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INLEDNING 

Den här boken handlar om det andliga projekt som jag har deltagit i från augusti 1999 fram till 
idag, sommaren 2011. Under de inledande fyra åren handlade projektet i första hand om min 
egen andliga utveckling som nådde sin fullbordan under sommaren 2003. Därefter vidtog en fas 
när jag arbetade med att förstå bakgrunden till de monoteistiska religionerna, alltså vilka som 
skrev de texter i form av Tanak/GT och NT som utgör grunden för monoteismen, och när och 
varför de gjorde det. Parallellt med min egen utveckling och arbetet med monoteismens tillkomst 
pågick också ett sökande efter mitt eget andliga ursprung i de gamla mysteriefilosofierna. 
Under dessa år har jag kontinuerligt dokumenterat allt som har hänt och jag har också försökt 
sammanfatta och beskriva utvecklingen i flera böcker. I varje skede trodde jag att jag hade kom-
mit så långt som det någonsin var möjligt och att den aktuella boken var den sista sammanfatt-
ningen av mitt andliga projekt, men varje gång fick jag uppleva att utvecklingen gick vidare och 
att mina insikter behövde fördjupas ytterligare. 
Den utveckling som har skett har handlat om själen och anden, inte om något i det yttre. Jag fick 
uppleva en iscensättning av ett andligt mysterium enligt förebild från de gamla mysteriefilosofier-
na. Jag insåg att detta mysterium var en del av ett projekt som hade initierats för många liv sedan 
och jag fick steg för steg insikt om tidigare liv där jag hade förberetts för denna fullbordan. Så 
småningom öppnades en direkt kanal mellan den andliga världen och mig själv och jag fick under 
en tid stöd och ledning genom direkta andliga kommunikationer. Hela mysteriet utmynnade i en 
fullbordan för både det lägre, jordiska jaget och det högre, andliga, Självet.  
Den utveckling som jag steg för steg har genomgått har handlat om att först uppleva, sedan för-
stå och därefter förmedla. Mina upplevelser uppstod alltså helt spontant utan att jag hade haft 
några som helst föreställningar eller förväntningar i förväg och jag kunde inte göra något annat än 
att dokumentera dem. I nästa steg försökte jag förstå och bearbeta det som hade hänt genom att 
skriva ett antal redogörelse eller projektrapporter. Detta är den senaste i raden av sådana rappor-
ter och målet är både att jag själv skall få hela bilden klar för mig och att jag skall kunna förmedla 
kunskap och inspiration till andra människor som är inne i en liknande andlig utveckling som den 
jag har gått igenom. 
 

Järfälla i juli 2011 
Åsa Kleveland 
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1.  PROJEKTET OCH PLANEN 

Det projekt som jag deltar i är alltså ett andligt projekt. Med detta menar jag att projektet har 
initierats och letts från den andliga världen. Denna dimension eller verklighet var en totalt okänd 
företeelse för mig innan min egen andliga utveckling startade, och jag är medveten om att den 
också är okänd och oförstådd av många andra människor. Men inte desto mindre är jag överty-
gad om att ett av de överordnade målen för projektet är att ge undervisning om hur den andliga 
världen samarbetar med oss människor.  

ETT PROJEKT ÖVER FLERA LIV 

Projektet inleddes med en undervisning från den andliga världen som förmedlades till en grupp 
kvinnor i Stockholm mellan åren 1896 och 1906. Undervisningen sades syfta till att föra fram 
vissa fakta från den andliga världen, först och främst ville man att kvinnorna skulle bli medvetna 
om att krafter i den andliga världen intresserade sig för människornas utveckling. De andliga lä-
rarna försökte bland annat förmedla insikten att allt är ett samt kunskap om reinkarnation och 
karma och den därmed sammanhängande själsliga evolutionen. De sade sig också vilja föra fram 
en ny kunskap om de mysteriekulter som enligt dem utgjorde den sanna grunden i kristendomen. 
Slutligen pekade de andliga lärarna på den egna inre vägen mot andlig fullkomning och målet som 
sades vara att varje människa själv skulle föda sig själv i form av det gudomliga barnet. Jag ser 
denna fas som en grundläggning för det som skulle komma senare. 
Nästa fas i projektet kom när Hilma af Klint år 1906 började måla bilder som till viss del hade sin 
grund i teckningar som kvinnorna hade gjort under den förberedande undervisningstiden. 
 Men hon upplevde också att hon skapade sina målningar som ett verktyg för den 
andliga världen, att hon förmedlade visioner på medial väg som hon inte visste varifrån de här-
stammade. Hilma uttryckte också klart att det som hon målade hade en anknytning till hennes 
nästa inkarnation och hon vidtog åtgärder för att texter och målningar skulle hållas samlade och 
bevaras så att de skulle bli till nytta efter hennes egen död. Denna fas handlade om att skapa en 
plan för det som skulle ske i nästa liv. 
Efter den tioåriga målningsperioden levde Hilma i ytterligare nästan trettio år. Hon anslöt sig runt 
1920 till den antroposofiska rörelsen och började genom denna påverkan att se Rudolf Steiner 
som en hög andlig kraft. Under 1930-talet försökte hon förstå de krafter som gav sig till känna i 
de nya totalitära diktaturerna i Tyskland och Sovjetunionen i teosofiska och antroposofiska ter-
mer, men hennes anteckningar från den tiden visar enligt min mening på en stor förvirring. Den 
teosofiska/antroposofiska förklaringsmodellen gav inte Hilma någon användbar hjälp till förstå-
else, varken på det personliga eller politiska planet. Hilma dog i november 1944, vid den tiden var 
de förfärande följderna av nazismens mästarkult och övermänniskomentalitet uppenbara i form 
av det andra världskriget.  
När jag föddes 1957 hade jag naturligtvis inget minne av livet som Hilma af Klint. Under de ti-
diga barnaåren hade jag däremot starka drömmar om ett annat liv som jag idag tolkar som en 
tillvaro i ett orfiskt eller pytagoreiskt brödraskap. Men denna influens blekande bort före skolål-
dern och under mina första fyrtiotvå år levde jag ett helt vanligt liv. I augusti 1999 fick jag ett 
starkt andligt genombrott, och muren mot det omedvetna började sakta rämna. Det som dolde 
sig bakom denna mur visade sig bland annat vara minnen från tidigare liv och direkta kontakter 
med starka andliga krafter. Jag insåg ganska snart att det som jag var mitt uppe i var fullbordan av 
det projekt som hade startat i Stockholm år 1896. 
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Grundläggning, planering och genomförande 

Hilma af Klint förbereddes för något som skulle fullbordas i hennes nästa liv, och det som jag 
har upplevt i mitt liv utgör denna fullbordan. Uppgiften var så stor att den inte kunde slutföras i 
ett enda liv, den måste delas upp över två livstider. I figuren ovan har jag markerat Hilmas liv 
efter att hon hade avslutat Det centrala verket och mina egna första fyrtiotvå år med en gråblå 
ton. Med denna markering avser jag att visa att dessa perioder var tider där den andliga utveckl-
ingen inte skedde på det direkta sätt som den gjorde under perioderna före och efter. Det krävdes 
lugnare perioder av assimilering och förberedelse i både Hilmas och mitt liv för att arbetet skulle 
kunna avslutas med full kraft. En annan orsak till denna uppdelning över två liv var att de andliga 
ledarna ville skapa en undervisning om mekanismerna bakom reinkarnation och karma, och för 
att en sådan undervisning skall vara meningsfull måste den naturligtvis klart visa på sambandet 
mellan två eller flera olika liv.  
Grunden för det som senare hände lades genom den undervisning och andliga träning som 
Hilma af Klint och hennes vänner tog del av under slutet av 1890- och början av 1900-talet. Hil-
mas mediala målningsperiod som resulterade i Det centrala verket eller Målningarna till templet, gav en 
grafisk illustration till det framtida arbetet och händelser i nästa liv. Min egen del av projektet 
kunde i sin tur inte ha förts till sin fullbordan om inte jag hade fått tillgång till Hilmas bilder och 
texter och De Högas undervisning till kretsen runt henne. Min uppgift var att förstå planen och 
föra fram det bevis för reinkarnation och andlig kraft som den andliga världen redan på 1890-
talet hade sagt sig vilja skapa. 

PROJEKTETS UPPDRAGSGIVARE  

De andliga lärare som förmedlade sig med Hilma och hennes vänner kallades bland annat Gre-
gor, Amaliel och Ananda och de sade sig tillhöra mästarna från alla tider, de sökte lärjungar som 
de alltid hade sökt. Den 1/9 1907 sades att Hilma var vägledd av Det vita korsets bröder. Det är 
ett heligt samfund från olika religioner. Vita korsets bröder kallades även Ararats bröder i de and-
liga kommunikationerna. 
Jag vill personligen inte ge dessa krafter några jordiska namn. De arbetar i en hierarki som för-
medlar kraft och kärlek från de Högsta ner till oss människor, och trots att de talar med individu-
ella röster anser jag att de står över jordiska klassificeringar och ramverk. Mitt arbete med de mo-
noteistiska religionernas fundament har dessutom visat att det är uteslutet att ge dem namn som 
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Moses, Elia, ärkeängeln Mikael, Jesus eller något annat som man kan finna i den judisk-kristna 
bibeln.  
Det är viktigt att förstå att de andliga krafter som kommunicerade med Hilma af Klint och hen-
nes vänner, och som också har lett mig i mitt eget arbete, har en överblick som är långt större än 
vad någon jordisk människa kan uppvisa och att de har en existens som står långt över våra egna 
mänskliga liv som är beroende av tiden och rummet. Men samtidigt har jag under de senaste åren 
mer och mer förstått att jag och alla andra människor har en parallell tillvaro i den andliga värl-
den. Den människa som lever på jorden är en del av ett högre jag som växer och utvecklas över 
många jordiska livstider. Jag upplevde att detta högre jag blev medvetet i en process som jag 
närmast kunde känna igen från mahayanabuddhismens beskrivning av trikaya-buddhan. Mitt 
medvetandegörande av denna företeelse innebar att jag kände att min själ var buddhans inre ljus 
och att mitt medvetande var ett med ett gudomligt och opersonligt medvetande. Men buddhans 
kropp var inte min jordiska kropp utan något helt annorlunda och mycket mer än så.  
Med detta vill jag säga att vi visserligen leds och hjälps framåt av krafter från den andliga världen, 
men att en del av dessa krafter och kunskaper härstammar från vårt eget högre jag. En kontakt 
med det högre jaget upplevs som en kontakt med en allvetande gud eftersom det högre jaget står 
över jordens begränsningar i form av tid och rum. Fullbordan av den jordiska utvecklingen är att 
bli medveten om att detta högre jag finns och att integrera det med den lägre jordiska personlig-
heten. På det sättet kan jag idag säga att jag själv har varit projektledare för mitt eget projekt som 
har handlat om att bli färdig med den jordiska skolan och att bli medveten om det egna högre 
jaget. I den funktionen har min själ bland annat fungerat som en förbindelselänk mellan Hilma af 
Klints liv och mitt eget, och det är inte förrän ganska sent som jag har förstått att det var jag själv 
i den här inkarnationen som förmedlade de bilder som Hilma målade på ett sätt som hon själv 
upplevde som helt medialt. 

PROJEKTETS MÅL  

Projektet har haft mål på två olika nivåer. Dels ville de Höga skapa en undervisning som skulle 
komma att bli till nytta för en större del av mänskligheten och dels förbereddes Hilma af Klint 
och de andra som deltog i de Högas undervisning för en fas i sin utveckling som syftade till att 
fullborda den mänskliga utvecklingen på jorden. Dessa två mål stödde också varandra ömsesidigt. 
Undervisningen från den andliga världen förberedde kvinnorna för nästa steg i utvecklingen och 
det exempel som Hilmas utveckling i innevarande och nästkommande liv skulle komma att ut-
göra skulle i sin tur stödja den lära som de Höga undervisade om. När man läser Hilmas och vä-
ninnan Gustens efterlämnade texter ser man att de uppfattade att de hade ett antal uppgifter som 
skulle genomföra i nästa inkarnation.  
Hilma skulle: 

· återfödas för att i nästa liv fortsätta det arbete hon hade påbörjat i sin aktuella inkarnation 
och därigenom skapa ett bevis för reinkarnation och karma. 

· själv gå mysteriets utvecklingsväg och sprida dualsanningen.  

· söka i Bibeln efter bevis för att den kristna läran är en vrångbild av den ursprungliga lä-
ran. Hon skulle ”lära barnen läsa Bibeln”. 

· finna sitt eget sanna väsen – ”känn dig själv”. 

Gusten och Hilma skulle: 

· få lyfta på dualväsendets slöja. De skulle få känna lyckan av att bestiga Ararat, där dual-
smärtan upphört. 
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De Höga ville:  

· skapa ett bevis för ledningen från den andliga världen, och om verktyget (Hilma) lyckades 
skilja på de olika intryck som hon fick ta emot, skulle de ganska snart kunna lämna ett be-
vis över guruns ledning. 

· föra fram Det vita korsets filosofi som bland annat omfattade personlig ledning från den 
andliga världen, reinkarnation, själslig evolution och en panteistisk syn på att allt är ett. 
Eros var fängelseportens uppbrytare. Det slutliga målet var att människan skulle full-
komna den mänskliga utvecklingsvägen på jorden och bli fri från kravet på återfödelse. 

· skapa ett bevis för sanningen i denna gamla mysteriefilosofi genom det exempel som 
skulle utgöras av Hilmas utveckling i det aktuella och nästkommande livet.  

· resa ett trefaldigt andligt tempel på jorden med det yttersta syftet att en ren ande återigen 
skulle kunna ta sin boning i materien. 
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2.  FÖRBEREDELSER I DET FÖRRA LIVET 

Under den utveckling som jag har gått igenom från hösten 1999 och fram till idag, våren 2011, 
har jag steg för steg förstått att det bara har rört sig om slutfasen i en lång andlig evolution som 
startade för tusentals år sedan. Denna slutfas förbereddes på ett mycket noggrant sätt i mitt före-
gående liv och målet var inte bara att skapa en grund för min fullbordan i det här livet, utan också 
att skapa ett bevis för den andliga världens samband med oss människor och för reinkarnation. 
Man ville från den andliga världen också bereda marken för den nya bild av Bibelns uppkomst 
som jag har förmedlat i boken Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen. Men man ville även föra 
fram de gamla mysteriefilosofierna igen, vilket dels har skett genom mina egna upplevelser av 
vägen till fullbordan och dels genom min forskning runt vad mysterierna egentligen stod för.       

GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING (1896-1906) 

En grupp bestående av fem kvinnor i Stockholm tog alltså emot en omfattande undervisning från 
den andliga världen mellan åren 1896 och 1906. Denna undervisning förmedlades främst genom 
Sigrid Hedman som var ett sovande medium, men även genom att hon och andra i gruppen an-
vände psykograf och gjorde medialt utförda teckningar. Kvinnorna möttes i stort sett varje vecka 
och ibland ännu oftare under den långa undervisningstiden, och det material som samlades blev 
ganska omfattande. När jag har läst anteckningar från dessa sammankomster har jag slagits av 
den homogena och högtstående undervisning som förmedlades. Det finns en klar linje i materi-
alet under hela tioårsperioden och undervisningen återkommer också under åren till vissa centrala 
frågor som de andliga lärarna steg för steg försöker fördjupa. 
Men undervisningen till de fem kvinnorna i Stockholm hade också en märklig karaktär när det 
gällde själva budskapet. På ytan verkar det som fördes fram vara en rent kristen lära, vilket inte 
var underligt eftersom kvinnorna tillhörde en kristen kulturkrets. Men skrapar man något på 
denna yta upptäcker man en filosofi som inte alls stämmer med de etablerade kristna dogmerna. 
Reinkarnation förs till exempel fram som en viktig del av läran, vilket naturligtvis inte alls stäm-
mer med etablerade kristna föreställningar. Hilma af Klint deltog under 1890-talet i teosofiska 
sammanhang och man kunde tro att föreställningar om reinkarnation och karma skulle här-
stamma därifrån. Men det finns andra element i den andliga undervisningen som inte alls stäm-
mer med teosofin, bland annat saknas helt diskussioner om till exempel olika rotraser, Atlantis, 
magiska föreställningar om elementarandar och mycket annat som var centrala beståndsdelar i 
den teosofiska läran. 
Genom att jag själv har arbetat med att förstå bakgrunden till de monoteistiska religionerna har 
jag upptäckt att den romerske kejsaren Hadrianus bland annat använde mysteriet i Eleusis, 
orficismen och Pythagoras liv och lära för att skapa bilden av Jesus i det evangelium som han 
utformade för att lugna ner de upproriska judiska chrestiani. Jag har förstått att orficismen och 
mysteriekulterna är begravda under kristendomen, både genom att de ingår i historien i evangeliet 
utan att man erkänner det och genom att dessa filosofier ersattes av den segrande kristendomen 
på 300-talet.  

