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DE HÖGA MÄSTARNAS PROJEKT SYFTAR TILL ATT ÄNDRA MÄNSKLIGHETENS
INRIKTNING GENOM ATT FÖRA FRAM NY KUNSKAP
PROJEKTETS BAKGRUND

Under den andliga utveckling som jag har genomgått från hösten 1999 och framåt har jag gradvis förstått att jag deltar i ett andligt projekt som har pågått under flera liv med målet att skapa ett budskap till
mänskligheten och därmed ändra vår inriktning. Projektet är ett andligt projekt genom att det leds från
den andliga dimensionen och genom att det handlar om att skapa möjligheter för att varje människas
ande eller universella Själv skall kunna utvecklas till sin fulla potential.
Grunden för både projektet och det budskap som förs fram genom projektet är Mysteriets sanning.
Denna sanning finns inbyggd i vårt eget innersta och den har genom tiderna skymtat fram i olika
mysteriefilosofier. Men genom att mänskligheten har nått en ny nivå av kunskap om universums materiella dimension kan vi nu också börja förstå universums och vår egen andliga konstitution på ett nytt
sätt. Mysteriets sanning handlar om det gudomliga Alltet, universums roll i Alltets utveckling samt vilka
vi människor är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.
EVOLUTION PÅ VARJE NIVÅ

Utvecklingen från Alltet till den inkarnerade själen

Det projekt som jag beskriver är en del av ett stort projekt som i grunden handlar om sambandet mellan den mänskliga själen, det universella Självet, universums materiella dimension, universums andliga
dimension och det gudomliga Alltet. Universums andliga dimension är en avläggare av Alltet. Universums materiella dimension växer och utvecklas i sin tur i den andliga dimensionen. När det materiella
universum nått en sådan mognad att det kan fungera som en livmoder för anden föds droppar av anden
från den andliga dimensionen in i den materiella dimensionen. Dessa droppar utvecklas till ett universellt Själv genom att avläggare i form av en själ gång på gång föds in i en fysisk kropp för att växa och
utvecklas. Genom att den mänskliga själen utvecklas bidrar den till utvecklingen av sitt eget universella
Själv. När det universella Självet når sin fullbordan i en sista fysisk inkarnation kan det återvända som
ett fullkomnat Själv till den andliga dimensionen. Självet blir på så sätt en gåva från vårt universum som
bidrar till Alltets tillväxt.
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Projektet verkar alltså på alla nivåer. Det inkarnerade jaget möjliggör själens utveckling och därmed det
universella Självets utveckling. Den materiella dimensionens utveckling bidrar till att möjliggöra Självets
utveckling och därmed till den andliga dimensionens utveckling. Universums utveckling bidrar till Alltets utveckling.
Det projekt som jag beskriver handlar om att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av de själar
som lever på jorden och därmed för utvecklingen av våra universella Själv som kommer att bidra till
andens och ytterst till Alltets utveckling. På det sättet är mänsklighetens utveckling en del av det stora
övergripande projekt som handlar om hela universums och ytterst Alltets utveckling.
PROJEKTETS LEDNING

Eftersom det är ett andligt projekt leds det från den andliga dimensionen. Grunden för den andliga
ledningen är två fakta. Dels att universum har både en andlig och en materiell dimension och att den
materiella dimensionen existerar i den andliga trots att vi i allmänhet inte är medvetna om det. Dels att
människans eget högre Själv är ett barn av den andliga dimensionen som fötts in i universums materiella dimension för att utvecklas och fullkomnas. Genom detta samband mellan de två dimensionerna
skapas en hierarki där alla nivåer arbetar för att det övergripande målet, i form av andens fullbordan i
det materiella universum, skall uppnås. Men denna hierarki skall inte ses som avskilda nivåer utan mer
som en ”rysk docka” där varje lägre nivå existerar i den högre. Alltet innehåller vårt universums andliga
dimension och det materiella universum växer i sin tur i den andliga dimensionen. Människans universella Själv föds in i det materiella universum från den andliga dimensionen för att utvecklas i materien.
Denna utveckling sker genom att Självet avsöndrar en själ som inkarneras i en fysisk kropp för att lära
och växa. Processen upprepas genom inkarnation efter inkarnation ända till dess att det högre Självet
når målet för sin utveckling i det materiella universum.
Det övergripande projektet är utvecklingen av universums andliga dimension så att den kan ge sitt bidrag till Alltets utveckling samt utvecklingen av universums materiella dimension så att den kan fungera
som en livmoder där delar av den gudomliga anden i form av universella Själv kan växa och utvecklas.
De universella Själven utvecklas i sin tur genom att avläggare i form av mänskliga själar utvecklas i fysiska liv.
Detta innebär att den hierarki som leder vårt projekt består av vårt universums högsta andliga kraft
samt de krafter i form av fullkomnade Själv och andra som finns i den andliga dimensionen. I universums materiella dimension finns universella Själv som leder de inkarnerade själarnas utveckling med
målet att varje Själv skall fullkomnas. Den inkarnerade själen är i sin tur ledare för jagets utveckling.
PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL

