar! För om ni inte har en kropp som fungerar bra
eller till fullo, hur ska ni då kunna leva det bästa liv ni kan leva, finnas till hands för era
barn, familjer och vänner och inte minst för er själva? Hur ska ni då kunna maximera er
själva och leva det liv ni kom hit för att leva? HUR SKA NI KUNNA FÖRÄNDRA ER VÄRLD,
OM NI INTE KAN FÖRÄNDRA ER SJÄLVA? Så här börjar vi, med födan! Det som ger er kraft
och energi, ger er bränsle till era celler. Det är där resan till förändring, till kraft, börjar.
Nu sätter vi igång!”
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Vatten
”Vattnet är, det levande elixir som möjliggör det flöde i era kroppar som ni måste ha, för
att transportera ljuset som skickas till er och allt det levande, som flödar inuti er. Kära
mästare, ni har för länge sedan förstått, att vaka och skölja rent ert vatten. Det möjliggör
som sagt den process i er, som ni måste ha först, för att kunna vakna upp och för att kunna
gå en helig väg, för att höra och lära känna ert eget inre hjärtas ljus, och för att ni ska
kunna bli de ni kom hit för att vara. Kära ni, vi talar till er om vattnets inneboende kraft.
Vaka över ert vatten! Kära mästare, värna ert vatten. Drick det med vördnad. Känn hur det
rinner ner i er, droppe för droppe, klunk för klunk. Hur det renar ert väsen och tränger ut, i
allra minsta skrymsle, i det att det finns nog kommer nog med vatten däri. Ni måste dricka
mycket, mycket, mycket vatten men i väl avvägda mängder och med den energi, som är
välgörande för er. På det sätt som är rätt för er. Ni måste hitta eller göra vatten rent, det
är av outsäglig vikt, ty det är det som sköljer genom hela ert system och gör er mottagliga
för era inre Mästare det som är vi. Vi som följer er och guidar er, som går med er fastän ni
inte ofta ser oss eller vet att vi är där. Men vi är där. Som överenskommet är. Låt oss nu
inte gå in på detta område för mycket, vi är på vatten.
Så vatten ska skölja genom er kropp, och därmed spola ut orenheter ur ert väsen. Hur
mycket, svårt för oss att gå in på sådana summor, men drick 2-3 koppar varje gång du
känner, att det är dags. Har vi förståtts? Med jämna mellanrum. Vattnet som sköljs ner, bör
sväljas i lugn och fin takt så att du känner, att det är livet och Ljuset du dricker. Har du
förstått? Vörda och värda dess väg genom dig, låt det genomstråla ditt system och följ med
det i din varelse, så att du riktigt blir varse om, den nytta vattnet och dess renande effekt
har för dig i detta nu. Drick, som om det vore Livet själv, du tar in. Det är inte för mycket
sagt, att så är fallet. Då kan vi lättare komma igenom dig (du hör din egen inre
vägledning). Ni människor är i andra fall tröga varelser för oss (som är Ljuset) att resa
genom och fylla på och guida er till ert eget allra bästa. Så tack för att ni gör den resan
värd. Amen.”