Eftersom Hadrianus skapade Jesus som en fredlig kärleksfilosof och avbild av Pythagoras som 
utvecklades mot den slutliga invigningen enligt förebild från de orfiska mysteriekulterna, kan man 
säga att den orfiska filosofin är den egentliga kristendomen. Undervisningen till De fem sades 
också syfta till att åter föra fram en gammal och bortglömd andlig sanning, men det verkar inte 
troligt att kvinnorna förstod vad detta egentligen innebar. Idag förstår jag, genom det jag har 
upplevt sedan mitt andliga genombrott hösten 1999, att den lära som den andliga världen beskrev 
för de fem kvinnorna i Stockholm var det orfiska mysteriet, och jag förstår också varför de för-
sökte få oss att förstå att kristendomen är en vrångbild av sanningen. Men det tog mig hundra år 
att fullt ut genomskåda sambanden!   

http://www.kunskapskonsult.com/Monoteismen.pdf#zoom=100
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Nedan har jag sorterat ut huvuddragen i den lärokurs som förmedlades från den andliga världen 
till Hilma af Klint och hennes vänner, och jag har också försökt sätta in dessa i ett orfiskt sam-
manhang. Citaten nedan från den andliga undervisningen till De fem kommer från Gurli Lindéns 
bok Vägen till Templet. Rubrikerna är däremot mina egna.  

FRIGÖRELSE FRÅN DET GAMLA BUDSKAPET OM SYND OCH STRAFF 

Kvinnorna skulle bära fram ett budskap som handlade om att den förslavande kristna läran om 
syndafallet och det mänskliga livet som ett evigt straff för denna synd inte längre gällde. Männi-
skan skulle nu komma att stå upprätt i medvetande om att hon är en gudomlig varelse som söker 
sig tillbaka till sitt gudomliga ursprung. Idag känner jag igen den orfiska föreställningen att män-
niskans innersta kärna är en gnista från det gudomliga som en dag kommer att söka sig tillbaka till 
sitt gudomliga ursprung i det som fördes fram från den andliga världen runt det förra sekelskiftet. 

Återvändandets tid har brutit in med sitt tilltagande ljus, sin allt större klarhet, sin växande kraft och sin 
härliga frid. Det budskapet skall ni bära, att det som förr varit sagt om en mänsklighet trälande i synd, 
bunden, ur stånd att resa sitt huvud, hemfallen under hårda straffdomar inte längre gäller. Att den tid 
kommit då människan står upprätt, medveten om varifrån hon kommit och vart hon styr sin färd. Vi har 
så ofta talat om vägen, men jag vill säga er idag att var och en har beträtt vägens början som kommit 
till insikt om detta att han eller hon är varelser utgångna från Gud, sökande sig tillbaka till samma Gud. 
(8 oktober 1899) 

Precis fem år senare kom samma budskap om människans gudomliga status och det sades att den 
andliga världen försökte föra fram denna insikt över hela jorden. 

För var och en som från en högre ståndpunkt kan skåda världshändelserna blir det snart klart att oaktat 
alla rysligheter som för närvarande skrivs på dess blad, i stort det hela ändå rör sig framåt mot rikare 
ljus, mot klarare uppfattning, mot vidare syner och större välsignelse. Nu är morgonrodnadens tid. 
Mänskligheten börjar lyssna efter ljud från trakter som de inte förr bekymrat sig om. De hör andens 
vingslag, de famlar utan att veta i vilken riktning de skall gå, men längtan är väckt inom dem. Och de 
Höga som leder mänsklighetens öden försöker tända ljus överallt. En ledstjärna för dem som vill följa sin 
längtan. Nu har de Höga samlat all sin kraft för att hjälpa den stapplande mänskligheten att ta ett 
avgörande steg framåt. De har sänt sina budbärare – synliga och osynliga – de talar alla tungomål, de 
förstår med intelligensen eller med hjärtat, för att på detta sätt påskynda utvecklingen. Budbärarna 
tränger in överallt, inom skilda religioner, inom skilda lager i samhället. De ropar: Res dig o mänsklighet 
och gå framåt mot dina ädlare rättigheter. – Oro, strid, söndring är ett yttre tecken på detta, men för 
dem som ser djupare är det glädje de ger när de ropar sitt jublande framåt. (4 oktober 1904) 

ATT SPRIDA TRON PÅ DE HÖGA OCH PÅ GLÄDJEN 

De fem skulle sprida tron på att krafter i den andliga dimensionen ständigt hjälper mänskligheten, 
även om detta i allmänhet inte uppfattas av oss människor. De skulle sprida detta budskap genom 
ord, men än mer genom handling. Den andlige läraren förklarade att kvinnorna skulle lära sig att 
frigöra sig från materien och lyfta sig till den andliga nivån. Där skulle de finna en gemenskap 
med den gudomliga glädjen och med andra själar som kan verka på denna nivå. 

Amaliel kallar dem till verksamhet och de frågar: till viket verk? Jo detta vartill ni blivit samlade från 
början. Att i er värld där människor inte ser annat än det de har för ögonen sprida tron på de Höga. Att 
bland era medmänniskor utan tvekan vittna om dem som osynligt ingriper i allt som händer – att tala 
frimodigt om hur ni vet att det finns osynliga höga intelligenser som ändå står så nära, som ständigt 
kallar dem som vill höra, som stödjer dem som faller och värmer de hjärtan som fryser. Om dem skall ni 
tala med ord, men än mer med handlingar. Och handlingen som har ett så mäktigt språk heter glädje.  

Osynliga, osynliga och ändå så nära går glädjens budbärare. Och ni som tror på dem har endast ett att 
göra, att låta denna tro visa hur nära ni står dem genom att bära bud om glädje, bud som ni bär fram 
med hela ert väsen. För vad är sorg, vad är bekymmer – endas skuggor som måste vika. Och vad är 
glädje – ett återsken från det evigt varande, det oföränderliga. Så låt detta eviga tränga in i er, upplysa 
och värma så att det släpper igenom glada, ljusa strålar. Ni tänker att samlade förmår ni, men jag har 
ett bud till er. De av er som förmår höja sig över den nivå ni ser för ögonen, de kan tränga dit upp där 
glädjen finns för evigt. Där möter ni varandra och alla dessa som före er och samtidigt med er har 
samma uppgift, att bära vittnesbörd om glädje till jordens sorgtyngda barn. (14 februari 1905) 

Att den andliga världen är kärlek och glädje och att människan kan komma i kontakt med denna 
gudomliga kraft var en central del av den orfiska filosofin. Man identifierade den högsta kraften 
med Eros eller kärlek, och de orfiska riterna var fester där människor och gudomliga krafter 
smälte samman i kärlek och glädje. Det högsta målet var eudaimonia, att utveckla förmågan att bli 
ett med den andliga kraften. 
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TRE HUVUDBUDSKAP – ALLT ÄR ETT, EVOLUTION SAMT REINKARNATION OCH KARMA 

Undervisningen från den andliga världen avsåg att sprida kunskap om tre huvudbudskap, nämli-
gen att allt är ett, att den mänskliga själens många inkarnationer innebär en målmedveten evolu-
tion samt att vi samlar på oss skador under liven som vi själva måste lära oss att förstå och lösa 
upp under vår utveckling.  

De nya tankar som vi nedlagt hos er, vilka ni delvis varmt omfattar, är tillräckliga för att göra er till 
medarbetare. För ni skall veta att över er värld går för närvarande starka tankeströmningar. De syftar 
alla på att hos det släkte som nu kommer väcka samma tankar som ni fått. En eller annan av er kunde 
då fråga. Vilka är dessa tankar? 

För det första: Tanken att allt är ett – ett från början och ett till slut. Och under den väg som leder från 
början till slut besläktat med detta väsens grundbestämmelse - ett i liv och ande, om också växlande till 
gestalt.  

För det andra: Den tanken som är nära sammanhängande med den första och som ni benämner evolu-
tion.  

Den tredje tanken: Att allt vad er tillvaro på jorden medfört är ett rättvist och naturligt utslag av ett 
föregående, ett kärleksfullt ledande framåt, och det bästa tecknet på att det finns höga varelser som 
älskar er. Reinkarnation och karma. (10 juli 1899) 

Bakom uttrycket ”allt är ett” finns en central del av den orfiska filosofin. Alltet eller universum 
var en manifestation av det gudomliga som man ibland kallade Dionysos Phanes. Universum var 
en helhet, en gudomlig kropp som genomsyrades av den gudomliga kraften. Eftersom allt liv 
hade samma ursprung var allt också förbundet med vartannat. Människan ansågs ha en speciellt 
utvald ställning i universum, hennes innersta var en gnista av det gudomliga som utvecklades i liv 
efter liv med målet att bli medveten om sitt gudomliga ursprung. Genom att det egna inre hade 
samma karaktär som det gudomliga kunde människan smälta samman med detta gudomliga. Den 
mänskliga utvecklingen gick alltså från en födelse av det gudomliga i människan till en fullt ut-
vecklad och medveten varelse som återvände till sitt gudomliga ursprung, en utveckling som 
krävde många inkarnationer och som leddes från den andliga världen. Det budskap som de and-
liga lärarna förde fram till kvinnorna i Stockholm vid förra sekelskiftet återskapade alltså den filo-
sofi som bland annat fördes fram inom orficismen och av Pythagoras många hundra år före den 
kristna religionens uppkomst. 

ETT NYTT MEN URGAMMALT GUDSBEGREPP 

Vid en ytlig läsning verkar det alltså som om den andliga världens undervisning till de fem kvin-
norna i Stockholm rörde sig inom traditionellt kristna ämnen. Kvinnorna läste stycken ur Nya 
Testamentet och de andliga lärarna tog också ibland dessa textavsnitt som utgångspunkt för sina 
utläggningar. Men om man skärskådar budskapet något närmare ser man omedelbart att det ofta 
avviker från traditionellt kristet tänkande. Den gudsbild som förs fram är till exempel klart an-
norlunda än den dömande och straffande gud som beskrivs i Bibeln. Ett av huvudbudskapen var 
att ”allt är ett”, allt sades vara inneslutet i det Högsta som beskrevs som en evig cirkel. 

GUD ÄR KÄRLEKEN – ALLT ÄR ETT  
Låt er tanke, er själ oavvänt riktas mot målet, mot den Ende och ni skall se att inom kortare tid än ni 
kan tänka allt omkring er också blir till en enda enhet. Det som förr verkade som slitningar blir endast 
rikare skiftningar på samma grund, det som verkat som lösryckta stycken endast sådant som inte ännu 
nått samma höjd som det övriga. Och allt blir ett – allt blir inneslutet inom den eviga cirkel ni benämner 
det Högsta. (5 november 1901)  

Att se Gud som en evig cirkel som i sig innesluter allt i universum är en föreställning som vi fin-
ner i de hellenistiska filosofierna. I Platons Timaios, som är starkt inspirerad av pytagoreisk filo-
sofi, beskrivs till exempel universum som en cirkel som rör sig i en cirkel, världen är en välsignad 
gud. Denna förstfödda gud kallas Dionysos Phanes inom orficismen och cirkeln är där det stora 
världsägget.   

Such was the whole plan of the eternal God about the god that was to be, to whom for this reason he 
gave a body, smooth and even, having a surface in every direction equidistant from the centre, a body 
entire and perfect, and formed out of perfect bodies. And in the centre he put the soul, which he diffused 
throughout the body, making it also to be the exterior environment of it; and he made the universe a 
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circle moving in a circle, one and solitary, yet by reason of its excellence able to converse with itself, and 
needing no other friendship or acquaintance. Having these purposes in view he created the world a 
blessed god. (Platon, Timaeus) 

Inom orficismen var en av den högsta kraftens, Phanes, aspekter eller kraftformer Eros eller kär-
leken. I den andliga världens undervisning till kvinnorna i Stockholm sades också att det högsta, 
Gud, är kärleken. 

Ni ser på det som omger er som om det var skilda tillvaroformer. Därav kommer denna delning i skilda 
gåvor, skilda egenskaper, skilda anlag vid vilka ni så ofta fäster avseende. Men jag bär bud till er: Sök 
att se tvärs genom detta så skall ni se där bakom det allt förenande, allt livande, allt uppbärande – det 
fullkomliga eller kärleken. Ni sätter ett klart förstånd, en fast vilja, en rättrådig karaktär högt och det 
med rätta. Men högre än allt är kärleken, för vad är denna kärlek annat än uttryck för det eviga liv som 
pulserar genom allt och som sluter det i sin famn. Kärleken är det högsta inom universum, det 
lagbundna, evigt bestående som ni benämner Gud. (25 september 1902)    

Vänta alltså i stilla förhoppning och lägg alla vad ni kan till de klara vågorna glans. Hämta fram ur era 
hjärtan allt vad ni har av värme och kärlek, av ädla känslor och renhet. Allt detta samlas upp och bildar 
en bärkraft som skall lyfta materien till en sådan höjd att en av ljusets söner kan hitta en bostad där. 
Inte idag, inte i morgon – men en gång i tiden. Om ni varje stund av den tid som försvinner tänker på 
detta att ni måste bereda rum åt det som nalkas – rum hos er, rum hos andra medvandrare, rum i tiden 
för evighetens inflöde.  

Vem känner kärleken, ni vänner. Endast den som förstår med sitt hjärta att allt är ett, att alla de många 
skilda är en enda levande organism. Den som kan höja sig så högt att hon ser hur allt lever av samma 
liv, hur allt skyddas av samma mäktiga hand, hur allt växer – visserligen varje slag på sitt sätt – växer 
upp mot samma stora heliga mål – den som så kan se, hon äger kärleken, hon kan ana det fullkomliga 
och hon vet att allt det som endels är, delar avskildhetens öde. Det försvinner, omdanas, ja det flödar in 
som en liten ström i den stora eviga livsströmmen, kärlekens rika flöde. (7 augusti 1904) 

GUD – FADERN OCH MODERN 

I undervisningen till De fem fick kvinnorna veta att Gud är en tvåfald, en förening av manligt 
och kvinnligt, av vishet och kärlek. 

Vet barn: Vad du kallar Gud är en tvåfald, som bäst på ert språk skulle kunna nämnas en förening av 
vishet och kärlek, av all vishet och all kärlek d.v.s. det innehåller detta gudomliga, outrannsakliga, 
tvenne element: ett manligt och ett kvinnligt. Försök att fasthålla detta. (19 december 1896) 

Inom många gamla kulturer, ända bakåt till den sumeriska, såg man himmel och jord eller ande 
och materia som det som ursprungligen skapade universum och människan. Himlen sågs som 
den manliga principen och jorden som den kvinnliga och tillsammans fullgjorde de skapelsen. I 
orficismen var Gud först och sist, Alfa och Omega, A och O. Gud var både manlig och kvinnlig, 
himmel och jord. Han var Fadern och den förstfödde sonen, den cirkel inom vilket universum 
rör sig.  

FROM ORPHEUS 
Zeus is the first. Zeus the thunderer, is the last. 
Zeus is the head. Zeus is the middle, and by Zeus all things were fabricated. 
Zeus is male, Immortal Zeus is female. 
Zeus is the foundation of the earth and of the starry heaven. 
Zeus is the breath of all things. Zeus is the rushing of indefatigable fire. 
Zeus is the root of the sea: He is the Sun and Moon. 
Zeus is the king; He is the author of universal life; 
One Power, one Dæmon, the mighty prince of all things: 
One kingly frame, in which this universe revolves, 
Fire and water, earth and ether, night and day, 
And Metis (Counsel) the primeval father, and all-delightful Eros (Love). 
All these things are United in the vast body of Zeus. 
Would you behold his head and his fair face, 
It is the resplendent heaven, round which his golden locks 
Of glittering stars are beautifully exalted in the air. 
On each side are the two golden taurine horns, 
The risings and settings, the tracks of the celestial gods; 
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His eyes the sun and the Opposing moon; 
His unfallacious Mind the royal incorruptible Ether.1 

Man såg alltså inom orficismen det gudomliga som en fader-moder, en både manlig och kvinnlig 
kraft. Vilket också till exempel beskrivs i följande ode som ingår i det som numera kallas Salomos 
oden. 

