nära-döden-upplevelser

MARTIN var dödförklarad i åtta minuter

Mötet med
ljusgestalter
förändrade
hans liv totalt
1986 blev träslöjdsläraren
Martin Wentzel påkörd av en
bil. Hans själ drogs till Andra
sidan och han upplevde
möten med ljusgestalter som
gav honom värdefull kunskap
om livet. Idag arbetar Martin
som coach och föreläsare
inom andlig utveckling. Han
vill sprida ljusgestalternas
kärleksfulla budskap över
jorden.
Text & foto: Lovisa Granberg

M

artin Wentzel bor i ett stort, rött
trähus med vita knutar i Diseröd,
utanför Kungälv. Byggnaden ligger i vacker lantlig miljö och har
tidigare använts som stall, militärdepå och förråd för en ideell förening.
– Tidigare har de haft hjälpsändningar till
gatubarn härifrån, säger han på fyllig göteborgska. Jag kände och gillade den energin.
Tillsammans med sina söner och några gymnasiekillar har han renoverat om ladugården till
hem och kursgård. Inredningen är i rustik stil,
de har tagit tillvara stockar, plankor och prylar
från originalbyggnaden.
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Martin går in i den ljusa föreläsningssalen, där
ett ok och en fårsax hänger på väggen, och slår
sig ner vid ett bord som står placerat mellan en
ametist på 140 kg och en citrin på 60 kg.
Det syns att han myser av den goda energin i
rummet samtidigt som han berättar att han är
uppvuxen i det idylliska brukssamhället Surte,
en dryg mil norr om Göteborg. Hans mormor
och hennes syster bodde också där, med familjen.
– Jag umgicks mycket med de äldre när jag
växte upp och huset låg bredvid en kyrkogård,
så jag funderade mycket på livet.
Martin beskriver sig själv som en sökare som
alltid varit filosofiskt lagd. Som 15-åring skrev
han ingående så kallade lägesrapporter om
positiva och negativa händelser, vilka människor han tyckte om och hur dessa påverkade
hans liv.
– Jag skrev för att hinna ifatt min själ, säger
han. Och som 16-åring började jag med yoga
och meditation för att lära mig mer om närvarons betydelse. Intresset för människor i kombination med mitt intresse för naturen gjorde
att jag att utbildade mig till slöjdlärare.
Martin fick jobb på en skola, samtidigt fortsatte han fundera kring ett par stora frågor:
”Vad är meningen med livet?” och ”Vad handlar det om?”.
– Jag bad om att få svar på det. Jag ville lära
mig vad som sker energimässigt. Det var vad
jag sände ut.
En mörk eftermiddag, den 16 oktober 1986,

var Martin på väg hem från jobbet på sin cykel.
Plötsligt kom en bil farande emot honom i en
kurva, på fel sida av vägen. Martin hann bara
uppfatta de bländande strålkastarna, sedan
flög han genom luften och hamnade 21 meter
bakom bilen.
– Vid högsta punkten över bilen separerades
min själ, min energikropp, från min fysiska
kropp. Min själ hamnade på en ljusplatå. Ljuset
kändes mycket starkare än solen. Jag strålade
också och kände en varm, mjuk och villkorslös
kärlek. Det är svårt att förklara eller att förstå.
Martin berättar att han kunde höra röster
www.tidningennara.se
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Mina åtta minuter på Andra sidan
var som åtta års inhämtad kunskap

och ljud under sig, snett ner genom molnen.
Han drogs dit och svävade 10-15 meter ovanför
olycksplatsen.
– Med min vilja och tankekraft kunde jag röra
mig runt, även genom materia. Jag kopplade på
alla chakran och kände in ännu mer av allt.
Då såg han att fyra personer stod runt en man
som låg på vägen, men han förstod inte i det
skedet att han var den skadade.
– Jag såg vackra pastellfärger, lite som ljuv
musik, runt de som hjälpte offret. De strålade ut
värme och en hög, ljus, kraftfull energi. Medan
de som var rädda och chockade, de som kört
www.tidningennara.se

bilen, hade mörka färger runt sig. Som missljud.
Han säger att vi alla har trådar runt oss, som
strålar ut åt alla håll.
– När jag fokuserade på offret och strålade på
honom med mina trådar kände jag att det var
jag. Då förflyttades jag blixtsnabbt tillbaka i
tiden och fick uppleva kraschen. Jag såg hur
bilen kom mot mig och hörde smällen.
Då förstod Martin vad som skett. Efter en
stund slappnade han av och drogs upp till ljusplatån igen.
– Där träffade jag fem ljusgestalter. Det kändes ungefär som att träffa gamla vänner och

