Syftet med de Höga Mästarnas projekt är att skapa ett
kunskapsgenombrott
DE HÖGA MÄSTARNAS PROJEKT

Den andliga utveckling som jag har upplevt från hösten 1999 har varit helt spontan och inget som mitt
jordiska jag varken har planerat eller önskat. Detta har inneburit att utvecklingen startade i total omedvetenhet och att jag har letts framåt med förbundna ögon. Men samtidigt har jag steg för steg fått ta
emot kraft och kunskap från den andliga världen och från mitt eget högre Själv, vilket har gjort det hela
möjligt. Så småningom blev det tydligt att mina upplevelser var del av ett stort projekt som leddes från
den andliga världen, och som jag har kallat de Höga Mästarnas projekt.
Projektet har bestått av tre faser. Den förberedande fasen bestod dels av undervisning som förmedlades
från den andliga världen till fem kvinnor i Stockholm mellan åren 1896 och 1906 och dels av det stora
verk som konstnären Hilma af Klint skapade mellan åren 1906 och 1916. I den andra fasen skapades
förutsättningar för den tredje fasen som har pågått från 1999 och fram till idag. I denna tredje fas har
undervisningen till de fem kvinnorna i Stockholm och motiven i Hilma af Klints målningar förverkligats.
PROJEKTETS SYFTE – ETT KUNSKAPSGENOMBROTT PÅ DET ANDLIGA OMRÅDET

Redan i projektets förberedande fas förmedlade de andliga lärarna till de fem kvinnorna i Stockholm att
syftet med kommunikationen var att ge direkt undervisning om andliga sanningar. Men denna undervisning riktades endast till kvinnorna själva, den skulle vara en förberedelse för något som skulle ske i
nästa liv.
I Texten från de Höga Mästarna, som jag tog emot under ett par veckor i augusti och september 2001,
sades det däremot klart att det som förmedlades var en del av ett andligt kunskapsgenombrott som
riktades till hela mänskligheten.
Vi låter inte kunskap bli känd som mänskligheten inte är mogen för, men nu står vi alltså inför ett sådant
kunskapsgenombrott. Marken har beretts under långa tider och mänskligheten har äntligen nått en sådan
mognadsnivå att vi kan göra denna kunskap känd. Och det handlar idag om ett genombrott på det andliga
området. (Texten från de Höga Mästarna)

Vår fysiska evolution startar och slutar här på jorden, i universums materiella dimension. Men vårt andliga Själv har sitt ursprung och sitt slutliga mål i universums andliga dimension. Därför har man gjort en
stor ansträngning från den andliga världen för att hjälpa oss människor framåt mot detta mål genom att
förmedla ny andlig kunskap genom de Höga Mästarnas projekt.
Livet på jorden är den skola som utvecklar själen och leder framåt mot vårt slutliga mål som människor.
I livet får vi alla utmaningar som vi behöver, och där får vi träna på det som var och en behöver träna
på i den aktuella fasen av sin utveckling. När den andliga utvecklingen en gång blir huvudsaken för en
själ har den alla medel den behöver inom sig för att bli sin egen mästare och nå fullständigt självförverkligande.
Men vägen till toppen av berget, till fullständigt självmedvetande och fullt självförverkligande, underlättas naturligtvis om man kan ta del av erfarenheter av andra som har gått vägen före en själv. Om man
dessutom kan röja undan föreställningar som hindrar den andliga utvecklingen kommer man att kunna
påskynda utvecklingen mot fullbordan.
MÅLET - ATT NÅ BERGETS TOPP

Genom min egen utveckling upplevde jag slutfasen och målet för vår utveckling här på jorden, som
beskrevs som att nå bergets topp genom den egna inre vägen. Detta innebär:
a) Andens rikes, den gudomliga kärlekens, genombrott här på jorden, i människan själv.
b) Evolutionens fullbordan – fullt självförverkligande och fullständigt självmedvetande. Att bli sin
egen mästare, en universell buddha som befrias från kravet på ytterligare liv i en fysisk kropp
och kan återvända till vårt gemensamma ursprung i den andliga dimensionen.
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VÄGEN UPP TILL BERGETS TOPP BLOCKERAS AV BRÅTE SOM HINDRAR OSS ATT TA OSS UPP