Ode 19 
1. A cup of milk was offered to me, and I drank it in the sweetness of the Lord's kindness.  
2. The Son is the cup, and the Father is He who was milked; and the Holy Spirit is She 

who milked Him;  
3. Because His breasts were full, and it was undesirable that His milk should be ineffectu-

ally released.  
4. The Holy Spirit opened Her bosom, and mixed the milk of the two breasts of the Fa-

ther.  
5. Then She gave the mixture to the generation without their knowing, and those who 

have received it are in the perfection of the right hand.  
6. The womb of the Virgin took it, and she received conception and gave birth.  
7. So the Virgin became a mother with great mercies.  
8. And she laboured and bore the Son but without pain, because it did not occur without 

purpose.  
9. And she did not require a midwife, because He caused her to give life.  
10. She brought forth like a strong man with desire, and she bore according to the mani-

festation, and she acquired according to the Great Power.  
11. And she loved with redemption, and guarded with kindness, and declared with gran-

deur.  
Hallelujah.2  

Den andliga världen förde i kretsen i Stockholm åter fram detta sammansatta manligt-kvinnliga 
gudsbegrepp som ju helt saknar motsvarighet i kristendomen och de andra monoteistiska reli-
gionerna. De andliga lärarna beskrev en syn på det gudomliga som vi känner igen från orficismen. 
Gud är enligt denna beskrivning det ursprungliga och ofattbara som inte ryms inom någon form. 
Det som de fem kvinnorna enligt sin kristna världsbild kallade Gud, var enligt de andliga lärarna 
inte detta ursprungliga utan det första som framträder inom formens värld. I orficismen var det 
första ursprunget kaos eller den rena etern, och det som i nästa steg trädde fram var Dionysos 
Phanes som också kallades Zeus. Denna kraft var tvåfaldig och en av dess uppenbarelseformer 
var den manligt-kvinnliga Eros, något som också fördes fram i undervisningen till De fem.  

TREENIGHETEN 

Triangeln var en viktig symbol i undervisningen till Hilma af Klint och hennes vänner. Trefalden 
fanns i allt, den outgrundliga anden har enligt de andliga lärarna de tre egenskaperna förnuft, kär-
lek och makt. 

Ni har många gånger förvånats över att det tecken som hon sett varit en triangel. Tretalet återfinns 
överallt, trefaldig är den outgrundliga anden. Den innefattar förnuft, kärlek och makt. Trefaldig är den 
uppenbarelse som utgår från detta outgrundliga – vishet, vilja och förmåga. (12 april 1898) 

Uttalandet om att den outgrundliga anden manifesteras som förnuft, kärlek och makt är logiskt i 
ett orfiskt sammanhang. Det Högsta var enligt orficismen en evig och oskapad kraft, utan början 
och utan slut. Den förstfödde eller först uppenbarade gudomliga kraften kallades Phanes. Phanes 
manifesterades enligt orficismen som Metis, Eros och Ericapaeus. Dessa krafter personifierade 

                                                 
 
1 http://www.sacred-texts.com/cla/af/af10.htm 
2 http://www.misericordia.edu/users/davies/thomas/odes.htm 
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förnuft eller visdom, kärlek och kraft eller makt. Det Enda och detta Endas tre uppenbarelsefor-
mer var alltså förnuft, kärlek och makt inom orficismen, precis som den andliga världen enligt 
citatet ovan förde fram till kvinnorna i Stockholm i slutet av 1890-talet.  
En treenighet bestående av fader, son och ande finns naturligtvis i kristendomen, men synen på 
det gudomliga som en trefald kan spåras tillbaka till den orfiska filosofin. Phanes var universum, 
den förstfödde sonen Protogonus och den ande eller det liv som genomsyrade allt i universum. 
Från Phanes utgick alla gudar och människor, han var den förstfödde sonen och samtidigt fadern 
till allt. Phanes var det Enda, men hade samtidigt tre aspekter i form av Metis (visdom), Eros 
(kärlek) och Ericapaeus (kraft).  
Det gudomligas framträdande som ett och samtidigt som tre, återspeglas enligt undervisningen 
till De fem i människans framträdande i ett väsen som samtidigt är kropp, själ och ande. Anden 
är den gudomliga gnista som finns i människans innersta och målet för utvecklingen är att denna 
gnista skall växa ut till en sann avbild av sitt gudomliga ursprung genom att utveckla sin visdom, 
kärlek och kraft. 

INTE ETT VÄSEN MEN EN MAKT, INTE EN VARELSE MEN EN EVIGHET 

De andliga lärarna påstod att den gud som beskrivs i Bibeln, som straffar och belönar, som älskar 
men också vänder sig bort från sin skapelse, inte är det Högsta utan ”en av de sju”. Jag tolkar 
detta som att man menade att Bibelns gud var en av sju nivåer, vilket också vissa s.k. gnostiska 
filosofier förde fram. Ursprunget var sannolikt Babylonien och de sju gudar som symboliserades 
av de sju ”riken” som de fem för ögat synliga planeterna samt solen och månen utgjorde. Jupiter 
var romarnas högste gud och motsvarades hos grekerna av Zeus. Den nationalistiske och hämnd-
lystne gud som beskrivs i Tanak/GT är en judisk version av nationalgudar som Jupiter, Zeus, 
babyloniernas Marduk och assyriernas Assur.  
De andliga lärarna försöker förklara för kvinnorna i gruppen i Stockholm att den gud som besk-
rivs i Bibeln inte är den kraft som människor som har brutit genom slöjan mot den andliga värl-
den möter. För dem är Gud inte ett väsen, men en makt, inte en varelse men en evighet, inte 
någon form men ett liv som kan ta oändligt många former. Orfikerna såg på det Högsta på just 
detta sätt. Ursprunget var en evighet, Aion, som var före alla tid. Gud var inte en person utan en 
kraft, denna kraft var det liv som genomsyrade hela universum.  

[De Fem läste Uppenbarelseboken 1:1.8 tillsammans.] Har ni någonsin gjort klart för er vad det är att 
tro på Gud. Inte bara detta att tro på en Gud, ett högt idealiskt väsen mäktigt att straffa eller belöna, 
mäktigt att ge kärlek men också att vända sig bort från er som tror på Honom. En Gud, ett högt väsen, 
ändå begränsat, en av de sju om vilken er heliga bok nyss talat. Inte bara att tro på en av dessa men 
att tro på Gud, det vill säga att känna inom sig en fast övertygelse om att något är orubbligt sant, fullt 
säkert att bygga på, att överlämna allt åt. Vad är det som gömmer sig bakom det lilla order Gud. Visst 
lägger var och en sin särskilda betydelse bakom. Men för dem som ser djupt bakom tingen, som lyft den 
slöja som döljer den osynliga delen av er tillvaro, vad finns bakom begreppet Gud för dem? Fråga siaren 
i er heliga bok. Där bakom döljer sig för honom – inte ett väsen, men en makt – inte en varelse, men en 
evighet – inte någon form, men ett liv som kan ta oändligt många former. (7 oktober 1902) 

HERREN, FÖRSTÖRAREN OCH UPPBYGGAREN 

I orficismen fanns ingen ond kraft, allt fanns i Gud och Gud fanns i allt. Allt skapat ingick i en 
återkommande cykel av födelse och död, och allt som hände var effekter av naturens eviga lagar. 
Därför saknade orficismen de monoteistiska religionernas knivskarpa dualism mellan ont och 
gott, mellan Gud och Satan. I undervisningen till kvinnorna i Stockholm nämndes heller aldrig 
någon Satan eller Djävul, på samma sätt som inom de hellenistiska filosofierna och också inom 
t.ex. hinduismen beskrivs Gud i stället som en både uppbyggande, vidmakthållande och nedri-
vande kraft. 

Jag vill tala med er om honom som är ljuset och livet, men som ibland inför dem som ser honom visar 
sig som mörker och död. Jag vill tala om Herren förstöraren, som människornas barn så sällan erkänner. 
Honom som de ofta förnekar när mörkret ligger tungt över dem. Fjärran är vår Herre säger de, och vet 
inte att hans ansikte är den sorg inför vilken de bävar. Det är en allmän föreställning bland människor 
att den som det går väl för, honom älskar Herren. Ljus och glädje är de gåvor som han delar ut. Välgång 
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och ett långt liv. För dem som tänker så är det en välsignad sak om de upptäcker att överallt bor Gud. 
För hur goda gåvor som än ges blir ingen skonad från den mörka delen. Då är det gott att veta att också 
i natten lyser samma kärlek som låter dagens sol lysa.  

Herren – förstöraren – är den sida av Guds väsen som ofta visar sig under människans jordevandring. 
Om människorna visste bättre skulle de hälsa denna sida av den Högste med större tacksamhet. För 
varför uppträder denna makt som förstör, varför griper denna hand så starkt tag att det bästa och det 
käraste som växer på en människas väg krossas och ligger ödelagt. Varför kommer lidandet och 
svårigheterna. Till dem som frågar skall ni svara: De har alla en mäktig orsak som i sig själv utgör hela 
gudomsväsendet. Kärlek heter den stora orsaken till allt – kärlek till det barn som inte ser sin egen 
välfärd, som inte förstår hur det bäst skall växa, kärlek till livet som spränger de former som står 
hindrande för vidare framfart – kärlek till allt, och först och främst till den som står bävande inför 
förstöraren utan att kunna se vad som döljer sig bakom de stränga dragen. 

Herren lever i allt – allt lever i honom – alltså är allt gott. Om dessa ord vann gehör, om det fanns öron 
öppna att höra och förstå – då skulle det inte dröja länge innan de som nu står med sänkta blickar inför 
förstöraren lyfte sitt huvud och jublande ropade: Hell dig du store uppbyggare. Hell dig Herre med 
många ansikten – evig är du. Hell! (6 december 1904) 

FADERN 

Målet för de antika mysteriekulterna var att frigöra den gudomliga delen av människan från det 
fängelse som kroppen ansågs utgöra och att nå utanför den fysiska begränsningen. Medlet var 
ofta extas, orgier och berusning genom alkohol eller andra droger. Inom orficismen utvecklades 
dock ett totalt avståndstagande från sådana konstlade medel och man verkar i stället ha använt sig 
av olika fysiska och psykiska metoder som fysisk träning, sång, musik och meditation. Målet var 
dock detsamma, att själen skulle frigöras från kroppen och nå den yttersta andliga verkligheten. 
Denna verklighet kunde beskrivas som ljus och eld och med benämningar som Phanes eller Fa-
dern. Phanes var samtidigt det som omslöt allt i universum och själva universum.  
Hilma af Klint och hennes vänner fick veta att himlen inte är något som existerar utanför eller 
bortom, utan att den är ett tillstånd som var och en kan realisera i sitt eget inre. Fadern i himlen 
var i själva verket den andliga delen av deras eget väsen, himlen var en gnista av det gudomliga i 
deras eget innersta. Anden i deras eget innersta var en gnista från den gudomliga elden, en del av 
det himmelska.  
Enligt den orfiska filosofin fanns det en droppe eller gnista av det Högsta, av Fadern, i varje 
människa som hade fötts på nytt till ett andligt liv. Detta budskap, att de omslöts av det gudom-
liga och att samtidigt det högsta inom dem själva var Fadern som vistades i deras eget allra helig-
aste, förmedlades också till De fem. Himlen fanns i deras eget innersta och det var enligt de and-
liga lärarna denna nivå av medvetande som avsågs med uttrycket ”Fader vår som är i himlen”. 

Ni vet att man inte kroppsligen behöver lämna jorden för att anden skall kunna sola sig på höjden. Ni 
vet att lycka och frid också växer på den väg ni som mänskliga varelser har att gå, det krävs endast ett 
rent öga, en ren hand att plocka dessa blommor. Det som var utmärkande för Mästaren och det som 
skall bli utmärkande för er är medvetandet om sambandet mellan det högsta inom individen och den 
som benämns Fadern. Kanske verkar mitt tal hårt och neddragande när jag framställer Fadern som det 
högsta inom Kristi person. Detta blir i alla tider ett mysterium fattat endast av dem som i sina egna 
tysta stunder inom sitt väsen känt att det högsta inom dem själva är ett med gudomen. För Mästaren av 
Nazaret var det en levande evigt verkande sanning att han var ett med gudomen. Detta hans högsta, 
hans bästa var en helgedom där han gick in för att samla den kraft och kärlek som strömmade ut från 
hans person under hela hans jordeliv. Ni äger också en Far i den bemärkelsen att hans närvaro omsluter 
er och allt som är till. Men ni äger honom också i ert väsens allra heligaste, och målet för er vandring är 
att klart och medvetet våga nalkas den helgedom där den himmelska kraften kan hämtas. Därifrån kan 
ni ösa ur en aldrig sinande kärleksbrunn, där kan ni vila när jordiska stormar viner över ert liv. Och för 
att kunna gå in i denna helgedom krävs att ni offrar ert liv. Inte på en gång, i ett stort allomfattande 
offer, men tum för tum tills ni med lugn kan se hur detta liv faller sönder och ni stiger till en högre 
tillvaro varifrån ni inte mer kan gå tillbaka. (Trettondagen 1902) 

Vad är himlen? Inte en ort här eller där – inte ens på den högst belägna fjälltoppen – himlen är helt 
enkelt en plats inom var och en. Ett tillstånd av medvetande, av sällhet, av renhet och frid som var och 
en kan realisera. En punkt i det innersta. Den platsen betecknas i er heliga bok på olika sätt, men oftast 
så att där bor Fadern. Med er Fader i himlen menas den del av ert väsen som direkt anknyter till det 
gudomliga varifrån ni stammar. (18 november 1902) 
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DEN GUD VARS ANSIKTE LYSTE SOM SOLEN 

De Höga förde fram en lära som sades ha sin grund i mysteriet, men det var inte det vanliga 
kristna mysteriet som avsågs. Kvinnorna fick veta att det mysterium som firas i nattvarden hade 
firats redan långt före kristendomens uppkomst och då till minne av den Gud vars ansikte lyste 
som solen, som mognade druvan och lät säden gro. Denna gudsbild är förstås uråldrig, den fanns 
i alla gamla kulturer men vi kan väl närmast förbinda den med mysteriet i Eleusis där Apollon var 
den gud vars ansikte lyste som solen och Dionysos var den gud som mognade druvan. 

Den måltid som de nu firar minnet av var inte den första. Långt före Mästaren och hans lärjungar, hölls 
liknande måltider av hemlighetsfulla mäktiga varelser vilka gjorde jorden mycket gott. Dessa måltider 
kan spåras långt tillbaka. De firades särskilt till minne av den Gud vars ansikte lyste som solen, den Gud 
som mognade druvan och lärde kornet gro och bli till säd, den Gud som gav sitt liv stråle för stråle. 
(10 april 1900) 

Gud jämfördes alltså med solen och kvinnorna i Stockholm fick också veta att det slumrar ett 
embryo inom varje människa som en gång skall växa ut till en avbild av den gudomliga solen. 
Exempel på att se det gudomliga som en sol eller andlig eld finner man hos Herakleitos och mer 
allmänt i den grekiska föreställningen om Empyrén som den yttersta himlasfären. Ordet Phanes 
har också anknytning till ljus. I undervisning till De fem förde man fram myten om Jesusbarnets 
födelse som en variant på midvinterns under när solen åter föds vid midvintersolståndet. Men 
barnets födelse var också en universell andlig händelse där den gudomliga gnistan växte ut till den 
immanente guden, något som också skulle hända kvinnorna själva en gång. 

Vad är det egentligen människorna firar (på julaftonen)? För att tala med de gamla, en solens högtid och 
för att tala med dem som nu lever på jorden, en fest för ett barn och underligt nog blir det för dem som 
ser djupare samma sak. (…) Allt växande tillförs människan av solen och av de överjordiska makter som 
ibland gästar jorden. Men det är trons och hoppets sak att glädjas åt deras verk för ännu slumrar själva 
kraften. I det nyfödda barnet, i den bortvända solen. Den Gudomlige har funnits i alla tider, lika fullt 
som solen lyst över längst förfluten tid. Inom var och en slumrar det embryo som en gång skall se 
dagen som ett barn, som en gång skall växa och stråla som en livgivande sol. Inom er finns det som en 
gång när det tar gestalt skall hälsas av oss och av många som Immanuel – ”Gud med oss”. 
(Julaftonen 1904) 

GUDAGNISTAN INOM OSS SJÄLVA 

Det högsta är ljus eller eld, kärnan i oss själva är en gnista av detta ljus, denna andliga eld. När 
man når ett tillstånd där man ser det levande ljuset som är det Högsta når man himmelriket. 
Detta tillstånd karaktäriseras av fullt självmedvetande, av att den gudomliga kärleken har vuxit till 
en avbild av sitt gudomliga ursprung. Dessa föreställningar, som förmedlades till de fem kvin-
norna i gruppen i Stockholm, är en direkt återspegling av den orfiska tanken att själen är ett barn 
av det gudomliga som är fängslat i materien och som går i en skola som räcker i många inkarna-
tioner. Eftersom det innersta i människan är en droppe av det gudomliga finns himmelriket inom 
oss. 