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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Er föda
”Låt oss komma till det som är det centrala i era kroppar och som möjliggör hela
färdandet av ljus och annan slags näring genom ert system – vi talar här om maten som ni
dagligdags tar i er.
Vi hoppas att ni är insatta i, eller härigenom blir, den fundamentala och oöverträffade vikt
som hela den kokong av föda som ni tar in, spelar i ert liv och i ert energisystem. Vi hoppas
att ni förstår, att det är av absolut största vikt, det ni väljer att ta i er då det är denna, som
ska färdas ut och vederkvicka alla era kärl, alla era organ, hela ert fungerande, allt ert
tänkande och mer därtill. Väcka er vilja, er önskan, er resolution, er entusiasm, er själ, er
MEDVETENHET, mina vänner. Det är den vi har kommit för att tala med er om.
Hur medvetna är ni, på en mänsklig skala, när ni dåsar fram i tillvaron på ett bränsle i
första hand uppgjort av socker och annan trög och sliskig sörja? Det är av största vikt, och
vi vet att vi låter mycket angelägna och drivna kring denna fråga vilket också är det som
är den fulla meningen, att ni öppnar upp era ögon och hela era celler och era kroppar, för
den föda, den NÄRING som ger er mest, ska vi säga, flyt i tillvaron. Det ska gå lätt! Det ni
ska företa er. Det ska gå lätt! Det som ni vill göra. Att röra er kropp, ert sinne, i den
riktningen ni önskar. Det kommer att vara av absolut största vikt, mina älskade och kära
uppskattade vänner, att ni tar denna information till er nu för att göra vad ni kan för att
underlätta det som ska ske med era vackra kroppar nu i denna fas av vår evolution. Har ni
förstått det vi vill föra fram till er? Det måste finnas en ELASTICITET, och denna
medgörliga talang får ni, genom att tillföra i er föda väl underbyggd näring och sådana
beståndsdelar, som har en förmåga att FÄRDAS, genom era trånga kanaler och inuti ert
hela system. Flickan som skriver ser detta framför sig när vi talar och kan även hon
förmedla till er, det hon ser.
Jag ser en bild av en del av en kropp i genomskärning. Jag ser den från sidan, och jag ser
pyttesmå partiklar som färdas genom kroppens kanaler såsom blodomlopp m.m. Jag ser
utrymmet de har att färdas, flöda fram på, utan tröghet eller svårighet. Jag uppfattar att
hela kroppen jag ser framför mig har gjorts redo och öppen, för det som ska komma
genom den.”

”De ledstjärnor, som vi vill ge till er och som ni bör styra ert mänskliga leverne efter, är helt
enkelt följande”:
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REN, GRÖN MAT.
Ren
Så nära råvaran som möjligt och så fri från tillsatser
som det överhuvudtaget är möjligt.

Fräsch
Nyplockad, du känner doften, du uppskattar närheten till näringskedjan, du anar en
grad av fräschör, när ditt system blir rent nog, som du sedan använder för att
instinktivt veta om detta är rätt grönsak (eller annan matbit) för dig eller inte.

Grön
Så grön d.v.s. så levande, underskön mat från naturen som möjligt. Så hälsosam!

Näringsrik
Så näringsrik som möjligt. Sätt dig in i kunskapen av vad olika näringsämnen ger dig
på daglig basis och sätt dig in i kunskapen om vad du ger dig, när du stoppar i dig det
ena respektive det andra.

Med andra ord, vad matar du dig med? Vad gör du med din kropp? Vad ger du den att
vandra med, att företa sina sysslor och sin verksamhet med? Vad ger du den för
förutsättningar att klara av sitt dagliga, och inte bara det utan sett ur ett mycket
större perspektiv, liv med?