Syftet med de Höga Mästarnas projekt är ge mänskligheten en ny inriktning så att utvecklingen av våra
själar och därmed våra universella Själv kan påskyndas. Den ändrade inriktningen handlar om att vi i
stället för att skapa krig, konflikter, förtryck och lidande måste lära känna oss själva och börja se oss
som delar av samma mänsklighet med samma ursprung och samma mål. Genom att vi förstår mänsklighetens gemensamma andliga ursprung och gemensamma andliga mål förstår vi också att allting bygger på tidigare utvecklingssteg och att varje människa är lika värdefull i det gemensamma arbetet för
mänsklighetens fullkomnande.
Målet för de Höga Mästarnas projekt är att föra över ett budskap från den andliga världen till jorden
som på sikt kan göra det möjligt att uppnå projektets syfte, som alltså är att mänsklighetens inställning
och beteende skall ändras. Det budskap som förs fram är Mysteriets sanning om den gudomliga andens
evolution i oss människor och sanningen om vilka som skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför
de gjorde det.
PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

Det övergripande projektet har alltså pågått under oerhört lång tid, ända sedan födelsen av vårt universum. Det projekt som jag beskriver riktar sig särskilt mot oss människor här på jorden och det kan på
sätt och vis sägas ha pågått under hela vår utveckling, även om vi i allmänhet inte har varit medvetna
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om det. Men under de senaste hundra åren har en del av projektet blivit mer synligt. Första fasen i detta
nya skede bestod i den förberedande undervisning som Hilma af Klint och hennes vänner fick ta emot
från den andliga världen mellan åren 1896 och 1906 samt de andliga målningar som Hilma skapade
mellan 1906 och 1916. I den andra fasen, som startade hösten 1999, har undervisningen från det föregående livet förverkligats och projektets budskap dokumenterats.
PROJEKTETS RESULTAT

Målet för projektet är alltså att skapa ett budskap till hela mänskligheten som hjälper oss att lättare och
snabbare nå evolutionens mål. Budskapet består av två delar, dels sanning om det gudomligas evolution
i oss människor och dels sanningen om de monoteistiska religionernas tillkomst.
Resultatet från projektet består av dokumentation som innehåller:
ett bevis för den andliga världens existens och ledning
ett bevis för reinkarnation
mysteriets sanning om det gudomligas evolution i universum och i oss
människor
ett exempel på evolutionens fullbordan
sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen.
ETT BEVIS FÖR DEN ANDLIGA VÄRLDENS EXISTENS OCH LEDNING

Det bevis för den andliga världens existens och ledning som har skapats genom projektet har byggts
upp i två steg, dels i det föregående livet och dels i det nuvarande.
Bevisets första del skapades i det föregående livet



De andliga lärarna samlade en grupp bestående av fem kvinnor i Stockholm år 1896 och startade den första fasen av de Höga Mästarnas projekt. I gruppen ingick bland annat konstnären
Hilma af Klint.



De andliga lärarna genomförde den första fasen av projektet, som handlade om att förmedla en
grundläggande undervisning om projektets syfte och om andliga sanningar till de fem kvinnorna, mellan åren 1896 och 1906. Undervisningen dokumenterades noggrant i form av teckningar och texter.



De andliga lärarna beskrev bland annat syftet med undervisningen som att det handlade om att
föra fram mysteriets sanning om att människorna är varelser utgångna från Gud som skall fullkomnas och söka sig tillbaka till samma Gud samt att avslöja sanningen bakom den kristna läran.



Kvinnorna i Stockholm fick veta att de var medhjälpare i ett arbete som syftade till att bära
fram ett budskap i form av en ny kunskap som skulle föras fram till mänskligheten i framtiden.