När jorden höjer sig över sig själv, så skall hon bära ljusets barn – när människan stigit till andlighetens 
höjder, då skådar hon det ljus som kommer ur den osynliga eviga källan ur vilken andens barn öser sin 
kraft. När ni lärt er se på jordens skiftande företeelser som medel för ert höjande då skall ljuset födas 
inom er. (27 november 1900)  

Grunden i människans väsen, kärnan inom denna mänskliga företeelse är evigt levande oföränderligt liv. 
(…) Var och en som ser det levande ljus som lyser i världen han lämnar allt som växlar. Han skall inte 
känna oro eller smärta utan fyllas av det eviga. (10 januari 1904)  

Himmelriket, det eviga som finns inom dem. Gudagnistan som ingjutits i materien. Ni vet, säger han, att 
med himmelriket menas det ursprungliga, det väsentliga – ett medvetande som växer från 
omedvetenhet till ett medvetande, först om tillvaron, sedan om en självständig tillvaro och sist ett 
medvetande om gudomlig tillvaro. I alla liknelser som deras Mästare använt har detta ord, himmelriket, 
alltid ingått under den senaste betydelse [alltså medvetenhet om en gudomlig tillvaro]. Men eftersom 
det var få som kände till detta var det nödvändigt att använda liknelser så att orden kunde tolkas av var 
och en på det sätt som var möjligt. 

Varje utvecklingstid präglas först av sömn. Människan i sitt lägre tillstånd kan vara fullt vaken för det 
yttre livets mångahanda retelser, men ändå kunna höra till dem som sover. När det yttre livets retelser 
uppväckt det slumrande högre medvetandet börjar denna människa vakna, men utgallringen mellan det 
dugliga och det icke dugliga kan aldrig ske förrän hon vaknar till fullt medvetande. Inte det högsta 
medvetandet, men ändå ett fullt självmedvetande. Denna sanning hör till dem som existerat så långt 
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tillbaka som världens historia går. För långt innan människan på jorden kände till detta ägdes kunskapen 
om det inneboende gudomliga livet av högre väsen vilka vakade över det nyfödda människosläktet. Men 
uttalad och förstådd har den sällan blivit av det skälet att det strängt taget inte ges några ord som i sig 
inrymmer den underbara sanningen.  

Liknelsens hölje vilar än idag över det som måste kännas, upplevas, för att kunna förstås. Ord förklarar 
inte och endast de som känt Mästarens hjärta klappa mot sitt eget vet vad dessa liknelser egentligen 
innebär. Och vägen, vänner, till detta hjärta går genom trägen begrundan av det som blivit sagt er, 
genom varm hängivenhet för dem som talat till er. Och när kärleken inom era hjärtan vuxit sig stark och 
varm, då först förstår ni vad som ännu till en del måste synas även för er som dunkelt tal. 
(8 mars 1904) 

ANDE OCH MATERIA – MAKROKOSMOS OCH MIKROKOSMOS 

Kvinnorna fick veta att materien utvecklas genom den andliga kraft som finns inom den. Den 
fysiska evolutionen drivs av den inneboende andens vilja att manifestera sig i allt mer fulländade 
former. Makrokosmos, universum, är en förening av ande och materia och kvinnorna upplystes 
om att de själva var en avspegling av denna universella sanning. Deras egen varelse var ett mikro-
kosmos som avspeglade det stora makrokosmos, materien fanns i deras fysiska kropp och anden 
var deras eviga del. Tanken att mikrokosmos återspeglar världsalltet, makrokosmos, var en viktig 
del av den grekiska filosofin som den uttrycktes i orficismen. Ursprunget till denna åskådning kan 
man finna i Sumer där templen och tempelstäderna var jordiska avspeglingar av gudarnas him-
melska områden, där den jordiska kartan avbildade den himmelska harmonin. 

Det bor inom materien en kraft som driver den framåt i ständig utveckling, som driver den att 
oupphörligt skifta gestalt, liksom vågen sjunker i havet för att återigen stiga upp större än den var nyss. 
Så är det också något inom denna materia, det är evigheten – det ständigt varande, om också liksom 
materien något skiftande sett från er ståndpunkt, men i själva verket alltid detsamma. Det ligger utom 
mänsklig fattningsförmåga att fullt göra sig tillgodo dessa två begrepp. Men ni hittar dem i förminskad 
skala nära förenade inom er själva. Ni finner hela universum förkroppsligad inom er egen varelse; 
materien i ert hölje, evigheten i er ande. (9 november 1897) 

BRODERSKAPET 

Orficismen byggde på kärlek och broderskap. Man samlade grupper av likasinnade, som till ex-
empel i de pytagoreiska grupperna där medlemmarna till och med levde tillsammans. Men bro-
derskapet gällde inte bara den egna gruppen, i mysteriet i Eleusis var alla människor välkomna, 
kvinnor och män, fria och slavar, om de bara kunde förstå grekiska. Mysteriernas överordnade 
mål var broderskap och gemenskap över gränsen mellan himmel och jord, mellan människorna 
på jorden och gudarna i den andliga världen. Om man nådde detta mål, eudaimonia, nådde man 
en total sammansmältning med de gudomliga krafterna. Undervisningen till De fem handlade 
under åren gång på gång om detta broderskap mellan själar, oberoende om de var i en kropp eller 
inte. Lärarna försökte få kvinnorna att se den enhet som finns bortom de avgränsningar som livet 
i materien skapar, försökte få dem att förstå att allt är ett. 

Nu vänner står ni vid en vändpunkt. Inte var och en utan tillsammans skall ni vara representanter för 
den idé som ni mer eller mindre medvetet slutet er till och som genom mycket vedermöda kommer att 
arbeta sig fram genom mänskligheten. Den idén heter broderlighet. Mycket kommer att offras på det 
altare som modiga själar vågar resa åt den idén, blod kommer att gjutas i det yttre, blod ur hjärtat 
kommer att flyta i det tysta. Jag säger detta till er idag så att ni inte skall likna dem som i lugna tider 
närunderverken sker strör palmblad på vägen, men som sedan i svårighetens och stridens natt inte 
tvekar att ge till spillo det som det sagt sig hylla. Inte skall ni frukta de händelser ni förs in i. Som tysta 
makter skall ni följa oss dit vi leder er och aldrig glömma den idé för vilken er Mästare gett sitt jordiska 
liv. Den idén att alla är bröder, för ni äger inom er samma liv. En gång skall denna idé nå sin fulla 
utveckling. En gång skall ni medvetet och ur eget djupaste inre kunna säga att ni följer livets konung 
vars rike inte är av denna världen. (1 december 1901) 

UTVECKLINGEN ÄR VÄGEN OCH MÄNSKLIGHETENS FULLKOMNANDE ÄR MÅLET 

Vägen till himlens salighet, till den egna fullkomningen, går bara genom det egna innersta. 
Glöm inte att vad ni fått lära er är endast en sak; att vägen till himlens salighet inte går utåt utan inåt – 
att den kraft som var och en som vill verka behöver måste hämtas, inte utifrån, från en utomstående 
makt, utan inifrån, från det allra heligaste inom var och en, från rummet där Herren bor. Vill ni vara 
andra till gagn, arbeta då först och främst på att hitta vägen dit in. Vad ni har att ge är intet om det inte 
hämtats därifrån. Lär er först den svåra konsten att skjuta allt åt sidan för att kunna gå in i det allra 
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heligaste. När den konsten blir er egendom, då först äger ni skatter av verkligt värde att ge andra. (18 
november 1902) 

Kvinnorna i Stockholm fick också lära sig att själen och anden utvecklades genom många liv, 
reinkarnation var en av de sanningar som den andliga världen ville ge kvinnorna. De andliga lä-
rarna beskrev som vi såg på sidan 14 evolutionen som en av de grundläggande begrepp som de 
ville förmedla till kvinnorna. Idag förknippar vi naturligtvis begreppet evolution främst med 
Charles Darwins lära om växt- och djurarters biologiska utveckling, men det var inte enbart i den 
meningen som ordet användes i De fems kommunikationer. Den evolution som beskrevs var 
människosläktets utveckling, och perspektivet var inte i första hand det biologiska utan främst det 
själsliga och andliga. Vägen var den långa utvecklingen i liv efter liv under årtusenden, målet var 
att människan skulle nå en fullbordan som innebar att den inneboende anden eller gudomliga 
kraften skulle tränga genom den fysiska kroppen och använda sig av den på ett nytt sätt.  

Olika har människornas väg skildrats genom årtusendena, olika har också målet framställts, men för den 
blick som förmår tränga djupare, blir det snart klart att väg och mål i alla dessa skildringar är desamma. 
Utveckling heter vägen, mänsklighetens fullkomnande målet. Utveckling såtillvida att den i allt 
inneboende gudomen skulle genomtränga och betjäna sig av den materia som höljer mänskligheten. 
Fullkomnande så att denna inneboende gudom tagit välde över materien, betjänat sig av den så att dess 
krafter krävt nya verktyg, rikare på möjligheter, mjukare, lättare, mer formbara. (24 mars 1903)   

ATT SÖKA SIG TILLBAKA TILL GUD 

Men den fullbordan som innebär att den inneboende gudomen tar makten över den fysiska 
kroppen är enligt de andliga lärarna inget som sker utan eget arbete. Den kräver att man blir 
medveten om grundläggande sanningar, att man blir upplyst. Den mest grundläggande principen 
handlar om människans förhållande till det gudomliga. Den idé som fördes fram genom under-
visningen var som vi har sett att människan har en gnista av det gudomliga i sig och att denna 
gnista skall växa ut till en avbild av sitt ursprung. När detta sker kommer den också att frigöras 
från kravet på återfödelse och återvända till sitt gudomliga ursprung. Men för att detta skall 
kunna ske måste människan bli medveten om vad det är som hon söker, vad ordet Gud egentlig-
en betyder. De andliga lärarna försökte få kvinnorna att förstå att det som man kallar Gud inte är 
en personlighet utan en osynlig kraft, det oändliga ursprunget till den kraft som genomsyrar allt i 
universum. 

Den första frågan lyder. Vad är det att söka Gud? Men för att kunna söka på ett riktigt sätt måste ni 
först förstå vad det är ni söker, och sekler skall gå till ända innan ni fullt kan fatta vad detta är som ni 
benämner Gud. Det eviga upphovet till allt – ursprunget till själva anden i allt. Det eviga varat utan 
form. Hur skulle det kunna fattas av dem som ännu står på den ståndpunkten att för deras utveckling 
krävs en tillvaro i tid och rum. För dessa varelser skulle det ju vara fåfängt att ens bilda sig ett begrepp 
om detta, vilket inte med ord kan nämnas eller med begränsad tanke fattas, endast dunkelt anas av det 
som ligger djupast i deras väsen. Och ändå är det inte sällsynt att dessa varelser sinsemellan tvistar om 
vad uttrycket Gud innebär. De vill så gärna bestämma för sig själva och kanske för en hel generation 
den form det oändliga skall ha. (6 december 1898)  

Eftersom Gud enligt undervisningen till kvinnorna i Stockholm är en levande kraft kan man inte 
hitta den i en viss form, i en viss kyrka eller i en viss lära, det enda ställe där människan kan finna 
det gudomliga är inom sig själv. Människan är ett mikrokosmos som återspeglar makrokosmos, 
därför finns också en återspegling av den allt genomsyrande anden eller Gud inom henne själva. 
Synen på det Högsta som en obegränsad kraft som inte kan förstås inom någon form fanns na-
turligtvis inom orficismen, Pythagoras uttalande att man inte borde göra någon bild av Gud är 
bland annat en återspegling av denna insikt. Herakleitos från Efesos kallade den grundläggande 
kraft eller lagbundenhet som genomtränger kosmos för Logos. Allt i kosmos emanerar enligt 
honom från detta Logos, och ett uttalande som tillskrivs Herakleitos lyder ”Den som inte lyssnar 
på mig utan på Logos kommer att säga: Allt är ett”. Denna sanning fördes också fram till kvin-
norna i kretsen i Stockholm. 

Det kunde ligga nära till hands för dem som skall reda sig en helgedom att tänka: Där skall vi söka och 
där skall vi finna. Det är för att ni inte skall komma på en sådan tanke som jag vill säga er var ni skall 
söka det Högsta för att kunna hitta det. Inte här eller där utan endast på ett ställe, inom er själva. Ni 
vet alla att ni har fått en förmåga att i smått återspegla allt – ni har därför också fått en återspegling av 
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det högsta inom er. Säkert finns det de som säger att de inte äger detta, men det kommer sig helt 
enkelt därav att de inte varit rätta sökare, för den som söker han finner. 

Nu har byggt er helgedom, inte för att den skall rymma det ni söker, utan därför att den för era ögon 
och för era sinnen skall framställa sådant som inom er uppväcker de renaste och bästa känslor och 
tankar, väcka just den mottaglighet för det Gudomliga som är i störst verksamhet när själen behärskas 
av det som ni benämner andakt. För i djupaste betydelse innefattar detta inget annat än ett åskådande i 
ande av anden. … Så minns att som sökare har ni första gången böjt knä inför den bild som pryder er 
helgedom. Det Högsta skall den bilden representera, inte under någon form endast som en tanke, 
närvarande och ofattbar för varje sinne som inte öppnar sig i brinnande andakt. (13 december 1898) 

Målet för människan beskrevs alltså som ett återvändande till det gudomliga ursprunget. Vägen 
som människan har att gå för att nå detta mål beskrevs som en färd från det omedvetnas kaos till 
ett gudomligt medvetande, till fullkomning och salighet. Det är en väg som går genom människan 
själv, från det yttre in till det djupaste inom henne själv.  

Hälsning till er och frid över er väg! Det är om denna väg som jag idag vill tala. Ni själva nämner detta 
ord så många gånger, bland annat i er bön. Ni talar om en väg som är er och säger att samma väg en 
gång varit andras vilka nu vandrat den till slut. Har ni någon gång klart tänkt över vad detta innebär? 
Det kan tyckas som om det skulle vara överflödigt att beskriva något så enkelt som en väg. Ni och era 
medmänniskor vet att den vägen mynnar ut vid ett mål som är detsamma fast ni ger det olika namn; 
salighet, Gud, fullkomning.  

Men har ni tänkt på att en väg också måste ha sin början? Det är nog gott och väl att veta att den har 
ett mål, men jag vågar påstå att detta mål inte blir fullt klart förrän man vet vad utgångspunkten är. Det 
ligger i sakens natur att det är nästan svårare för er att fatta denna utgångspunkt än målet, därför att 
inom ert väsen finns något som pekar mot detta mål, medan det däremot inte finns något där som 
håller minnet kvar av utgångspunkten. Ni till vilka jag nu talar, ni vet att alltings begynnelse och alltings 
fullbordan är den Ende. Men jag vill ändå göra en skillnad när jag talar om vägen ni vandrar. En skillnad 
på utgångspunkten. Den väg ni nu beträder har sin början i det omedvetnas kaos och sitt mål i 
gudomligt medvetande. Det ligger så nära till hands att tänka på de yttre konturerna, men vägen ni går, 
och som en gång måste bli hela mänsklighetens, får inte sökas i det yttre. Det är en väg från detta yttre 
till det djupaste inre, på vilken en mänsklig varelse först famlar eller rusar hejdlöst åt höger eller vänster 
utan att veta vad hon gör, driven liksom av en yra att söka bekantskap med allt hon möter. Känna, 
undersöka, genomtränga allt för att till slut inse att intet var bestående, att hon måste söka på annat 
håll. Så är de första stegen på vägen, eller jag vill säga att de ännu inte går på den som beter sig så.  