Massor med grönsaker
Så vegetariskt som möjligt
Så ekologiskt som det går
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Andra skötselråd som kan vara bra för er människor att känna till:
¨ Rent vatten
¨ Drick före maten och efter, men inte növändigtvis samtidigt
¨ Det lättaste först, t.ex. frukt, och det tyngre sen.
¨ Nyttiga fetter
¨ Undvika det animaliska
¨ Mindre åt gången
¨ Låt er kropp styra er mot vad ni ska ha
¨ Jämn rörelse
¨ Vara ute i naturen
¨ Andas lugnt
¨ Se, och känn, det positiva, det som lyfter er Själ
¨ Välj friden
¨ Och vistas gärna nära vatten.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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Renhet
”Så vad blir möjligt om du äter så här? Vad kan en större ”renhet” göra med din kropp och
med fokuset för denna skrift, ditt väsen? Det vill vi säga dig:
¨ Förbättrad kommunikation med dig själv dvs du hör dig själv säga, vad som är bra
för dig och vad som inte är det.
¨ Du kommer höra dig själv, vilket gör att du kommer kunna leda dig själv bättre mot
de mål du har satt upp eller i den riktning som är värdefull och meningsfull för dig,
där du skall gå. Där du mår bra av att gå! Det du kom hit för.
¨ Du kommer kanske kunna höra oss tala med dig en dag, där inne i ditt innersta
väsen, om det är något du har anlag för och som du önskar utav livet? Att vara en
kommunikatör.
¨ Du kommer kunna ta ner kunskap, du inte tidigare trodde var möjlig. Det kan
handla om ditt innersta men också om geniala idéer på sådant som tidigare inte
gått att lösa och som nu kommer gå med vindens hastighet.
¨ Du kommer finna lösningar på problem och du kommer kunna andas ut ett lugn.
Ett lugn som hela tiden varit ditt men som tidigare inte stått att finna ty du hade
inte förmågan, inte vägen in, att nå och vistas i den då.
¨ Så mycket mer blir möjligt för dig, som du tidigare inte kunde se och ännu mindre
nå, ty du kommer att ha skiftat perspektiv i och med den högre vibration och
frekvens som du kan hålla i din kropp och i ditt sinne.
¨ Du kommer få en klarare kommunikation med ditt Universum, som vill dig bara
gott och som väntar på, att du ska ta kontakt med det. Det står villigt att tjäna dig,
och väntar på att du ska bryta dig ut ur ditt nuvarande fängelse. Detta vill vi för
dig, o fina ljuva varelse.
Till att börja med!!”

Copyright © Johanna Kallstenius 2020

http://www.livsuppgift.se

Coachning & Vägledning

12

Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Att välja i första hand:
Grönsaker

Spenat, broccoli, grönkål, blomkål, sallad, gurka, tomat, selleri m.fl.

Rotfrukter Potatis, morötter, rödbetor, sötpotatis, palsternacka, svartrot, lök m.fl.
Frukt

Äpple, päron, plommon, apelsin, banan, kiwi, mango, ananas, m.fl.

Bär:

Hallon, blåbär, björnbär, vinbär, lingon, tranbär, hjortron m.fl.

Bönor:

Vita, svarta, kidney, mungbönor, blackeye m.fl. (helst ej sojabönor)

Ärtor:

Kikärtor, sockerärter, släpärter, haricot verts, andra baljväxter

Linser:

Gröna, röda, gula m.fl.

Örter:

Persilja, dill, oregano, basilika, timjan, mynta, koriander m.fl.

Groddar:

Alfalfa, mungbönegroddar, krasse, ärtskott, från linser m.fl.

Nötter:

Valnöt, cashew, hasselnöt, paranöt, pekannöt, mandel m.fl.

Frön:

Pumpafrön, solrosfrön, chiafrön, hampafrön, linfrön m.fl.

Gryn:

Råris, quinoa, bovete, amaranth, havregryn m.fl.

Röror:

Hummus, bönröror, ärtpesto, ajvar m.fl.

”Mjölk”:

Havremjölk, rismjölk, mandelmjölk m.fl. (helst ej sojamjölk)

Fisk:

Vildfångad (helst ej odlad)

Mjöl:

Havremjöl, rismjöl, kokosmjöl, mandelmjöl, bovetemjöl, rågmjöl m.fl.

Fett:

Kokosfett, olivolja, linfröolja, avocado, nötter, frön

Te:

Ört-te, rött, vitt (drick extra vatten om du tar svart eller grönt)

Sött:

Torkade frukter & bär, raw-desserter, stevia, kokossocker,
lakritspulver, dadlar m.fl.

Kryddor:

Kanel, kardemumma, himalayasalt, peppar, ingefära, citron, honung,
gurkmeja, vitlök m.fl.

Vitaminer & Kanske behöver du ta kosttillskott, vilket kan vara högst individuellt
mineraler: och variera över tid.
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Att utesluta eller minimera:

Varför?