Familj: Barnen Oscar, 18 år,
Mathilda, 20 år, och Jonathan,
22 år.
Gör: Föreläser, håller kurser och
ger privata konsultationer i andlig
utveckling och självutveckling.
50 procent av hans intäkter går
till behövande. Skriver på böcker
om sin nära-döden-upplevelse
och de medvetenhetsnycklar han
ska ha fått på Andra sidan.
Fritidsintressen: ”Jag promenerar, gymmar, simmar och cyklar,
men framförallt tränar jag qigong
minst 5-6 gånger i veckan.”
Favoritlåt: ”Den vackraste låten
som någonsin skrivits är
”Imagine” av John Lennon.”
Drömmer om: ”En värld i enhet
och balans.”
Kontakt: Du når Martin på tel
0303-22 31 00, 0706-11 86 04
eller via mejl på
wentzel.martin@gmail.com.
Hemsida: MartinWentzel.se
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Det här är Martin:
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Martin lär dig återskapa din själskraft
Allt handlar om magnetism. Varje tanke
påverkar dina celler och din hälsa.
Det du sänder ut drar du till dig, enligt
universums lag. Genom en bra relation
till dig själv får du också en bra relation
till andra. Livet ska vara roligt,
spännande och utvecklande att leva.
Lev här och nu, i din fulla kraft och
potential!
l Var ärlig och låt dig inte styras av
rädsla.
l Ta det lugnt. Om du skilt dig, ha inte så
bråttom att träffa någon ny. Städa upp i
dig själv, istället för att söka det du lider
brist på hos en partner.
l Möt dig själv och dina känslor fullt ut.
Låt din känslomässiga ålder växa ikapp
din fysiska ålder. Då börjar det ske stora
saker, till exempel healing.
l Var dig själv och ge dig själv kärlek.
Då förstår du vad du är ämnad att göra.
l Förlåt alla som sårat eller kränkt dig.
Bli medveten om erfarenheten.
l Ställ frågor till universum. Ha en öppen
och accepterande attityd, så får du svar.
l Sänd ut tacksamhet.
Bara du kan förändra ditt liv, ingen annan
kan göra det åt dig. När du har byggt upp
en kärleksfull relation till ditt sanna jag
och har balans mellan kropp och själ får
du allt du söker. Då tycker du också att
du är värd det.

Martin Wentzel vill hjälpa andra att må bra
genom att sprida sin positiva livsfilosofi.
– Desto mer jag löser relationsproblem, ju mer kickar får jag.
Jag älskar att lyfta människor, säger han.
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de kommunicerade att de var mina
hjälpare.
I Nära Nr 2, 2010
Han beskriver gestalternas
skrev vi om journalisten
Kajsa Öhrström som
utseende som siluetter av ljusstartat Sveriges första
kroppar.
sajt för Nära-döden-upp– Telepatiska färger snurrade
levelser. Tidningen kan du
runt om dem, gnistor glimbeställa på vår hemsida
made som fyrverkeri. Det var
tidningennara.se
otroligt vackert. De pulserade
som en bengalisk eld. Ljusgestalterna är transparenta varelser. Jag
kunde ta på dem, eller igenom dem. De
undervisade mig och förklarade att tankar och
känslor är elektromagnetisk energi som strålar
ut som radiovågor, vibrationer och färger.
De talade telepatiskt med honom om olika
dimensioner, hur tids- och energisystem är
uppbyggda och hur vi kan transporteras mellan dem.
– Ljusgestalterna hjälper oss med det vi drömmer om. De vädjade att jag skulle berätta att
de finns och förmedlade: ”Ni är mediala och
kan ge healing, varför förstår ni inte det?”. De
www.tidningennara.se

tycker att vi är rädda och hämmade och vill
höja vår frekvens, säger Martin och slår ut med
händerna.
Han ville stanna i det kärleksfulla ljuset. Men
gestalterna förklarade för honom att det var förutbestämt att han skulle tillbaka till jorden, för
att sprida kärlekens budskap och hjälpa andra.
– I det skedet inneslöts jag i ett dovt mörker.
Energierna rörde sig medsols. Jag drogs in i en
kraft, som såg ut ungefär som kvällsljus. Halvliggandes åkte jag in i en tunnel mot en ljusgestalt. Där var det en vacker dal där det vibrerade
av hög harmonisk energi. Varelsen tankade upp
mig med kraft och förklarade hur vi är uppbyggda som energivarelser.
Sedan återvände Martin motvilligt till sin
kropp och till den fysiska smärtan. När han
vaknade upp hade han varit dödförklarad i åtta
minuter.