Först med uppvaknandet av medvetandet att allt var tomhet börjar vägen, går fram genom allvarlig 
strävan att söka endast det rätta, till livlig längtan att hitta sanningen. Den når sitt slut när vandraren 
tålig, ödmjuk och undergiven sjunker ner på sina knän och säger: Ingenting är av betydelse utom detta 
att du, o sanning, skulle visa dig, att jag, o Gud, skulle skåda ditt anlete. Där har ni vägen som ligger 
framför er. Jag säger inte hela vägen utan de tre första stadierna av den. (19 mars 1899) 

Vägen går från ett tillstånd av omedvetenhet till ett tillstånd av gudomlig medvetenhet. Vägen är 
många liv i olika inkarnationer, den är en skola där medvetenheten sakta utvecklas. För denna 
utveckling krävs att de lidelser eller instinkter som regerar den omedvetna människan görs till 
lydiga tjänare till den medvetna varelsen. På vägen, i skolan, finns andliga vägvisare och lärare 
som hjälper människan framåt. De arbetar i den andliga hierarkin som länkar i en kedja som leder 
kraft från det högsta till det lägsta, alltså från det gudomliga ner till människan.  

Vägen vi talat om betecknas av tre trappsteg som leder upp till korset och den för från ett tillstånd av 
omedvetenhet till ett tillstånd av gudomlig medvetenhet. Idag vill jag skärskåda samma väg från en 
annan sida. Den leder från träldom till ljus frihet. Ni vet till fullo att ni för närvarande inte kan nämna er 
som fria varelser. Ingen av er har lyckats förverkliga den frihetslängtan som göms inom er. Bundna är ni 
på många sätt och om ni betraktar alla dessa band så kan ni lätt sammanföra dem under det 
gemensamma namnet materia. Det är ert materiella tillstånd som binder er.  

Ni vet kanske, eller åtminstone anar, att denna materia är lika gudomlig som någonsin anden, att den är 
det medel genom vilket andarna uppfostras till självmedvetenhet och frihet. Men om en varelse som går 
i skolan glömmer att denna skola endast är ett medel att utveckla hos henne en självständig karaktär 
och forma henne till en fri varelse, då blir inte denna skola det som den var ämnad till utan tvärtom ett 
hinder därför att den blir ett mål där den borde vara ett medel. Det finns många varelser som stannat 
på halva vägen, deras intresse går inte utom skolans område, de har lång tid kvar innan de når målet. 
De band som binder er är av många slag – ni nämner dem lidelser, begär, önskningar – ni nämner dem 
med orätt svaghet och oförmåga. För att kunna komma till målet, om målet nu är frihet, måste 
naturligtvis dessa band falla. 

De faller inte, därom bär alltför många vittne, av sig själva. De måste lösas eller ännu bättre samlas i en 
stark hand och göras till villiga tjänare där förr de uppträtt som despotiska herrar. Då kan ni åter fråga: 
Vad heter det medel som löser band, som förvandlar mäktiga lidelser till tjänare under det högsta. Det 
medlet vänner heter sanning och om ni vill ha stöd för detta i er skrift så har ni er Mästares ord: 
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Sanningen skall göra er fria. Sök alltså om ni vill komma framåt på vägen finna, förstå och älska 
sanningen. När ni en gång kommit så långt att ni verkligen fattar och älskar sanningen så blir det en lätt 
sak för denna att leda er till vägen slut. Detta är inte ett enkelt arbete. Det krävs många existenser i 
fjättrar, många existenser i strid, i tillbedjan och tjänande. Men om vi för er avslöjar vägen i dess hela 
längd så gör vi det för att vi bygger på ert mod och er ihärdighet. Så se till att vi inte bara räknat på er 
utan att också ni å er sida ställer samma krav på er själva. Och vet också att ni aldrig går ensamma. (…) 

Jag vill inte på något sätt ge mig ut för att fullständiga det ni nyss sagts, men jag vill inrista i era sinnen 
ännu djupare ett av de uttryck som fällts, nämligen att ni inte går ensamma. Det ges liksom en kedja av 
varelser från de allra högsta till de lägsta, eller rättare sagt yngsta, på ert plan. Dessa håller fast 
samman, de arbetar med ett gemensamt mål, nämligen att ställa sig bredvid alla dem som inte kan stå 
av egen kraft och ännu mer bredvid dem som tycker att de äger tillräckligt med kraft. De ställer sig där 
för att vara till hands när det behövs. Vi kan inte nog inskärpa detta i era sinnen. (21 mars 1899) 

Ett annat sätt att beskriva utvecklingsvägen är att säga att den leder från en ofullständig kärlek till 
den gudomliga kärlekens seger. Människans utveckling handlar om att utveckla en ren, fri och 
fullvuxen kärlek. Målet är att en gång kunna inrymma den gudomliga kärleken. Inom orficismen 
var kärleken en aspekt av det gudomliga. En av Faderns, Phanes, aspekter var Eros eller den gu-
domliga kärleken. När man säger att människan har en glimt av det gudomliga i sig säger man 
alltså med andra ord att hon bär med sig en del av den gudomliga kärleken, som är den allt ge-
nomträngande och skapande anden. Utvecklingens väg handlar om att låta anden växa och ut-
vecklas i det egna innersta, att låta kärleken växa och utvecklas till en avbild av den gudomliga 
kärleken. 

Från många håll kan vägen ses. Vi har sett hur den leder från okunnighet och bristande självkännedom 
till fullständig kännedom om det egna jagets förmåga att återspegla det gudomliga. Vi har också sett hur 
den leder från förtryck till frihet. Jag vill ge er ännu en sida av denna väg, visa hur den leder från 
kärlekens missriktade försök till kärlekens gudomliga seger. Ni och alla de som kan nämnas människor 
är skapade med ett frö till kärlek djupast i ert väsen och som när det utvecklas har två faser. Först en 
kärlek som omfattar det egna och så den kärlek som har sin glädje i att ge. (…) Kärlek är liv, men 
endast den som villigt offrar detta liv gång på gång kommer så långt att kärleken renad, frigjord och 
fullvuxen ryms inom henne. (…) Glad skall er vandring vara för många är de som ber för er om kraft att 
kunna offra era liv för att en gång kunna bjuda härbärge åt gudomlig kärlek. (29 mars 1899) 

Vägen mot fullkomning handlar enligt de andliga lärarna om att skaffa sig makt över sig själv och 
att i nästa steg underordna denna makt under det Högsta. Detta är ingen motsägelse, djupast i 
människan bor det Högsta och om man lärt sig behärska sin jordiska personlighet når man så 
småningom denna inneboende Gud. Då blir den egna viljan och den gudomliga viljan ett och 
detsamma. Ett av hindren på denna väg är själviskhet, att man inte förstår att allt i grunden är ett 
och medlet för att undanröja detta hinder är kärlek. När man verkligen känner och vet att man är 
ett med det stora hela, som alla andra också är en del av, förstår man också sitt eget och alla 
människors sanna värde. Här möter vi åter uppfattningen att alltet är en stor kropp vars liv är den 
allt genomträngande anden, det är den orfiska synen på Dionysos Phanes som universum, den 
vars tanke, sinne, kärlek är den allt genomsyrande gudomliga kraften. 

Vad är det som utmärker en vandrare på den kortare vägen jämfört med en vandrare på vägen med 
sakta stigning? Jo – detta att hon tager sig själv i sin egen hand för att lägga sig själv i Guds. Inte 
längre bestäms hennes färd av det som möter – inte av en ingivelse från höger – inte av en grämelse 
framkallad av något från vänster – inte det ena eller andra utifrånkommande har med hennes väg att 
skaffa, hon bestämmer själv över sig själv. Vill ni vänner verkligen vika av och ta den kortare vägen så 
lär er – intet utom er bär skulden för det som tilldrar sig inom er. En är härskaren i det inre – ni själva. 
Och vad åsyftar denna makt över eget själv. Jo, att det skall underläggas den som ensam förmår. Detta 
kan verka som en underlig motsägelse. Men det är ingen motsägelse utan en högre sanning. För den 
som tillkämpat sig det svårförvärvade väldet över sig själv, hon vet att först i den mån hon arbetat sig 
djupt i sig själv har hennes makt vuxit av det enkla skälet att djupast inom henne bor den som ensam 
är mäktig. Men vägen till denne mäktige går genom dyrt förvärvad självbehärskning.   

Två är stegen för den som vill vika av från den allmänna väg där så många går. För det första: håll 
budorden. Och dessa bud kan sammanfattas i ett. Älska –älska uppåt och nedåt eller bättre, älska utåt 
och inåt. Och vad är det som ställer sig hindrande när det gäller att uppfylla detta bud? Jo, det är 
kärlekens motsats, själviskheten. Detta att glömma vårt eget rätta värde. För vi är inte skilda väsen, ett 
här, ett där, vi är alla lemmar i en lekamen, alla enade av samma liv. Detta är det stora människovärdet 
att veta sig vara en del i det stora hela, där varje annan individ också är en del. Själviskheten skiljer 
lemmarna från kroppen, själviskheten söndrar, den är kärlekens motsats. Det andra steget kan 
sammanfattas så: Se till vem du sluter dig för att få stöd och hjälp. (April 1905) 
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JAG ÄR DU – DU ENDE 

I den grekiska filosofin kallades den lägre eller jordiska personligheten eidolon och det högre 
jaget kallades daimonion. Daimonion upplevdes initialt som en skyddsängel, t.ex. som den inre 
röst som varnade Sokrates. Denna ”ängel” hjälper det lägre jaget till andlig insikt, till gnosis. 
Gnostikern Valentinus förklarade att när det lägre jaget och det högre jaget slutligen förenas för-
står man att denna ”ängel” egentligen är ens eget högre jag. Nästa steg är att man inser att ef-
tersom allt i den andliga världen är ett, är det högre jaget ett med Gud, och därmed är man själv 
ett med Gud eller med Fadern. Samma budskap – jag är du, du Ende – förmedlades till de fem. 

Således inte en lära som skall beteckna ett umgänge med en högre utomstående andevärld, men en lära 
som skall klargöra för er att ni är andar, fria väsen, som endast för att bli ännu friare, starkare och 
lyckligare för korta tider studerar i materiella världar. Just detta att tyngdpunkten i ert väsen blir denna 
osynliga, självständiga varelse som döljer sig bakom ert fysiska hölje, bakom ert förstånd, bakom era 
känslor. (…) Fri är denna lära, fri på grund av att den lär andens frihet och fri även på den grund att den 
hämtar sitt vetande oberoende och av fritt val ur alla källor. Om ni rätt förstod den flod av ljus som 
genom denna åskådnings allmänna utbredning skulle sänka sig ner över er värld, då skulle ni också 
förstå att jag är fullt berättigad att hälsa er med Mästarens ord: ”Himmelriket är inom er”.  
(8 mars 1901) 

En är den ursprungliga, outgrundliga Ende. I översvallande kärlek vill han manifestera. Den Ende blir de 
många och ju rikare mångfald desto större manifestation. Ur denna mångfald som är mest avlägsnad 
från det enda upphovet vaknar ett dunkelt medvetande som så småningom växer ut till ett ”jag är”, 
växer vidare, djupare till ett ”jag är jag” – växer ytterligare till ett allt omfamnande ”jag är du – du 
Ende”. (14 mars 1901) 

MYSTERIESKOLAN 

Den undervisning som kvinnorna i Stockholm fick ta emot från den andliga världen byggdes upp 
genom de metoder som man använde inom de gamla mysteriekulterna. Kvinnorna fick ta del av 
vissa symboler som stegvis gjordes allt mer innehållsrika för dem. I de antika mysterierna an-
vände man symboler som bröd, vin, salt och annat som var sinnebilder för olika krafter och and-
liga sanningar som man ville förmedla, men adepten måste själv upptäcka vad dessa symboler 
egentligen stod för. Mysteriekulterna byggde på fördefinierade steg i form av invigningar som 
varje lärjunge måste gå igenom innan han eller hon själv blev en mästare, präst eller prästinna. 
Kvinnorna i gruppen De fem fick själva bygga upp ett litet mysterietempel mer riter och symbo-
ler och de fick veta att de genomgick en utbildning som i koncentrerad form återspeglade den 
skola som vägen genom alla liv innebär. Målet framställdes som att kvinnorna själva en gång 
skulle nå den slutliga invigningen och skolan var ett sätt att förbereda dem för detta slutliga steg i 
den mänskliga utvecklingen.  
När de andliga lärarna började tala om de gamla mysteriekulterna blev kvinnorna tydligen för-
skräckta. De var rädda att ta emot något som skulle motsäga den kristna religion och kultur som 
de levde inom, och deras vägledare försökte lugna dem genom att säga att de inte var kallade att 
bilda någon organisation utåt. Deras förbund var av rent andlig art, det syftade till att de genom 
sig själva skulle kunna representera en makt eller kraft som kan höja, rena och frälsa. 

Jag har nyligen talat om något som nästan skrämde er. Om dessa gamla hemliga sällskap och därvid 
betonat att de inom sig ägde och förvaltade en viss kunskap som inte kunde delges alla. Att det för att 
inhämta dessa kunskaper fordrades vissa utvecklingsstadier som måste genomgås av dem som tillhörde 
sällskapet. Vi har gett er mycket som verkar dunkelt för er. Vi har krävt en viss utveckling av er. Ett 
visst arbete delat i tre stadier. Allt vad vi sagt er har endast varit symboler för något ännu djupare och 
inte skall ni för ett ögonblick tänka att de tre månader som utgör tiden för ert novisskaps olika perioder 
är tillräckligt för att sätta er i stånd att fylla detta krav. Nej, inte tre gånger tre jordiska existenser 
räcker till, men lika gott. Ni står vid början, låt det vara nog, och låt denna början utfylla den jordiska 
existens i vilken ni nu lever. (…) 

Ni har många gånger frågat er emellan: Vart går vi. Till vad är vi kallade och hur skall vi fylla vår plats. 
Om detta är mycket att säga, idag bara detta: Inte till något stort i världens ögon, inte ens att bilda 
någon självständig stiftelse utåt. Av rent andlig art är det förbund ni har ingått och syftet är ett 
gemensamt avnjutande av gåvor som de Höga sänder alla dem som ärligt söker få vederkvickelse och 
styrka för att så gå ut, var och en åt sitt håll och sprida brödernas och de Högas lära. Eller med andra 
ord; att ni var och en i er stad skall representera en makt som kan höja, rena och frälsa er omgivning. 
(26 oktober 1898) 
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Kvinnorna stod inför det sista steget i den mänskliga utvecklingen men de kunde själva fritt välja 
om de ville börja vandringen på den sista biten av vägen eller om de ville vänta på den nuvarande 
nivån. De andliga lärarna ställde fram tre villkor för att nå målet på utvecklingens väg. För det 
första måste man bli medveten om den andliga världen. För det andra måste man våga inrätta sitt 
liv efter den ledning och kärlek som utstrålar från denna andliga värld. Och för det tredje måste 
man lära sig förstå att allt är ett. 

Tretalet har varit bestämmande, det som lagts till grund. För inom området för våra samtal har 
ingenting förekommit som inte kunnat sönderdelas i tre grupper. Er egen varelse delar ni själva in i 
ande, själ och kropp. Gudomen delar ni, och det med rätta, i fader, son och ande. På samma sätt vill jag 
idag dela den väg ni har att tillryggalägga inom er jordiska tillvaro i tre delar – först tre och så 
ytterligare tre och vad som kommer sedan hör inte till oss att omtala. Tre utvecklingsskeden ligger inom 
det område där ni nu befinner er, jag vill benämna dem först den tillvaro när ni företrädesvis 
eftersträvar att äga, så den när ni eftersträvar att vara och till sist den när ni lever för att ge. För 
närvarande befinner ni er vid slutet av detta tretal, vid givandets ståndpunkt. För var och en som vill bli 
lärjunge till de Höga måste ha övervunnit ståndpunkten när att äga ger glädje och när det att vara blott 
för det egna jaget är övervunnet. Då kommer den tid när längtan tar ut sin rätt.  

Ni måste inte vara för egen skull. Ni måste vara för att äga något att ge – där befinner ni er nu och den 
väg som ligger framför er har ni frihet att beträda eller lämna obeträdd tills vidare. För den stunden 
kommer alltid då den måste beträdas. Lyckliga de som inte väntar, de hinner längst som börjar 
vandringen fortast.  

