Utdrag ur ”Lillebrors bok om
Regnbågsbron”
Min katt Lillebror berättar hur det fungerar med
människornas behov av färger. Vi kommer in i boken
just då vi kommit fram till Regnbågsbron.

Sagt och gjort , vi kliver upp på bron och jag får en svindlande
lyckokänsla då jag sätter foten på den.
”Det är känslan som hör ihop med andra sidan” säger Lillebror .” En känsla av att
komma hem. Ska jag berätta lite om färgerna?”
Det vill jag gärna . Det är regnbågens alla färger i ett strålande ljus.
Jo färgerna finns också i året på jorden” säger ”Lillebror.” Den röda färgen, den som har
den lägsta frekvensen och är den starkaste ”motorn” är den som människor behöver
under den mörkaste årstiden. Det är därför som den röda färgen kommer så starkt
redan före jul och håller i sig långt in i januari. Dess topp är den 21 december vid
vintersolståndet. Alla älskar rött vid jul.
Sedan kommer den oranga färgen som du ser i samma ordning som här på
regnbågsbron. Då är vi framme i januari/februari.
”Ja, säger jag, när jag var liten så kom det apelsiner i februari och alla mammor gjorde
saft och marmelad. Är det därför det är orange? Eller kom apelsinerna då därför att
människor behöver orange då kanske? ”
”Nu börjar du fatta ” säger Lillebror ” Allt hänger ihop och behöver människor orange
färg så ser natur till att stå till tjänst med det. Lätt som en plätt, du ska få se vidare. I
mars kommer behovet av den gula färgen som kommer sen här som du ser. Den
kulminerar vid vårdagjämningen 20 mars och i påsken som är gul, gul, gul. Påskliljor är
gula och i de mer tempererade naturområdena kommer påskliljor och gula krokus nu.
Tussilagon gör er också glada då ni behöver gult. Dagarna blir längre och ljuset växer.
Färgen grön är den som kommer sen. I maj får träden spröda gröna löv och gräset blir
grönt igen. Buskar och andra växter lyser gröna och kulmen nås vid midsommar . Och då
pratar jag midsommar 21 juni som är midsolståndet. Att ni flyttar runt midsommar för
att få längre ledighet påverkar inte energierna ett dugg.”
” Jaha, säger jag ” kommer den blå färgen sen då?” jag har ju kikat på färgerna på
regnbågsbron och jag kan också den ordningen som våra chakran, våra kroppars
energifält har på sina färger.
” Nej, ” säger Lillebror, Sen vänder det. Så samtidigt som säden mognar och blir gul så
behöver ni den gula färgen igen. I slutat av juli och augusti. Löven blir gula och lite
senare blir de orange igen. Så vid höstdagjämning den 22 september så har den orangea
orangea färgen sin kulmen. Ni plockar svamp som ofta är orange och hjortron. Sakta

smyger sig den röda färgen in i naturen på löv och andra växter och ni ger er ut för att
plocka lingon som ni äter hela den röda perioden för att stödja ert röda chakra.”
”Men ” frågar jag ”vad menar du med att färgbehovet kulminerar och vart tar de andra
färgerna vägen? Varför finns inte de med?”
”Vad gäller kulminerar ” svarar Lillebror” så är det fråga om en energi i vågform här. En
våg börjar, som du vet, långsamt och försiktigt. Den växer sig stark och stor och har sin
kulmen när den är som störst, sen avtar den i samma takt som den växte. Som en
sinuskurva. Förstår du?”
Visst förstår jag , men sinuskurva…….!!! Jag säger inget längre om att Lillebror kan sådana
saker men han läser mina tankar och ler förnöjt. Jo, jo, han kan mer än man anar denna
lille man.
” Vad gäller de övriga färgerna , säger Lillebror, så har de ingen relevans på jordeåret.
Det är det gröna chakrat som är bryggan mellan jorden och andligheten och de
resterande färgerna får du titta uppåt för att se. Den klarblå färgen ser du en solig dag på
vinter eller sommar. Den är alltid där även om du inte ser den alla gånger. Går du längre
ut så kommer den Indigoblå färgen . Den ser du på vinterns natthimmel men den är
också alltid där även om du inte ser den. På bilder från satteliter kan man faktiskt se den
jämt. Och så den violetta, för att se den får du ge dig långt ut i rymden. Kommer du ihåg
de bilder från Kosmos du använde då Lilian var här? De var violetta om du minns. Och
sedan kommer bara ett strålande vitt ljus. Det innehåller alla färger så det är egentligen
allt i ett kan man säga”
Jag känner hur min haka faller längre och längre ned, Det här är inte den Lillebror jag är
van att umgås med. Han som mer ger intryck av en lite parvel på kanske 5-6 år.
”Jo du” säger han” i ett av mina tidigare liv var jag professor i teoretisk fysik och eftersom
jag är katt så minns jag naturligtvis det. Det är inte bara Sixten som kan berätta om
själars vandringar men nu håller vi på med annat. Så……”

Tack från mig och Lillebror