Kvinnorna fick veta att denna nya kunskap vilade på tre grundvalar; tro på osynliga intelligenser
och övertygelse att jordens barn leds till det bästa av dessa intelligenser, tro på att de krafter
som slumrar inom människan är bestämda att utvecklas och nå den fullkomnade människans
nivå samt tro på att det verkliga livet inte är det jordiska jaget utan det gudomliga liv som lever i
det okända, djupast liggande i deras väsen.



De andliga lärarna genomförde den andra fasen av projektet mellan 1906 och 1916. I denna fas
förbereddes Hilma af Klint för ett uppdrag i nästa liv där hon skulle genomleva den andliga
världens undervisning i praktiken. Hilma fick, genom själens förmåga att överskrida tiden och
rummet, inblickar i sitt nästa liv som hon dokumenterade i ett stort antal målningar. Hon fick
också ta emot profetior om sitt kommande uppdrag från de andliga lärarna.



Hilma af Klint samlade ihop och bevarade resultatet av den andliga undervisningen till De Fem,
sina målningar samt sina egna andliga kommunikationer och föranstaltade att verket skulle hål-
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las samlat och dolt i minst tjugo år efter hennes död. Det skulle sedan ställas till förfogande för
sökare av andlig kunskap.
Bevisets första del bevarades och fördes fram i rätt tid



Verket från projektets förberedelsefas bevarades av Hilma af Klints släkting Erik af Klint efter
hennes död 1944. Det fördes också så småningom ut till världen av Erik och hans son Gustaf af
Klint.



Texter från den andliga undervisningen till De Fem publicerades av Gurli Lindén under andra
halvan av 1990-talet och hela det förberedande verket presenterades sedan vid den rätta tiden i
samband med Liljevalchs millennieutställning i slutet av 1999.

Bevisets andra del skapades i det här livet



Den själ som förberetts i livet som Hilma af Klint återföddes i mitt liv för att uppta sin roll som
verktyg för den andliga världen och fullborda sin del av verket.



En grupp av själar med stor andlig potential och starka band från tidigare liv samlades i en qigongskola i Stockholm för att medverka till verkets fullbordan, även om de inte hade någon
medveten kunskap om sina karmiska samband och om projektet.



Slutfasen av min andliga utveckling initierades i augusti 1999 och den skedde inledningsvis i hög
grad i samband med själar i gruppen i qigongskolan.



Jag fick uppleva och dokumentera förverkligandet av den undervisning som Hilma af Klint och
hennes vänner hade tagit emot i det föregående livet i form av Självets medvetandegörande och
fullkomnande, insikten om Självets gudomliga ursprung och hur det fullkomnade Självet sökte
sig tillbaka till detta gudomliga ursprung.



Jag fick också upptäcka och dokumentera den nya sanning som doldes bakom de etablerade
sanningarna om den kristna läran och de andra monoteistiska religionerna, precis som det hade
förutsagts i livet som Hilma af Klint.

ETT BEVIS FÖR REINKARNATION

Genom projektet har ett bevis skapats för att själen reinkarneras från ett liv till ett annat och att dess
utveckling i det nuvarande livet bygger på förmågor som förvärvats i tidigare liv. Detta bevis handlar
om att mitt eget liv är en direkt fortsättning på Hilmas af Klints liv och det består av följande element:


Det projekt som Hilma af Klint deltog i har fortsatt i mitt eget liv och hennes uppdrag är också
mitt uppdrag. Jag har fullbordat det som förbereddes i hennes liv.
 De profetior som Hilma fick ta emot har uppfyllts i mitt eget liv.
 Oberoende av varandra fick Hilma och jag upp minnen från samma tidigare liv.
 De bilder som Hilma upplevde förmedlades från den andliga världen har visat sig vara bilder
från mitt liv som var Hilmas eget framtida liv.
Exempel på att information förmedlats från mitt liv till Hilma via det högre Självet finns bland annat i
de målningar som illustrerar den qigongträning som jag började med redan innan jag hade hört talas om
Hilma.
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Hilma af Klint, Serie WUS/Sjustjärnan. Grupp 6. Evolutionen nr 2

Lyft upp Qi, sektion 3.

Lyft upp Qi, sektion 5.
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Ett annat exempel finns i Hilma af Klints målning Aftonfrid som jag en dag sommaren 2003 upptäckte
föreställde utsikten från mitt arbetsrum vid just det ögonblicket.