 Det kommer snart den stund när vi önskar framlägga för er några av de viktigaste villkoren för att 
komma till målet på denna väg. Jag vill i väntan på detta endast framlägga några frågor så får ni sedan 
avlägga era svar. För det första: Är de, dessa Höga, verkligheter för er? För det andra: Är er tro på 
deras höga vishet och kärlek så stark att ni vågar inrätta era liv därefter? Och så [för det tredje] detta: 
Har ni förstått att alla dessa delningar och framställningar av ert varande och det ursprungliga 
[varandet] endast syftat till detta, att visa er hur allt är en enda enhet? (27 december 1898) 

Den högsta sanningen hade enligt de andliga lärarna ännu aldrig visat sig i ohöljd gestalt för män-
niskorna. Den hade hittills endast framställts i mysteriernas symbolik. Kvinnornas utveckling 
handlade om att de måste skärpa sina andliga sinnen för att en gång direkt kunna uthärda det 
starka skenet av det gudomliga. När de var färdiga i sin utveckling skulle det gudomliga träda 
fram inför deras syn i all sin prakt, därför skulle de vara förväntansfulla under sitt förberedelsear-
bete. 

Minns barn att den som ni söker och som kallas sanning aldrig ännu visat sig i ohöljd gestalt. Den 
lättaste dräkt den gudomliga bär heter mysteriernas. Det är efter denna minst höljande skrud ni söker, 
men minns åter, inget öga kan skåda något förrän det lärt sig att se. Alltså på er egen syn bör ni arbeta, 
skärpa er blick och härda er synkraft. Och när ni så kan uthärda den stora glansen, då träder den 
gudomliga inför er syn i hela sin prakt. Minns detta och var förväntansfulla under arbetet. 
(15 mars 1899)  

De andliga lärarna försökte illustrera människans uppbyggnad genom att beskriva det mänskliga 
väsendet som tredelat. Det yttre var det som kvinnorna kunde uppfatta med sina kroppar och 
under eller inom denna nivå fanns själens, intelligensens, viljans område. Dessa två faser var dock 
inte det sanna livet, detta liv fanns innerst och det använde såväl själen som kroppen som medel 
för att uttrycka sig. Kvinnornas undervisning framställdes också som ett symboliskt tretal där de 
under den första perioden arbetade med att lära sig kontrollera intellektet och den andra perioden 
ägnades åt att bemästra och kontrollera viljan. Under den tredje perioden skulle de studera det 
som fanns djupast inne i dem, nämligen anden. Denna varelse skulle en gång bli Herren inom 
dem, en trogen avbild av sitt gudomliga ursprung. Målet var att detta innersta liv skulle bli själv-
medvetet och bli den dominerande kraften i deras väsen. 

För allt vi meddelat er har vi som grund lagt det heliga tretalet. Jag vill när jag talar om liv också dela 
det i tre. Först det yttre som överallt manifesterar sig i er värld, men kanske det inte är rätt att säga det 
yttre, för rätt förstått finns inget yttre liv. Bättre uttryckt, det liv som rör sig i yttre mått, det som kan 
fattas med era jordiska kroppar. Under det har vi det liv som jag vill kalla själens, intelligensens, viljans 
manifestationer. Så långt kan de flesta följa mig. Men dessa två faser är inte livet. Ni har läst en 
skildring i er heliga bok om hur lärjungarna talade ”all livets ord”. Dessa ord rörde inte det materiella, 
det intellektuella eller ens det moraliska livet. Nej, ”all livets ord” rörde det tredje slaget av liv, det 
egentliga – det djupast liggande som använder i sin tjänst såväl intelligens som vilja och alla yttre 
medel. 

Vi har för er uppställt en tid av tre gånger tre månader som den tid under vilken ni skall försöka 
övertänka och söka djupare intränga i vad vi menar med ert förbund. Vi har då först uppmanat er att 
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noga övervaka och få makt över era ord. Ordet är det enklaste uttrycket för intellektets verksamhet. Där 
har ni den fas av liv som ligger närmast ytan. Det andra tretalet har vi bett er använda till att noga lära 
känna och bringa under er makt ert tankeliv. Det kunde tyckas att detta skulle avse ert intellektuella liv 
men vad vi avser är närmast er viljas verksamhet. Det är inte uttrycket för era tankar vi åsyfta, det är 
tankarna själva som vi önskar att ni får under ert medvetna inflytande.      

Kommer så det sista tretalet månader av studietiden som vi ännu inte fullt tydligt framställt. Nu skall jag 
säga er hur den skall användas om det överhuvudtaget går att uttrycka med ord. Den skall användas att 
träget studera det egentliga livet, den varelse som ligger djupast inom ert väsen, den varelse som en 
gång skall bli herren inom er, en trogen avbild av sitt gudomliga ursprung. Detta symboliseras med 
rosen. Er verksamhet blir alltså under dessa tre månader, att samla er varelse på den djupast liggande 
punkten och därifrån försöka att i kraft av den styrka som ni hämtar, få detta innersta liv att framträda 
så att det hos er blir självmedvetet och dominerande. (31 oktober 1899)   

De höga lärarna förklarade att förbundet mellan dem och de fem kvinnorna var en skola som 
uppfostrade kvinnorna till ett högre liv. Förbundet var en förberedelse för födelsen av det gu-
domliga livet inom dem. 

Nu vet ni genom höga lärare vad detta förbund är, det är en skola, en uppfostringsanstalt till ett högre 
liv, det är förberedelsen till en vagga i vilken en nyfödd skall vila för att sedan kunna växa upp inom er. 
(Långfredag 1900) 

DET GUDOMLIGA BARNET 

Undervisningen tog gång på gång upp budskapet om att de alla väntade på och förberedde sig för 
födelsen av det gudomliga inom sig själva. Detta barns födelse är naturligtvis en central del av 
den kristna läran. Men till skillnad från kristendomen, som för fram denna händelse som en unik 
engångsföreteelse, lärde de andliga lärarna ut att alla människor skall uppleva denna nya födelse.  
Barnets födelse var också långt före kristendomen en del av mysteriet. Enligt den kristne författa-
ren Hippolytos hördes i Eleusis vid midnatt ett rop om att ”Brimo har fött en helig son, 
Brimos!”. I sin avpollettering av de hedniska mysterierna i Exhortation of the Heathen säger den 
kristne Clement från Alexandria att ”ateisternas” mysterier är skamliga och osedliga, de dyrkar ett 
barn som slits i bitar av titaner, en kvinna i barnsbörd och skamliga kroppsdelar. Återfödelsens 
mysterium och den slutliga födelsen av det nya gudomliga livet i människan var alltså en grund-
läggande del av de antika mysterierna. Att man dyrkade en kvinna i födslovånda tolkar jag som en 
allegorisk beskrivning av människans svåra arbete med att föda sig själv. I undervisningen till de 
fem kvinnorna i Stockholm beskrevs också den del av mysteriet som handlar om det gudomligas 
födelse i människan. Kvinnorna var kallade, det arbete som de utförde och den undervisning som 
de tog emot syftade till att förbereda dem för en sådan födelse av det gudomliga. 

Gregor talar med dem om advent och om den fest de förbereder till minne av den största händelsen i 
denna världs historia. När ett litet barn blev fött spätt, helt svagt och att det barnet är just det som 
världen väntat i långa sekel.  

- Ja det är sant, detta lilla barn, det är på det ni och vi väntat, men inte att det skall födas i kroppslig 
gestalt, växa upp, lida och dö, utan detta att det om och om igen skall födas inom de andar som tillhör 
jordens krets. Utgånget från Gud och nedfört till jorden genom hans ande, nedlagt i varje människas 
sköte skall det födas, skall det ta gestalt och bli den som tar övertaget, den bärande kraften, den 
ledande kraften, den kraft som kan lida allt i medvetande om att den härstammar från Gud och att den 
hör Gud till.   

Vi skall tillsammans använda vår beredelsetid till att tala med varandra om detta och söka så gott vi 
förmår ur detta hämta kraft, ljus och ledning och när tiden kommer för den stora festen skall vi vara 
färdiga att fira den genom födelsen av något gudomligt i var och en av oss. Jag säger vi, för också vi här 
uppe delar era fröjder, firar era fester. Det kan tyckas som om vi kommit längre, men vi behöver också i 
varje stund födelsen av det gudomliga i oss. (23 november 1897) 

De andliga lärarna försökte förklara att den kristna berättelsen hade en djupare betydelse, barnets 
födelse var egentligen en berättelse om den invigning som skedde i en grotta i de gamla mysteri-
erna. Denna invigning var i sin tur en symbol för den andliga födelse som en gång skulle ske i 
deras eget innersta. 

Den tid ni går att fira till minnet av er Mästares nerstigande till jorden har som ni vet en djupare 
betydelse än man i allmänhet ger den. Inte blott till jorden, utan inom varje jordisk varelse skall denna 
Mästare födas som ett barn. Men var föddes han? Enligt er historia, inte där liver brusar, inte i en vanlig 
mänsklig boning utan i det tysta, i ett stall. Ursprungligen hette det i en grotthåla. Detta har en stor 
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betydelse, för inte på ytan där ert sinne ständigt skiftar, utan djupt ner i det tysta där ingen växling 
tränger, där skall er Mästare födas. (3 december 1899)   

”Utan att någon blir född på nytt kan han inte se Guds rike”. Född på nytt betyder; född till ett nytt liv. 
Inte kroppens utan andens födelse till medvetande och självständig verksamhet. (…) Född på nytt 
betyder att denna ande blir förhärskande och utvecklas allt mer tills den når den höjdpunkt som 
betecknas med: Guds enfödde – inte född av jord och ande men född som ande av Gud. (7 maj 1901) 

Det arbete som kvinnorna var kallade till var en förberedelse för en andlig fullbordan enligt 
mönster från de gamla mysterierna. De arbetade för att förbereda denna händelse genom att med 
sina renade känslor och tankar skapa den luft i vilken den kommande skulle kunna leva.  

Inte i morgon, inte i dagar som sedan kommer, men ändå inom tid skall åter en av de Höga i kärlek och 
vishet kläs i jordisk skrud. Denna hemlighet får ni ta som julgåva och gömma den i rena, tysta, 
väntande och vaksamma sinnen. Hemlighet kallar jag den därför att alla inte kan fatta vad jag sagt. 
Många gånger förr har det kommit till er det underliga ordet; Ni är kallade. Jag vill ytterligare säga 
något om det. När en hög ande skall, som ni uttrycker det, stiga ner till jorden eller en annan med 
jorden likställd omgivning, kan detta inte försiggå utan förberedelse. Dels genom att forma och utmejsla 
den materia som är lämplig att omge denna ande – dels genom att skapa en sådan atmosfärs som en 
sådan ande kan leva i. Så hade de Höga alltid bland människornas barn utgallrat sinnen vilka genom 
födelse efter födelse så småningom renats, gjorts lämpliga att bilda den omgivning inom vilken en enda 
ande skall kunna skåda jordens ljus. Redan nu pågår en dylik utgallring bland människorna för att bilda 
den stam, om ni så vill, från vilken den kommande skall härstamma. Förstår ni att denna utgallring 
består i att kallelsen utgår i öster och väster för att väcka till liv sinnen lämpliga för det sökta 
ändamålet. Inte så att var och en till vilken kallelsen utgår skulle bli den som personligen står den 
kommande nära, men så att om de anammar kallelsen skapar de genom sina renade känslor, sina stora 
tankar den luft i vilken han kan leva. Därigenom lägger de strå vid strå i den krubba där den kommande 
skall se jordens ljus.   

Var inte rädda att ni inte kan göra nog, varje litet strå, även det minsta fyller sin plats i den bädden. Och 
ta som ännu ett glädjebudskap det vetande att han som kommer i framtiden, sanningens stora hjälte, 
alltid föds som ett barn. Om ni hade öga att se med skulle ni snart upptäcka att alla de stora 
händelserna i världens historia inte är annat än i stora drag uppritade symboler av händelser som 
inträffar inom en växande människosjäl. Späd och vek skall den skåda dagen men den skall växa och 
kraften som utvecklas skall bära den utom jordens sfär. Betingelserna för denna födelse och tillväxt är 
de samma som för den kommandes. Rent sinne, starka goda tankar, ärligt uppsåt heter de strån som 
bildar vaggan även för det barn ni alla kan vänta inom era egna själar. Så gå i stilla förhoppning – gå 
stödda av ert ljusa vetande, och säg med dem som ser längre än ni gör: Ära vare Gud, allt är gott. 
Amen. (Julaftonen 1901)   

BRÖLLOPET 

Födelsen av barnet var som sagt ett av undren i mysteriet, det heliga bröllopet var ett annat. I den 
grekiska kulturen var ordet för bröllop och för initiering i en mysteriekult detsamma, telete. Man 
lät också ett barn uttala samma formel, ”jag har flytt från det sämre och funnit det bättre” vid 
både vigselceremonin och vid invigningarna i Sabazios mysterium i Aten. Enligt uppgift användes 
inte bara orden utan också ritualen för giftermål i det hedniska mysteriet, den nyinvigde hälsades 
som en brudgum med orden “Hell brudgum! Hell nya ljus!”. De andliga lärarna anspelade också i 
undervisningen till De fem på bröllopet i dess mysteriebetydelse som en sammansmältning mel-
lan själen och dess andliga motpart. 

Bröllopsskrud heter den dräkt som den befriade själen iförs när den skall möta sin Mästare, 
konfirmationsdräkt den som jungfrun bär när hon bestämmer att framför allt annat söka tills hon hittar 
den bild som är inbränd djupast i hennes hjärta, tills hon hittar honom, brudgummen som hon vet att 
hon en gång skall skåda ansikte mot ansikte. (Nyårsdagen 1901.) 

De andliga lärarna gav det förbund som de representerade en universell betydelse. Den yttre for-
men saknade betydelse. Sambandet var av andlig natur och det band samman själar över alla av-
stånd i tid och rum. Det förbund som kvinnorna bjöds in i bildades av en gemensam strävan som 
gick mellan hjärta och hjärta.  

Jag hälsar er systrar! Utan tvekan nämner jag er så, för alla de som försöker verka på samma sätt som 
ni längtar efter att få göra bildar ett stort förbund, en skara av bröder och systrar. Ett förbund säger jag 
som funnits till sedan långliga tider, ibland synligt, ibland osynligt. För detta skall ni veta, inte den yttre 
formen är det som binder samman, utan den gemensamma strävan som förenar hjärta med hjärta så 
att därav uppstår ett förbund. 

Ni känner inte ännu några likatänkande och ändå systrar – de är spridda, först över hela er jord, så 
genom alla de rymder som omger er jord. De finns bland de levande såväl som bland de döda, de finns 
bland dem för vilka liv och död inte längre existerar. (9 januari 1901)  
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MÄSTAREN 

Mästaren var en viktig del av mysteriekulterna. I det orfiska mysteriet var Dionysos den gudom-
liga mästare som förmedlade kulten till människan Orfeus. På samma sätt som Dionysos led och 
dog Orfeus för att därefter återuppstå till ett evigt liv i den andliga världen. Varje adept i det or-
fiska mysteriet gick sin väg mot invigningen i Dionysos och Orfeus fotspår, målet var att själv bli 
en mästare enligt förebild från dem. I de orfiska hymnerna/odena ber man de andliga krafter-
na/mästarna/gudarna att deltaga i riterna genom att låta sitt ljus skina över människorna och man 
ber dem ge arbetet ett lyckligt utfall.  
De fem fick veta att en andlig mästare besitter kunskap och förmåga. Han har utvecklat den ma-
teriella formen till fulländning och kan därför använda den som ett uttrycksmedel inom ett visst 
område. En mästare är någon som själv har öst ur den andliga kunskapens källa, och som därmed 
kan hjälpa andra på deras väg mot samma mål. 

En andlig mästare är någon som har lärt till dess att han vet och kan. För det andra är en mästare 
någon som genom detta vetande och denna kunskap har vunnit makt att härska eller rättare sagt 
behärska. (22 januari, 1901).  

Frälsning betyder att frigöra sig från den bindande formen, eller annorlunda uttryckt denna forms 
utvecklande till större böjlighet och lättare genomtränglighet för det som döljer sig däri. Den som blir en 
frälsare är därmed någon som undan för undan utvecklar formen tills den når sin fulländning. Tills den 
inte mer tjänar som ett hinder utan som ett uttrycksmedel inom ett visst område. Den som skall kunna 
utveckla formen mot fulländning måste vara någon som kan ingjuta det eviga livet i det av formen 
begränsade livet, någon som själv har öst ur källan för att kunna hjälpa andra. Med andra ord är en 
frälsare i den materiella världen någon som undan för undan lyfter denna materiella värld till allt högre 
utvecklingsformer under det att han ger sitt liv för att öka det inneboende livet. (26 februari, 1901).  