Under min utveckling upptäckte jag att vägen mot målet hindras av föreställningar som till exempel:
1. De monoteistiska religionerna.
•
•
•
•
•
•

Tron på människornas synd och skuld.
Tron på den straffande guden och kravet på gudsfruktan.
Tron på den enda rätta religionen och kravet på underkastelse under religionens företrädare.
Tron på att ”vi” är de enda utvalda och ”dom andra” är syndare dömda att utrotas.
Tron på ett enda jordiskt liv.
Tron på att en enda människa (Jesus) har uppnått fullbordan och att ingen annan kommer att
nå detta mål.
• Tron och väntan på frälsaren som skall komma från ”himlen, leda det sista förödande kriget
mot ”syndarna” och hämta hem de ”rättfärdiga”.
• Tron på den sista domen och helvetet.
• Gudinnans, det kvinnligas, fördömande och utplånande.
• Mysteriets fördömande och utplånande.
2. New Age och destruktiva mästarkulter.
•
•
•
•

Tron på hemliga sällskap, invigningar, mänskliga mästare.
Tron på frimurar- och New Age-varianter av kristendomen.
Tron på medier som ger ledning, kristaller och andra fysiska företeelser.
Tro på att man kan finna andliga hemligheter genom att resa till Himalaya, Indien, Peru, Egypten osv.
3. Generella föreställningar om nyttan av religioner, yttre riter, offer, ledning av mänskliga
mästare etc.
VÄGEN UPP TILL BERGETS TOPP HAR RENSATS FRÅN HINDER

Genom mitt arbete med att finna sanningen om vilka som egentligen skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det har de monoteistiska religionernas makt, som vilar på påståendet att dessa
böcker innehåller Guds direkta ord, raserats.
Genom att New Age samt frimureri och andra liknande sammanslutningar i allmänhet vilar på kristna
föreställningar, har sanningen om de monoteistiska religionerna samtidigt röjt undan mycket av kraften
i dessa sammanhang. Genom att jag har nått målet, utan att till exempel behöva använda mig av kristaller och utan att resa omkring i världen och söka mästare och ledning, har jag bevisat att föreställningar
inom New Age inte leder till målet utan tvärtom utgör hinder för en sann andlig utveckling.
Generellt har mina upplevelser och det mål jag har nått visat att religioner, yttre riter, offer, åkallan genom böner och mantran och ledning av mänskliga s.k. mästare inte behövs för att man skall nå målet
för vår evolution här på jorden.
KÄRLEKEN ÄR BÅDE MEDLET FÖR ATT NÅ EVOLUTIONENS MÅL OCH MÅLET I SIG

Grunden för alla gamla mysteriefilosofier, från Sumer och framåt, har varit det gudomligas manligtkvinnliga karaktär och målet för den andliga utvecklingen som ett heligt bröllop där den mänskliga själen förenas med det gudomliga i den största kärleken. Men genom de monoteistiska religionernas seger
fördömdes och begravdes mysteriet och det gudomligas kvinnliga aspekt i form av kärleksgudinnan. I
de Höga Mästarnas projekt och i mina egna upplevelser har dock kärleksgudinnan åter stigit fram i all
sin kraft, och jag har fått uppleva att kärleken både är den kraft som vi måste utveckla under vår evolution och den kraft som driver oss fram mot vår fullbordan. Andens dimension är kärlekens och mästarnas område, och medlemskap i detta kärlekens rike är målet för vår utveckling och den stora belöning som möter oss i evolutionens slutskede.
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PROJEKTETS DOKUMENTATION

Den dokumentation som har skapats i den här tredje fasen av de Höga Mästarnas projekt syftar alltså
dels till att ge information om vägen till evolutionens fullbordan och dels till att undanröja hinder för
denna fullbordan. Dokumentationen har tre huvudområden:
•
•
•

En beskrivning av de Höga Mästarnas projekt samt de bevis för den andliga världens existens
och ledning som har skapats i projektet.
En beskrivning av mysteriets sanning om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.
Sanningen om vilka som skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. I samband med detta har också ett arbete med att förstå grunden för New Age och destruktiva mästarkulter gjorts.
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