Hilma af Klint, Aftonfrid 1907

Utsikt från mitt arbetsrumsfönster om aftonen den 12/8 2003
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ETT EXEMPEL PÅ EVOLUTIONENS FULLBORDAN

Genom att jag har dokumenterat min andliga utveckling har det skapats ett exempel på vad den mänskliga evolutionens fullbordan innebär. Själen får all nödvändig utbildning i de olika liven på jorden och
det universella Självet växer och utvecklas genom de erfarenheter och den kärlek som själen samlar på
sig genom liven. När utvecklingen på jorden är fullbordad kommer själen att söka sig tillbaka till sitt
eget Själv och vidare till centrum av det fysiska universum och genom detta tillbaka till sitt ursprung i
den andliga dimensionen. Det universella Självets fullbordan sker när både universums materiella och
andliga dimension blivit känd, och denna fullbordan innebär fullständigt självmedvetande och fullständig självkännedom. Detta självmedvetande och denna självkännedom innebär att man ser sitt eget fullkomnade universella Själv, den universella buddhan, från det gudomliga medvetandets opersonliga och
allvetande nivå.
I den sista invigningen i det stora mysterium som utgörs av det gudomligas evolution i materien uppnår
det universella Självet fullständiga självmedvetande och inser att det är en universell Buddha vars tre
faser i form av den gudomliga kroppen, den glädjefyllda och kärleksfulla själen och det gränslösa medvetandet gör den till en avbild av sitt gudomliga ursprung. Denna insikt möjliggör också den slutliga
föreningen med den högste Mästaren som för medvetandet tillbaka till tillståndet före Big Bang där
ande och materia är ett i Alltet.
Denna fullbordan sluter kretsen mellan Alltet och alla nivåer i universum, via den andliga dimensionen,
det fullkomnade universella Självet, den inkarnerade själen och ner till det jordiska jaget. På det sättet
uppfyller den fullkomnade människan det yttersta syftet med evolutionen på alla nivåer.
Genom insikten att allt är ett – att det egna Självet är en droppe av det gudomliga som fötts in i det
materiella universum för att utvecklas till en avbild av sitt gudomliga ursprung och slutligen återförenas
med det gudomliga ursprunget – uppnås fullständigt självmedvetande och fullständig självkännedom.
Ordet budh betyder på sanskrit både att vakna upp och att ha kunskap. Det slutliga steget i evolutionen
innebär ett uppvaknande till kunskap om sin själs ursprung i det universella Självet och om det universella Självets ursprung i den gudomliga anden. Genom uppvaknandet till denna kunskap blir man en
upplyst, en buddha, och kan lämna den materiella dimensionen och återvända till sitt gudomliga ursprung. Denna fullbordan av den gudomliga andens evolution i den materiella dimensionen är alla
människors yttersta mål.
SANNINGEN OM TANAK, BIBELN OCH KORANEN

Se artikeln Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen avväpnar ideologin om det heliga kriget för en
sammanfattning av resultatet av arbetet med att avtäcka sanningen om de monoteistiska religionernas
tillkomst. Ytterligare dokumentation finns på min webbplats www.kunskapskonsult.com.
DET ÄR BARA VI SJÄLVA SOM KAN UPPNÅ SYFTET MED PROJEKTET

Som jag skrev i inledningen är alltså syftet med de Höga Mästarnas projekt att ändra mänsklighetens
inriktning så att vi lättare och snabbare kan nå målet för vår utveckling. Målet för projektet har varit att
förmedla ny kunskap till mänskligheten om det gudomligas evolution i universum och oss människor,
vilka vi egentligen är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. För att underlätta mottagandet av den
nya kunskapen har man också fört fram sanningen om vilka som egentligen skapade de monoteistiska
religionernas urkunder och varför de gjorde det. Men syftet med projektet kan bara uppnås genom att
vi människor själva tar in den nya kunskapen i vårt medvetande och själva ändrar vårt beteende. Dörren
till andens rike är öppen men vi måste själva växa upp och ta steget ut i den sanna verkligheten.
Om författaren: Jag heter Åsa Kleveland och är född 1957. Jag är utbildad civilingenjör och arbetar
som IT arkitekt. Parallellt med mitt vanliga arbete har jag sedan hösten 1999 dokumenterat ett andligt
projekt, vilket bl.a. har resulterat i ett antal texter som finns tillgängliga på internet.
Länkar:
Webbplats: www.kunskapskonsult.com
De Höga Mästarnas projekt (bok)
Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen (bok)
Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen avväpnar ideologin om det heliga kriget (artikel)