DET TREDELADE TEMPLET 

Lärarna i den andliga världen lät kvinnorna bygga upp en modell av ett tredelat mysterietempel 
med ett yttre som motsvarade deras egen kropp, ett inre som var en bild av deras själ och innerst 
ett allra heligaste som motsvarade deras ande som var ett med det gudomliga. De fick anvisningar 
om att fira en kultmåltid med bröd och vin, som inte bara var en avbild av det kristna sakramen-
tet utan enligt vad de fick veta hade firats långt före kristendomens tillkomst. Denna måltid hade 
för länge sedan firats i gemenskap med andliga krafter, och de andliga lärarna anspelade på Apol-
lon som den gud vars ansikte lyste som solen och Dionysos som den gud som mognade druvan 
(s 19). Den andliga världen förmedlade gång på gång att den lära som den åter ville föra fram var 
de gamla mysteriernas sanning. Men den undervisning och de symboler som de fem kvinnorna 
fick ta emot var bara ett försök att i bildlig form framställa den faktiska utveckling som måste ske 
för att en människa skall bli fullkomnad. Det hela var bara en förberedelse, den slutliga utveckl-
ingen kan man inte få genom teoretisk undervisning 
De fem kvinnorna i gruppen fick alltså arbeta med att bygga upp ett tempel i liten skala. Templet 
hade tre avdelningar som avspeglade den trefald som återfinns på alla nivåer, både hos dem själva 
och hos det gudomliga. Det finns enligt undervisningen en fullständig överensstämmelse mellan 
människans sanna väsen och det Högstas manifestation i andlig form. Arbetet syftade till att först 
ge kunskap om fysiska företeelser, sedan om abstrakta fenomen och slutligen om rent andliga 
ting.  

Det finns full överensstämmelse mellan ert väsens daning och er urbilds – den oändliges. Jag har därför 
talat om trefalden hos den oändlige och hos er och försökt visa på motsvarigheten mellan dessa båda 
trefalder. Jag har vidare försökt förklara att den symbol omkring vilken ni och många fler skall samlas – 
korsets – betecknar såväl den ursprungliga trefalden som ert eget väsens [trefald]. (19 april 1898) 

Tretalet finns överallt, trefaldig är den outgrundliga anden. Den innefattar förnuft, kärlek och makt. 
Trefaldig är den uppenbarelse som från detta outgrundliga utgår – vishet, vilja och förmåga. Detta 
manifesterade är en trogen avbild av det som ni inte med era tankar kan omfatta, men i människan 
finns hela världsalltet manifesterat i liten skala. Hon är en trogen avbildning av det ursprungliga. Tre 
sidor måste således hos denna människa utvecklas för att hon skall kunna bli det vartill hon är bestämd 
– förstånd, vilja, handlingskraft. (…)  
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Förståndet växer från att vara rena instinkten till självmedveten förståelse. Från att först vara ett 
fattande av fysiska företeelser, sedan av sådana företeelser som ni vanligen benämner abstrakta, till att 
slutligen bli ett fattande av rent andliga ting. (…)   

Där vilja och förstånd möts uppstår en längtan, ett begär att alstra som tar form i en människas 
handlingsförmåga. Tänk er förståndet som den uppåtgående stammen på er symbol – korset. Tänk er 
vidare förmågan att vilja som den tvärt över liggande bjälken, tänk er den därigenom uppkomna 
medelpunkten som det ställe varifrån er handlingskraft utgår. Till er som frågar: var finns då kärleken 
vill jag säga. Just i den medelpunkten. För vad ni förstår och vad ni vill det blir just det ni älskar. Och 
allt eftersom denna medelpunkt höjs högre och högre när den korsas av ett allt mer upplyst förstånd och 
en därigenom helgad vilja så blir också er kärlek, grunden för er handling, ren och ädel. (12 april 1898) 

Tre är stegen som leder upp till ert kors – den heliga symbolen för ett fullkomnat liv, ett liv som gett sig 
i glädje för att vinna det högsta. Tre är också de former i vilket detta enda liv framträder inom 
universum såväl som inom mänskligheten. I dag vill jag tala om det mänskliga. Utan att ni själva har 
förstått det har ni i er oansenliga helgedom gett en plan över detta livs framträdande i form. En plan 
som i alla tider varit känd av dem som sett bakom materiens slöja och där funnit livet, anden.  

Tre former tar detta liv. En yttre av er och era medvandrare på jorden allmänt känd – den fysiska 
livsformen. Den andra, av några djupare seende  känd form, i vilket ert begärsväsen och till en viss grad 
ert tänkande klär sig – en på sitt sätt lika materiell form. För det tredje tar detta liv en form som är den 
enda genom vilken det kan tillkännage sin verkliga sanna natur – det högre tankelivets form, de högre 
känslornas form. En form som är skådad av några få utkorade, anad av några djupare seende, men av 
den stora mängden jordebarn inte ens erkänd. Dessa tre former av liv är ändå inte själva livet. Göm 
detta tills det växer ut till en strålande sanning: Livet ryms inte i sig självt eller helt inom formen. 
(28 januari 1902)  

Det lilla tempel som kvinnorna byggde var alltså bara en modell av det andliga tempel som en 
gång skulle resas. Denna kommande byggnad var det mänskliga tempel som en gång skulle vara 
värdigt att bli den Högstes boning. Människan var menad att fullkomnas och på så sätt bli ett 
uttryck för det Högsta, för anden eller Gud. Detta heligaste slumrar på djupet av varje människo-
själ, som en potential för den slutliga utvecklingen.  

Vartill är vi då ämnade? Att bli uttryck för den högstes tanke, ett levande ord som går ut av kärleks kraft 
och som för med sig frälsning. Där har ni ert och vårt mål. Jag säger med vilje ert och vårt, för ni står 
inte ensamma, en hel skara för er osynliga arbetar i samma syfte. Ni får inte tänka att dessa osynliga är 
er överlägsna, de är snarare alltid med kärleksband förenade med er. Och många, det nekar jag inte till, 
står högt i både godhet och förstånd och alla bygger de sten på sten i den stora byggnaden som en gång 
skall resa sina tinnar högt ovan alla skymmande moln – den byggnad som jag vill kalla det mänskliga 
templet – människan helgad, förädlad, värdig att vara den Högstes boning. (26 maj 1897) 

Med vilka ord skall man tala om det allra heligaste – hur skall man våga beskriva det. Det finns nog 
endast som frö hos er i er nuvarande existensform och ändå – det finns, det slumrar på djupet av varje 
människosjäl. Därifrån skall det växa ut. Där skall det resas. Det skall bli ande och rikedom på ande och 
det skall fylla rymden med tal om Herrens nåd och makt. (26 maj 1897) 

De andliga lärarna förklarade gång på gång att det tempel som skulle resas inte var en materiell 
utan en andlig företeelse. Det motsvarade kvinnornas kropp, själ och ande, men detta tempel-
bygge var ännu inte helt färdigt. De hade ännu inte utvecklat det andliga medvetande som kräv-
des för att det gudomliga fullt ut skulle kunna ta sin boning i dem.  

Tredelad är alltså helgedomen som ni skall resa åt honom som inte kan omslutas av något och som ändå 
finns i allt. Tredelad likt den yttre helgedom som de symboliskt sökt resa. Den har ett yttre för alla 
synligt område – ett bakom, delvis döljande och delvis därigenom framträdande område, och så innerst 
ett rum där makter verkar – ett heligt rum genom vilket den Högstes röst ljuder. Er fysiska kroppshydda 
är den yttre helgedomen. Er själs alla egenskaper, era begär, era strävanden, er längtan är det som 
döljer sig därbakom. Er ande, oändlig, gudabesläktad, omätlig till sina möjligheter är den innersta 
helgedomen.  

Då säger ni: Denna helgedom är redan rest om den till alla delar ens kan nämnas så. Men jag säger: Ni 
far storligen vilse. Er kropp har ni själva så småningom byggt upp, i liv efter liv har ni samlat de 
partiklar som bildar denna kropp. Inte samlat dem en gång för alla utan snarare satt igång de krafter 
som attraherar just de partiklar vilka utgör er nuvarande kroppshydda. Men denna kropp är en jordisk 
företeelse och som sådan underkastad växling tills den för en tid försvinner för att omsider åter 
framträda. Då förstår ni att denna växling måste ha någon orsak. Och vilken? Densamma som byggt upp 
stofthyddan. Ni söker ofta denna orsak långt utom er, hos ett väsen som ni benämner Gud. Också i 
detta far ni vilse. Den oändlige är orsaken till ert liv, ert allra heligaste, detta är i sin tur orsak till ert 
framträdande i själ och så ytterst denna själs framträdande i kropp.  

Jag vill med detta säga: Ingen utomstående Gud ger åt någon, vem det vara må, annat än vad som 
framgår ur denna varelses innersta väsen. Detta innersta väsen hos er alla är byggmästaren till Herrens 
helgedom. Tro inte att denna innersta helgedom skulle sakna Herrens fullhet – den finns där utan tvivel 
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och livets svårlärda läxa är just denna att väcka medvetandet hos den varelse som döljer sig i det 
heligaste så att hon blir den verkande kraften i liv efter liv, blir byggmästaren som söker förstå de planer 
som visas henne av de Höga, för att efter dessa [planer] resa ett Herrens tempel högt och ädelt. Resa 
det så att de som ser det kan säga: Här är ett heligt rum, här bor sannerligen Gud.  (10 juli  1901) 

Kvinnorna stod ännu på den ståndpunkt där de hade lättare att samlas i ett materiellt tempel, 
men en gång skulle de förstå att den levande guden finns överallt och att det viktiga är att samlas i 
den anda som är Guds. Denna anda är den allomfattande kärleken och varhelst man samlas i 
denna anda utövar man andakt.  

Där ni nu står är allt ännu så ofärdigt att det är helt naturligt att det yttre, om det också inte har sin 
forna betydelse, ändå alltjämt skall betyda mycket. Därför ligger det nära till hands att ni har större 
lätthet att samla er till andakt på de platser där ni oftast brukar göra det, men när ni hunnit längre fram, 
när ni nått en mer utvecklad ståndpunkt, när Herrens tempel börjar resa sina murar inom er, skall ni 
inte längre ha dessa behov. Då skall ni förstå att överallt bor den levande Guden. Varje plats blir hans, 
varje rum kan ni fylla med andakt. Då skall ni förstå innebörden av orden ”Var som helst där två eller tre 
är samlade i mitt namn, där är jag mitt bland dem”. Inte rummet vänner, inte den yttre förhärskande 
luften är det viktiga, utan samlingen i hans anda. Detta är det viktiga: Att enas i den allomfattande 
kärleken är andakt, varhelst den utövas. (29 april 1902) 

Trots att åren gick hade kvinnorna tydligen svårt att förstå vad undervisningen syftade till. Det 
handlade inte bara om att få kunskap, utan arbetet syftade till att bygga ett Herrens tempel inom 
dem själva. De skulle inte resa en byggnad i det yttre, de arbetade med att inom sig själva lägga 
sten på sten till det tempel som den Högste en gång skulle ta sin boning i. Detta tempel kunde 
inte förverkligas genom teorier och yttre undervisning, det kunde bara resas genom att kvinnorna 
renade sitt eget väsen och förberedde sig för det som skulle komma.  

Det syns mig som om ni ännu inte förstått vad vi hela tiden försökt inplantera hos er. Varför ni samlas 
till dessa stunder.  Är det för att enligt världens sed vinna något som ni kan uppfatta som värdefullt? Är 
det endast därför att ni söker intellektuellt vetande? Många gånger har vi sagt: Därför samlas ni, på det 
arbetar ni; att bygga ett Herrens tempel. Inte för att i all hast resa en till det yttre ståtlig byggnad, men 
för att inom er lägga sten på sten till det tempel i vilket den Högste vill ta sin boning.  

Och detta, kan vi inte nog skarpt betona, sker inte genom det som ges utifrån, om det så skulle vara 
den högsta vishetslära. Utan det sker genom era egna bemödanden att rena den plats där templet skall 
resas – rena hela ert väsen i yttre som i inre bemärkelse och på så sätt bereda allt till mottagande av 
det som kommer. Inte skall ni fråga: Är du den som skall komma? Och ändå ersätter ni denna fråga i 
handling varje gång ni tvekar att begagna er av de tillfällen till stilla samling som dessa sammankomster 
ger er. Tjänare har vi kallat er – tempeltjänare skall ni vara, troget passande de tider som är bestämda 
för er, trogna i att undanröja de hinder som försvårar er tjänst. Tro mig, de som tåligt och stilla väntar 
på sin post skall förr eller senare se honom som de väntar på. (1 april 1902) 

Den 25 september 1902 var De fem för sista gången samlade i det rum där de hade fått bygga en 
modell av de antika tredelade templen, en modell som samtidigt symboliserade människans egen 
tredelade uppbyggnad i kropp, själ och ande och hennes väg till självkännedom och insikt om sitt 
eget gudomliga ursprung. Tydligen hade kvinnorna inte längre möjlighet att ha ett eget rum för 
sina sammankomster där de kunde förvara sitt altare och sina symboler, och under åren som följ-
de undrade de många gånger varför de hade fått arbeta med att bygga upp något som sedan så 
snart hade rivits ner. De svar som kvinnorna fick från sina andliga lärare handlade om att det 
rätta templet aldrig kunde resas i det yttre, det skulle i stället en gång växa upp som genom ett 
trollslag för deras inre syn. Det rätta templet skulle resas i den andliga dimensionen och inom 
dem själva. 

Ni går med sänkta blickar och böjda huvuden i sorg över det yttre tempel som ni fick för en tid och som 
nu rasat. Ni saknar detta yttre som för er varit en hjälpande stödjepunkt där ni hämtade ny kraft till 
framåtskridande.  Men kunde ni se med mina ögon skulle ni bli varse att på det ni nämner spillror reser 
sig en bättre helgedom, ett levande tempel åt livets Gud – reser sig även på det osynliga området i 
glans inför dem som ser till själens djup. Ni vet att er har blivit sagt: byggare skall ni vara. Ni klagar nu, 
ser alltid er bristande förmåga. Nåväl vänner, ni lärjungar i tempelbyggandets svåra konst, ta fasta på er 
förmåga, gör därav ett verktyg i deras händer som bättre förmår. Betrakta er helt enkelt som stenar i 
den mäktiga byggnad som inrymmer den Högste. (22 november 1904) 

En stor välsignelse ligger dold såväl i det tillfälliga resandet av ett tabernakel, som i att ni samtidigt med 
uppbyggandet gjort egendomliga erfarenheter på ett område där många människor i sitt nuvarande 
jordeliv aldrig erfar något. Det yttre templet som bit för bit blev dikterat för er gömmer i sin 
sammanställning hela historien om människobarnens utveckling till fullmogna Guds söner. Det har varit 
en bild i smått av de gamla skolor som använts av dem som strävat mot invigningens höjder. Och de 
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erfarenheter som ni gjort, och hon särskilt i rikare mått än hon avslöjat, de har erbjudits er för att i en 
tid av utpräglad materialism och bristande andlighet låta några känna personliga erfarenheter av att det 
finns ett annat område än det ni kan mäta med era sinnen. Återstår att besvara det som ligger i botten 
av detta. Varför blev det [templet] berövat oss? (…) 

När ni åter reser er helgedom skall ni förstå att den frid som ni trott er bjuda genom en yttre fristad i 
själva verket måste vinnas på ett annat område. Då måste ni förstå att den som beträder helgedomen 
måste vara rustad med ögon som ser och öron som hör, och då först när så är fallet kan helgedomen bli 
till en fristad. Där skall finnas ett stöd för det de känner inom sig, de skall inte söka tillfällig vila utan ny 
strid, ny kamp, för de skall veta att intet går upp mot att nå målet. Det som vinkar högt över höjder och 
som inte kan nämnas av människors tungor. (3 januari 1905) 

En gång skulle kvinnorna resa den helgedom som är av rent andlig natur. En dag skulle de själv-
mant och av egen drivkraft avge ett löfte om att ge allt för att tjäna de Höga. Någon gång i fram-
tiden skulle de ha vuxit i andlig förmåga och vara utrustade med ”ögon som ser” och ”öron som 
hör”. Då skulle tiden vara inne för att helgedomen som genom ett trollslag skulle resa sig inför 
deras ögon.  