själv. Lyssna på sina känslor och leva ut dem.
När du släppt och bearbetat dina problem, drar
du inte heller längre till dig sådana problem
från andra människor.
Han säger sig känna av både nytt och gammalt
hos de personer som besöker honom, även från
tidigare liv ibland.
– Jag pratar med dig och medvetandegör dig
om de mönster du har. Jag mediterar med dig
och förmedlar budskap som jag kanaliserar
fram från högre dimensioner. Jag spelar in personliga budskap från Andra sidan, nycklar till
dig, så du kan bli den du är ämnad att vara.
Personliga besökspass brukar vara ungefär en
och en halvtimme, upp till tre timmar. Martin
ger även en särskild slags massage, en kinesiologisk balansering som ska släppa låsningar och
problem i kroppen.
– Jag blandar allt från kinesiologi, osteopati,
akupressur och zonterapi ihop med healing.
Alla får sin specifika hjälp, den balansering de
Kanaliserar budskap
behöver. Jag har aldrig gjort två lika sessioner
Efter olyckan kunde han fortfarande se färger med någon någonsin.
stråla ut från människor. Han tyckte att det var
Martin säger att nästan hälften av alla som
konstigt och gick till en optiker, men de hittade besöker honom inte har kunnat behandlas
inget fel på hans ögon. Numera kallar Martin med hjälp av vår konventionella skolmedicin.
färgerna han ser för folks aura och utstrålning. Det framgår att han är mycket kritisk till den
Under de år som gått sedan trafikolyckan har traditionella sjukvården.
han fått en ökad förståelse för energier och han – Sjukvården är ibland en sjuk vård, säger han
har återställt sig fysiskt med hjälp av positiv vil- med eftertryck. Läkare bedövar och förgiftar
jestyrka, träning och qigong. Han har kanali- människor med mediciner som inte gör något
serat ner läkande kraft samt utövat djupmedita- åt grundorsaken, men kan ge biverkningar. De
tion, gått i samtalsterapi och regelbundet under tar bara hand om symptomen. Men en tumör
många år låtit sig hypnotiseras för att få en dju- till exempel är en manifestation av energi-obapare klarhet i sin upplevelse
lanser i organ och körtpå Andra sidan.
lar, som väldigt ofta härLjusgestalterna är
– Min nära-döden-upprör ifrån obalans i den
transparenta varelser. känslomässiga metabolevelse förändrade mitt liv
totalt. Mina åtta minuter
Jag kunde ta på dem, lismen.
på Andra sidan var som
Han önskar att vården
eller igenom dem
åtta år när det gäller att
ska lägga mer fokus på
inhämta kunskap. Men det
dessa energiobalanser.
viktigaste var att jag då återknöt kontakter med – När du får känslokroppen i balans, det vill
mina guider.
säga kommunicerar dina känslor, tar bort
De berättade för Martin att han skulle tillbaka blockeringar i vissa organ och höjer frekvensen
till livet för att kunna medvetandegöra andra och funktionen på andra organ, får du balans
människor om vilka krafter vi alla besitter för även i den fysiska kroppen. Då stärks immunatt kunna förändra våra liv.
försvaret och tumörerna försvinner lätt av sig
– Ljusgestalterna gav mig medvetenhetsnyck- själva, din kropp läker.
lar, för att vi ska kunna ge och ta emot kärlek
och förlåtelse. De förklarade vad som fordras
Andra sidan gav tecken
för att få ett balanserat liv. De har också visat
mig hur jag ska ta ner energi när jag undervisar, Fastän Martin låter tvärsäker på sin sak har
och hur jag ska kunna förmedla och fästa ljus- även han tidigare haft sina tvivel och bett om
strålar på de som besöker mig för att höja deras bevis på att det finns en kraft som hjälper oss.
medvetandenivå.
– Jag sände intensivt kärlek och värme till
Det märks att Martin brinner för det han gör. mina ljusguider och bad om att få ett tecken
Han använder mycket kroppsspråk när han från Andra sidan för att visa människor att det
talar om den inre kraften.
finns något vi kan få hjälp ifrån, att det verk– Det handlar om att ha en bra relation till sig ligen fungerar. Jag ville också veta att det jag
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själv upplevt inte var inbillning eller orsakat av
fysiska skador.
Dagen efter stod han och pratade med en före
detta lärarkollega. I sin vänstra byxficka hade
han sin bilnyckel fäst i en nyckelring, som i sin
tur var fäst vid en träbit som satt fast i en knut av
hampa. Knuten var förseglad med kokt linolja
och terpentin, för att den inte skulle gå upp.
– Medan jag stod och pratade kände jag att
någon ryckte mig i min hästsvans, som jag hade
på den tiden. Men när jag vände mig om fanns
ingen där. Då kände jag hur en ström av energi
rörde sig genom mig, ner från min vänstra axel
till min vänstra hand som jag hade i fickan. Jag
fick en stöt.
När Martin tog upp nyckelknippan ur fickan
var knutarna hela, men träbiten hade lossnat.
– Jag förde ner handen i fickan igen och fiskade upp träbiten i tron att den gått itu, men
den var hel. Det var så häftigt!
Händelsen övertygade Martin. Han menar att
vi alla är upplysta, men har skärmats av.
– Att stora andliga mästare och förebilder kunnat utföra mirakel och leva upplysta beror på att
de kunde koppla upp sig till ett högre energisystem av kristallnät, som vi alla har tillgång till.
Vi har alla enorma krafter och förmågor att ta
fram inom oss. Med kärlekens starka energi kan
du lätt höja dina vibrationer, hela dig själv, må
så bra som möjligt, skapa kärleksfulla relationer
och leva i lycka! c
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