Kött

Tungt att smälta
Innehåller mycket fett som täpper till
dina kärl
Antibiotika och andra preparat som
djuren fått följer med i köttet
Miljömässiga skäl
Djurens omständigheter
Stresspåslag från skötsel och slakt
utsöndrar hormoner som följer med

Komjölksprodukter

Stoppar upp ditt flöde

Vitt mjöl (framför allt vete)
& andra veteprodukter såsom pasta,
bröd, bulgur, couscous

Blir som klister i tarmarna
Göder virus, bakterier och svampar

Vitt ris

Innehåller lite eller ingen näring

Socker

Ställer till besvär i kroppen
Skapar beroende

Kaffe

Starkt preparat, uttorkande

Alkohol

Uttorkande, dödar

Undvik även:
Citronsyra
Övriga tillsatser såsom färgmedel,
konserveringsmedel, aromer m.m.

Kemisk substans, tillverkas av mögel
Kemiska, onaturliga substanser (även
s.k. naturidentiska ämnen).

Var sparsam med:
Ägg
Sojabönor, sojaprodukter
Fetaost
Parmesan
Manchego
Choklad

Försurar kroppen, göder bakterier o.d.
Försurar kroppen, genmodifierade
Göder bakterier o.d.
Göder bakterier o.d.
Göder bakterier o.d.
Påverkar ditt nervsystem

Copyright © Johanna Kallstenius 2020

http://www.livsuppgift.se

Coachning & Vägledning

14

Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

När du inte äter bra
”Du är slö
Du har ingen energi
Du har problem med magen
Din avföring stinker
Du får problem i munnen och i svalg
Du har svårt att jorda dig – kroppen är inte i lag och kan inte synka med sin jord.”

Johannas berättelse
Ett av problemen jag fick var att jag under en period hade mycket grov akne på hakan,
kinderna, bröstet och ryggen. Detta var när jag var 25 år, alltså inte alls relaterat till
tonårsacne utan ett för mig i efterhand mycket tydligt tecken på att det som tarmarna
inte klarade av att bryta ner, kom ut i huden. Det här var under de år då jag fortfarande
åt mjölkprodukter och än idag har jag ärrvävnad i ansiktet från när detta var som värst.
Under perioder då jag hållit mig sockerfri, har jag mått fantastiskt! Skärpt sinne, ökat
generellt välmående, jämnt och stabilt humör, en allmän vakenhet och alerthet som har
varit oerhört skön att vistas i. Samt ett minskat midjemått och mycket skönare känsla i
magen förstås. De gånger som jag tvärtom har ätit mycket onyttigt, t.ex. kring julen, har
jag erfarit hur det sprider sig till andra delar av mitt leverne och så småningom tar mig
längre och längre bort från den jag vill vara och hur jag vill leva mitt liv. Det ena göder
det andra, så till slut vill kroppen bara ha det där som inte alls är bra för en, och det blir
allt jobbigare att ta sig tillbaka.
Ett sätt att upptäcka vad du mår bra av och inte, är att observera hur din tarmtömning
fungerar. Att lära känna dig själv, din kropp och hela ditt system är en bra grund för att
sedan följa din egen inre kompass som alltid vill ta dig i rätt riktning. Ibland behöver vi
bara göra ett reningsjobb först, för att kunna utläsa den.
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Förslag på rätter & inspiration

Ser jag hälsosam ut, eller vad?

Copyright © Johanna Kallstenius 2020
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Frukost:
¨ Börja gärna dagen med ett ljummet glas med några droppar citron. Vänta sedan en
stund innan du fyller på med frukosten.
¨ Havregrynsgröt med valfria frukter, bär och kryddor. Lägg gärna till pumpafrön,
chiafrön eller hampafrön för större mättnadskänsla och protein.
¨ Smoothie på banan, hallon, spenat och färska dadlar.
¨ Bröd du gillar med en god röra till pålägg t.ex. hummus, ärtpesto, bönröra, ajvar
relish.
¨ Om du inte har ätit ägg på ett tag kan du kosta på dig att göra en smörgås bestående
av favoritbrödet med avocado och mjukkokt ägg. Gott och mättande!
¨ Hemmagjord müsli med hemmagjort äppelmos och havremjölk
¨ På vintern tycker jag det är väldigt gott och närande att börja dagen med en soppa. En
klassisk grönsakssoppa som du gjort kvällen före, kanske?

