
Anglagaard
Er du på søken etter noe, men ikke helt vet hva? Kanskje en tur til Anglagaard kan gjøre at du kommer nærmere svaret. 
Jeg har undret meg over hva jeg skal gjøre frem i tid. Jobb, privat, kjøpe hytte eller ikke? Når jeg satt slik og undret meg 
over fremtiden dukket Anglagaard opp i hodet mitt gang på gang. Det var bare å dra og se hva dette stedet hadde i vente 
av opplevelser for meg.  

Jeg ankom Anglagaard i skumring med lys tent rundt hele gården. Det var vakkert og jeg følte meg velkommen. 
Da jeg satte føttene utenfor bildøra var det som om noe var annerledes her enn andre steder. 
Det var så stille, en god stillhet, men uten at det egentlig var stille. Hestene beitet fritt, hunden ruslet rundt huset, 
det var absolutt liv og bevegelser her, men pakket inn myk godhet. Jeg kjente en sterk følelse av å komme hjem, 
enda jeg aldri hadde vært her før. Det føles godt.
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Haakon er stedets beboer, det føles unaturlig å si eier, for dette stedet er naturen, og naturen eier bare seg selv.
Det var vinter og vi var samlet rundt bålet. Jeg opplevde noen timer i stillhet, som i meditasjon samtidig som jeg var sosial. 
En opplevelse av væren, i gjøren. En fantastisk opplevelse. Det er slik jeg ønsker å ha det hele tiden, men som jeg opplever som 
vanskelig i det sosiale liv. Hva er det som gjør dette lett på Anglagaard?
Hva er det som skaper slik stemning på et sted? Er det naturen her? det flere hundre år gamle kastanjetreet som holder
sine røtter om oss? Er det dyrene? hestene som beiter fredelig, hunden som rusler rundt? Er det Haakon som skaper det?
hans kraft kan føles på god avstand for de som er følsomme for slikt. Eller, kanskje det er engler på Anglagaard, som brer
sine vinger rundt oss?

Jeg tror det er en kombinasjon av det alt sammen. Jeg tror det er mennesket, naturen og dyrene som lever i harmoni og
 takknemlighet til hverandre som skaper den spesielle atmosfæren. Hestene som er guttene i familien, hunden en god kjær venn, 
de ville dyrene, fuglene, kastanjetreet som blir elsket og takket for den hun er, Fru Kastanje. Alt og alle blir sett og satt pris på.
 Det er ingen skille mellom det levende, alt har egenverdi og blir verdsatt.
I tillegg tror jeg også det er noe mer, noe ukjent. Engler, alver, noe åndelig. Jeg har sett hvordan Haakon sendte gode energier fra 
sin barndom og frem i tid til det som er nåtid. Den deilige barns evne til å være. Skape. Han er en kunstner, hendene hans arbeider 
nær av seg selv. I skjulet finner de fantastiske ting veien til å bli fysiske gjenstander. Fantastiske gjenstander som også eier liv. 
Han har laget en tavle til meg. Den kan stå uten at jeg har skrevet noe på den og speile min personlighet.

Det er lett å reise til Sande i Vestfold, til Anglagaard. Det er vanskeligere å bryte opp og ta farvel. Jeg vil anbefale å
ta med erfaringen som oppleves og hente stemningen frem så ofte det lar seg gjøre. Jeg opplevde besøket her som
en fysisk astralreise, en reise i væren tilstede i kropp og i bevegelse.
Det er et godt sted å være barn. Barns uttalelse: «Her trenger jeg ikke å gjøre noe, jeg kan gjøre hva jeg vil.»
Barna kjenner også at de vil ta med seg kraft fra stedet: «vent litt, jeg skal bare klemme et tre før vi drar». En klem fylt av takknemlighet. 
Besøkende, dyr, beboere og naturen i harmoni, alle blir sett. Tenk om det hadde vært slik over alt.

Annet som skaper magi på Anglagaard er kjærligheten og healing kraften.
Andre gang jeg kom hit fikk jeg healing av Haakon og hans kjære Ireen. Fra jeg kom til jeg dro følte jeg meg ivaretatt slik 
det føltes når jeg var liten og kom til mormor. Jeg var mormors jente og fikk alt fra yndlingsmat til kos og det viktigste av alt, 
kjærlighet. Under hele behandlingen var jeg smilende tilfreds i en deilig tilstedeværelse. Lik barndommens opplevelse i mormors armer. 
Det tok tid å skjønne hva dette gode var. Plutselig forsto jeg, det var opplevelsen av ubetinget kjærlighet. De ga meg opplevelsen av å 
kjenne at jeg elsker meg selv ubetinget. Snakk om gave.

Så, er du på søken? Ønsker du å finne noe mer i livet? Føler du at noe mangler i tilværelsen?
Jeg kan på det varmeste anbefale en tur til Anglagaard, gjerne kombinert med en healing time.
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