Havregryns- & rågflingegröt med hallon Med röda vinbär, havremjölk, kardemumma
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Gröt med fruktsallad och chiafrön

Med äpplen, kanel, mandelmjölk & björnbär

Med nektariner, pumpafrön, solrosfrön

Med pumpafrön, hampafrön & blåbär

Grön juice, i detta fall selleri & gurka

Supersmoothie: hallon, banan, dadlar & spenat
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Lunch:
¨ Soppa, t.ex. med bröd
¨ Valfri sallad på det som du har att tillgå.
¨ Hyvla zucchini och morot för att få en s.k. raw pasta
¨ Stek skivad broccoli, vitkål, fänkål, blomkål eller det du har hemma (gärna flera olika
sorter), toppa med pumpakärnor och goda kryddor t.ex. havssalt och chiliflakes
¨ Grön matig smoothie är gott! Komplettera gärna med frön, nötter, dadlar m.m.
¨ Rester från middagen igår som du fyller på efter behag
¨ Linspasta med tomat- eller annan sås
¨ Quinoa med tillbehör

Grönkål med granatäpplekärnor och groddar

Copyright © Johanna Kallstenius 2020
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Riven vitkål med apelsin, koriander & peppar

Äpple, grönkål, rödlök och valfria nötter

Linspasta med tomatsås och spenat

Quinoa med stekt zucchini och pinjor

Äpple, selleri & russin på bädd av zucchini

Stekt broccoli, vitkål, fänkål med frön
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Mellanmål:
¨ En näve nötter och torkad frukt är gott. Drick mycket vatten när du äter nötter.
¨ Grön smoothie eller bärsmoothie

¨ Brödskiva med pålägg du gillar t.ex. avocado, hummus eller annan röra du gillar

Bröd med ajvar relish och parmesan

Riskaka med jordnötssmör, banan, hampafrön

Grönsaksstavar, här av kålrabbi

Avocado på knäckebröd och god tomatsoppa

Matmuffins; feta, soltorkad tomat & basilika

Frukt, grönt, nötter

Copyright © Johanna Kallstenius 2020
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Middag:
¨ Rotfrukter i ugn, toppade med lite smulad fetaost eller blandat med quinoa.
¨ Tapas-tallrik av olika typer av grönsaker, sallader och röror.
¨ Stekt filé av vildfångad lax mellan två grova bröd tillsammans med dressing och
salladsblad
¨ Linsgryta, linssoppa eller en indisk daal
¨ Bön-/lins-/kikärtspasta med hemmagjord tomatsås och lite riven parmesanost
¨ Vit fisk i ugn (gärna kolja) med örtfärgat potatismos, pepparrot och räkor

Soppa, här på grönkål, blomkål, morot m.m.

Boveteplättar, här med riven parmesan

Thaisoppa med räkor, kokosmjölk & koriander Laxfilé i grovt bröd med sallad & egen dressing
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Råkostsallad, här med grönkål och polkabetor

Indisk linsgryta s.k. daal med klick av soygurt

Rotfrukter som rostas i ugn

Tillsammans med quinoa en mättande rätt

Bönor i olika former & färger, här i sallad

Stoppa in grönsaker i ugnen, ät med tillbehör
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Dessert:
¨ Raw-food desserter – finns massor!
¨ Fruktsallad med bär
¨ Hemmagjord glass på bas av frysta bananer och hallon eller andra bär
¨ Dadlar doppade i lakritspulver, rå kakao eller kokos (finns även att köpa färdiga)
¨ Hemmagjort äppelmos med nyttig müsli ovanpå
¨ En skål med fryst mango i tärningar som du har tinat.
¨ Kopp te med mycket smak

Mörk choklad med torkade frukter på
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Festmat
¨ Färgrika, vackra, matiga sallader passar utmärkt till många
¨ Kombinera med röror och bröd

Rödbetor, spenat, fetaost & vitlöksvinaigrette

Fransk potatissallad med lök & senapsdressing

Hummus, tapenade, ärtpesto

Flädersaft med citron
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Sallad på ugnsrostade rotfrukter som har svalnat och fått dressing.
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Tips & trix
¨ Ibland kommer det praktiska, ekonomiska eller tidsmässiga in, kanske har du fler
att ta hänsyn till i familjen eller inte de ingredienser som behövs där hemma. Så
kan det vara ibland. Då kan det vara skönt att veta att du iallafall försöker, även
om det inte alla gånger går – ibland behöver helt enkelt andra faktorer gå före. Du
gör vad du kan!
¨ Ett gammalt tips som jag tycker är jättebra, är att inte handla när du är hungrig
(eller när barnen är med). Då ramlar det lätt ner alla möjliga och omöjliga
onyttigheter i korgen och när sådant väl finns hemma, är det svårare att göra
gröna och hälsosamma val.
¨ Förutom den hälsosamma aspekten vill du förmodligen också att det du äter ska
vara så gott som det är möjligt – men här träder kroppens intelligens in och jag
har märkt att om jag vet att något är bra för mig, då äter jag det med glädje och
det smakar också bra!
¨ Det går faktiskt att testa sig själv kring vilka födoämnen som är bra för dig och
inte – för dig som har den tilliten. Jag har lärt mig ett sätt från kinesiologin, vilket
går ut på att testa om min kropp blir stark eller svag när jag presenterar den ett
visst ämne. Kolla gärna upp det om du blir nyfiken.

Eget te, här av timjan.
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Själens mat – Din väg till ett högre medvetande

Här kan du hitta mer
Sökord att kolla upp när du blir intresserad:
Anthony William: Flera böcker & blogg
Sanna Ehdin: Flera böcker & blogg
Ayurveda
Raw food
Levande föda
Vegetarian, vegan
Kinesiologi

Avslutningsord
”Nu är vi färdiga med denna skrift, och vi är mycket tacksamma gentemot dig, som har
tagit del av denna resa mot en för dig och din kropp hälsosammare hållning. Låt den bli en
guide och en början! För dig att ta del av när inspirationen tryter för dig själv att hålla
igång din hälsosamma livsstil. Vi som har varit med dig är glada att ha fått vara med, och
vi sitter nu i materialet så att säga, du kan alltid finna oss här. Vi är med dig när du lagar
din mat! Såsom vi alltid varit med den flickan som håller skriften i sin hand. Så vi vill
välkomna dig in i våra famnar, i vår omvårdnad. Tack! För att ni läst. Tack! För ert
tålamod. Tack! För att ni vill bli bättre själar d.v.s. utveckla er mer, i linje med ert inre.
Vi är med er!”
Era vänner i en högre sfär
”Tack för att du läst våra ord och därmed gjort ett försök eller på annat sätt
inlett din resa till att förbättra dig själv med hjälp av denna skrift.
Medvetenheten är ett första steg!
Vi hälsar er och mottager er där vi ser er komma i er nya,
gladare, starkare och mer livskraftiga form.”

Johanna Kallstenius hjälper människor
att må bättre och höja sin energi
genom coachning och vägledning i
firman Livsuppgift.

Vill du veta mer?

Hon driver även Mysterieskolan™
”där vi sprider tidlös kunskap om ert
innersta väsen genom kurser, föredrag
och grupper.”

Se www.livsuppgift.se,
www.livsuppgift.se/mysterieskolan
eller hör av dig till oss på mail
johanna@livsuppgift.se
eller tel 070-604 47 94.
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