I den helgedom som för tillfället är sluten har ni en gång blivit uppmanade att avlägga er bekännelse. 
Den stund kommer när denna maning tar sig sådant uttryck inom er att ni frivilligt, därtill tvingade av en 
makt starkare än ni själva, avlägger detta löfte. Jag ger allt för att få tjäna de Höga – då är stunden 
inne. När allt vad livet kan bjuda syns ringa mot den stora glädjen i att i allt vara deras tjänare, då 
växer helgedomen som genom ett trollslag upp inför era ögon. Vill ni på fullt allvar på nytt resa den 
[helgedomen], så sträva efter att inse det rätta värdet av alla ting. (17 januari 1905) 

SYMBOLER 

Kvinnorna fick alltså arbeta med att bygga upp en modell av ett tempel med ett yttre, ett inre och 
ett allra heligaste innerst. Templet var en bild av deras eget väsen och de fick också anvisningar 
om andra symboler som skulle hjälpa dem att förstå de andliga sanningarna. På sitt altare fick de 
vid vissa högtidliga tillfällen lägga en rosenkrans som symboliserade den kedja av kärlek som 
band samman kvinnorna själva och deras vänner i den andliga världen. Rosen var en symbol för 
den fullt utvecklade människan, en symbol för den kärlekskraft som var en avbild av sitt gudom-
liga ursprung. På altaret fanns också andra symboler, nämligen triangeln, det vita korset och kal-
ken, men den fulla innebörden av dessa symboler skulle kvinnorna inte kunna urskilja förrän de 
hade hunnit längre i sin utveckling. 

På altaret finns de symboler som skall omtala innebörden av hela ert förbund. Men vänner, detta 
förbund är ännu inte färdigt, hur vill ni då att vi helt skall avslöja för era oinvigda blickar det som ni först 
får skåda längre fram när ni hunnit lära er. (13 december 1898)  

TRIANGELN 

Tretalet återkom ofta i den andliga världens undervisning. Den outgrundliga anden sades vara 
trefaldig, den innefattade i sig förnuft, kärlek och makt (s 16). Talet tre gick som en röd tråd ge-
nom de Högas undervisning, i stort sett allt i universum sades vara trefaldigt. Kvinnorna fick lära 
sig att deras eget väsen är en trefald bestående av kropp, själ och ande. Denna trefald symbolise-
rades av de forntida templens uppbyggnad i ett yttre, ett inre och innerst ett allra heligaste. Kvin-
nornas eget väsen skulle utvecklas till en spegelbild av denna trefald.  

Talet tre är ett underbart tal, jag är frestad att säga ett tal av universell omfattning. Stort sett allt i 
universum är trefaldigt. Ert eget väsen är en trefald, det tempel som ni lärt er att föreställa som 
existerande är en trefald, ert väsens tempel är också trefaldigt. Göm detta tal som en nyckel när ni vill 
låsa upp det som för er är ett mysterium. (28 maj 1907) 

Inom orficismen ansågs hela tillvaron bygga på det Enda som manifesterade sig i den heliga tria-
den Metis, Eros och Ericapaeus. Är det då troligt att detta samband också symboliserades med en 
triangel inom denna filosofi, precis som i undervisningen till De fem? Jag tror att det är möjligt 
att det var så, och ett argument för den uppfattningen är det Platon skriver i Timaios om att all-
ting består av trianglar som härstammar från en gyllene ”urtriangel”. Timaios undervisning i dia-
logen bygger på pytagoreisk teori, i alla fall så som Platon uppfattade denna.  
Enligt myterna slukade Zeus sin fader Phanes och kom därför att äga alla Phanes egenskaper i 
form av skapande förmåga, visdom och kraft. I den orfiska hymnen på sidan 16 sägs Zeus 
följaktligen vara kvinnlig och manlig, himmel och jord, ande och himmelsk eld, Metis/Visdom 
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och Eros/Kärlek. Allting är förenat i hans kropp. Pytagoréernas lära, som var en del av den or-
fiska filosofin, beskrev den orfiska världsbilden där allt var ett men ändå uppdelat i en hierarki av 
krafter genom tetraktysen. Denna symbol var för dem en matematisk beskrivning av Alltet (Pha-
nes) som skapades genom att man ordnade de tio första positiva talen i en triangelform. 

1 
2 3 

4 5 6 
7 8 9 10 

De andliga lärarna förde alltså fram triangeln som en mycket viktig symbol i undervisningen till 
De fem. Triangeln symboliserade dels det Evigas trefaldiga uppenbarelse i förnuft, kärlek och 
kraft/makt eller Fader, Son och Ande. Triangeln betecknade också andens nedstigande i mate-
rien, dess räcka av liv i materien och slutligen dess återvändande till sitt gudomliga ursprung. 
Denna väg beskrivs som en smärtans väg, man anknyter här till den undervisning som man skap-
ade i mysterierna genom adeptens plågsamma utveckling i en räcka av reningar och invigningar, 
fram till den slutliga invigningen till det nya livet. 

Hell er och hälsat vare ert nya tecken. … Er triangel har till att börja med två betydelser, jag vill därmed 
inte säga att den sedan urminnes tider inte haft andra betydelser, men för er skall den åtminstone 
beteckna två faser av samma sak. Först och främst skall den leda er tanke till den trefaldiga 
uppenbarelsen av de eviga, ursprungliga, ofattbara som ni med orätt benämner Gud. Inte så att det inte 
skulle motsvara vad ni borde mena med detta ord. Men med orätt säger jag därför att detta inte kan 
nämnas.  

Tre uppenbarelsesätt har ändå detta ofattbara. Ni nämner det fader, son och ande. Detta är om ni rätt 
betänker endast tre åskådningssätt, eller noggrannare bestämt det samma sett från tre olika sidor. 
Detta skall triangeln betyda för er; hur ni än vänder den bjuder den ändå samma dimension i samma 
riktning, alltså likartat framträdande i rummet.   

Men den [triangeln] skall också beteckna det som ni på vår inrådan sysselsatt er så mycket med. Den 
skall vilande med sin breda bas på ert offerbord beteckna detta: Först andens nedstigande, så andens 
dväljande i materien och så andens uppstigande till utgångspunkten, ett evigt sammanhängande som 
också kan uttryckas med en cirkelrund figur. Men för er bäst uttryckt genom triangeln, och vet ni varför? 
För denna bas, bred och fast på vilken er triangel skall vila – den betyder för er materien. Och det är 
den väg genom vilken anden nalkas den punkt där återuppstigandet tar vid.  

Den skall vidare vara symbolen för det nödvändiga lidandet genom vilket alla måste gå för att vakna till 
det tillstånd varifrån uppstigandet kan börja. Under denna väg – smärtans väg – händer det ibland att 
det sänds ett särskilt utflöde av kraft och hjälp, ljus och ledning till dem som är vandrare. Det kommer 
också för alla dessa vandrare, innan de lämnar vägen, en stund då ljuset bryter in i deras inre med 
större kraft än någonsin förr. Ett sådant tillfälle benämns vanligen: ”ny födelse”. Det är inte ett tomt ord 
detta, för när ljuset från den Guds utstrålning som ni benämner sonen bryter sig ner och träffar som en 
livgivande stråle ett sinne fyllt av längtan efter detta ljus, då alstras inom den varelse som det träffar ett 
nytt liv. Ett spätt och ömtåligt men ändå ett liv som växer ut till en styrka som kan bära större 
prövningar än ni kan ana. Att detta är en tilldragelse av vikt kan ni förstå och detta har alla varelser 
förstått, därför har de firat vissa högtider till minne av detta sammanflöde av himmelskt ljus och 
himmelsk kärlek å ena sidan och en mänsklig andes innerliga längtan efter renhet å andra sidan. Och 
barnet som föds genom denna förening, det får ni kalla hur ni vill. Ett Guds välsignat barn är det, rent 
och ljust och varmt till själen. Inte skall ni stanna på vägen och byta ord om det ni inte kan nämna. 
Hälsa endast med tystnadens ödmjuka, stilla glädje den tilldragelse att detta barn föddes bland er och 
tacka Gud om er längtan varit mäktig nog att föra er till den punkt att ni kan ta emot den gudasände. 
(20 december 1898) 

KALKEN 

Kalken beskrevs för De fem som en bild av materien eller kroppen, medan vinet eller blodet är 
en symbol för den ande som utgjuter sig i materien. Den panteistiska synen på universum som en 
besjälad varelse och genomsyrat av den gudomliga kraften var som vi sett en orfisk föreställning. 
Målet var enligt undervisningen till de fem kvinnorna att människan själv skulle renas och utveck-
las för att till sist fyllas till brädden av den gudomliga anden, på samma sätt som kalken fylldes av 
vinet som ju var en manifestation av Dionysos, en av de gamla mysteriernas mästare. 

Kalken, ni vänner, är ytterst en bild av materien och det blod den skall gömma är i sin tur en bild av den 
sig i materien utgjutande anden. Alltså ni kära, ren och skinande klar skall kalken vara. Ett käril värdigt 
att rymma ett utflöde från det gudomliga. Sådan skall den pryda ert offerbord och då ni vid en helig 
handling för den till era läppar, skall ni veta att det sker för att påminna er, att först då är allt fullkomnat 
när ni blivit rena käril vilka alltigenom rymmer den helige ande. (28 november 1899) 
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DET VITA KORSETS BRÖDER 

DE HÖGA OCH LEDNINGEN FRÅN DEN ANDLIGA VÄRLDEN 

De fem kvinnorna fick veta att de andliga krafter som ledde deras arbete tillhörde en grupp som 
hjälper jordens invånare framåt i deras utveckling. De var i allmänhet inte själar som en gång levt 
på jorden, men de fungerade ändå som beskyddare och lärare för mänskligheten.  

Jag hälsar er därför att jag fått uppdraget att leda ert arbete. Arbete kallar jag det med rätta – arbete 
för oss och arbete för er. Inte skall ni tänka att endast från er sida görs försök att nalkas högre väsen 
som är osynliga och delvis ofattbara för er. Er strävan möts med ännu större iver från vår sida, och vet 
ni vilka vi är? Ni tror för det mesta att de väsen med vilka ni så träder i beröring är sådana som för 
kortare eller längre tid gästat er värld i mänsklig skepnad. Sådant händer, men det är ingen regel utan 
ett stort, väsentligt undantag. Varelser finns som fått uppdraget att styra er världsutveckling och att 
leda denna världs invånare framåt fortast möjligt. Dessa följer er som skyddsvakt, de följer er som 
lärare, de följer er i otaliga gestalter – alla för ert vanliga öga osynliga, för er intelligens inte fattbara, 
men för er aning förnimbara. (15 november 1900)  

Något senare sades de Höga vara mästarna från alla tider som har levt i många liv på jorden för 
att slutligen inte längre återfödas. De söker lärjungar som de alltid sökt, och de använder sig av 
mänskliga verktyg för att förmedla sina bud. 

Redan när vi först försökte samla er för att höra på våra lärdomar frågade vi om ni trodde på de Höga 
utan att på något sätt upplysa er om vilka dessa var. Nu skall ni få veta mera. Dessa Höga är de som 
gått det jordiska livets väg upprepade gånger tills de på vandringen inhämtat så mycket att alla de bud 
som bjuder återfödelse i materien för dem förlorat sin bindande kraft. De har så fördjupat sitt 
medvetande, så kuvat allt hos dem som inte hade evighetsvärde att de kunnat lossa alla band som i 
allmänhet drar människorna till materiens värld och därmed kan de nu leva ett liv fritt från det som 
binder vid denna värld. Men ännu är de bundna vid världen med det band som heter kärlek till 
mänskligheten.  

Det är dessa Höga osynliga, men därför inte mindre starka och inflytelserika ledare av mänsklighetens 
vandring på utvecklingens väg. De äger som jag säger makt men det hindrar inte att de för att begagna 
denna makt på ett välsignelsebringande sätt begagnar sig av verktyg. De är mästarna från alla tider, de 
söker lärjungar som de alltid sökt. De låter kallelsen utgå på ett sätt som ni snart skall förstå. I form av 
tankar som träffar sinnen vilka, svag och omogna, ändå brinner av längtan efter ett bättre än jordens 
skiftande ängder kan bjuda, efter något fast, oföränderligt, evigt till vilket de kan hålla sig med trygghet. 
Formen under vilken denna kallelse utgår är skiftande i det oändliga, därför att den gestaltas av just det 
sinnets krav som den träffar. (9 januari 1901) 

I slutet av den tioåriga undervisningsperioden sades de som talade till kvinnorna endast vara tjä-
nare till de Höga, de Höga själva måste de söka någon annanstans. De andliga lärarna beskrev en 
hierarki av krafter där de som talade till kvinnorna sades vara tjänare till högre krafter. Hela hie-
rarkin sades tjäna den levande guden, allas härskare, beskyddare och ledare. De Höga sades vara 
hela ljuset.  

Underligt verkar kanske för er mitt tal, men det är sanning och det kommer stundande dagar att intyga. 
Härligt har vittnesbörden klingat: - De Höga är verkligheter. Detta är ovanifrån sett den första 
välsignade brodden som skjuter upp och bådar en rikare skörd. Härligt kommer den vittnesbörden att 
under dagar som kommer ljuda över era läppar och verkan blir ett gensvar inom era hjärtan och från 
dem därovan. Ja vi finns till, vi har funnits sedan tidens början i en oräknelig skara. Vår kärlek står 
oförändrad till tiden slut. Vi bär den Endes bud till längtande vandrare och det budet lyder: Tröttna inte, 
utan lägg din hand i vår, se tillbaka endast på det goda du samlat under färden och framåt i fast 
förtröstan, för du går hand i hand med dem som har nått målet – det mål som står när alla tider upphört 
– det målet som är den levande Herren Gud, allas härskare, allas beskyddare och ledare. (Nyårsafton 
1903) 

Vad menas med de Höga osynliga? Vilka är dessa intelligenser som döljer sig bakom denna benämning, 
och vilka är överhuvudtaget de intelligenser som döljer sig bakom den osynliga täckelsen. Ni står inte 
längre på den ståndpunkten att ni kan nöja er med att allt som kommer till er från en osedd värld skulle 
utgå från bortgångna medmänniskor. Ni vet till fullo att mycket kan komma från det osynliga hållet och 
utgå från levande varelser som finns i kroppen så väl som från varelser som står utom den mänskliga 
utvecklingslinjen. Ni vet att det finns varelser som lagt det mänskliga utvecklingssteget bakom sig och 
sådana som är levande varelser utan att äga mänsklig gestalt. Bland alla dessa måste ni söka för att 
finna dem som ni nämner de Höga. 

Vi som talar till er är endast tjänare, de Höga måste ni söka någon annanstans. För att leda er rätt vill 
jag säga: Leta efter upplysningar om osynliga höga hierarkier som på ett eller annat sätt ingriper i och 
leder människors öden. Det vetande ni erhåller kommer att kasta en flod av ljus över mycket som ännu 
ligger för er som ett anat men okänt område. Men vet att allt rätt sökande måste vara riktat åt två håll. 
Utåt efter upplysning från dem som vet mera och inåt i ett stilla lyssnade efter de stämmor som endast 
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där kan uppfattas, för glöm aldrig detta: Kunskapen är fullständig först när den går både genom hjärta 
och hjärna, när det utifrån erfarna blir en levande verksamhet i det inre. När de ord som genom de 
Högas tjänare uttalas i er krets finner gensvar i djupet av era själar och tvingar dessa att vidga sig för 
att ta emot än mer vetande, först då är vetandet verkligt. (21 februari 1905) 

Hämta all er kraft från de Höga. Oss tillhör världsutvecklingen, på vilket sätt skall vi en gång förklara. De 
Höga är hela ljuset, känt av alla mystiker, ett högt och heligt brödraskap, bed om att få tjäna dem. De 
fyller hela rymden. Ananda och Amaliel tillhör de Höga. Varje människa är en utsänd tanke från Gud, ni 
må lyssna efter Guds röst. Hela undervisningen har avsett att utveckla hos er särskilt känslan att ni är 
ett. (4 augusti 1906)   

I ett orfiskt sammanhang är talet om en andlig hierarki under ledning av den levande guden lo-
giskt. Inom orficismen såg man de andliga krafterna som medarbetare i en hierarki bestående av 
det Högsta, olika gudar eller krafter som stod under detta högsta och därunder halvgudar eller 
heroer som var själar som på ett eller annat sätt hade lämnat den jordiska tillvaron och levde 
permanent i den andliga världen. Under dessa nivåer fanns olika daemoner eller daimonion som 
hjälpte människor. Sokrates använde enligt Platon ordet daimonion om den gudom som ända 
sedan filosofens barndom fungerade som en varnande inre röst. Denna röst gav aldrig styrande 
råd utan fungerade endast avvärjande. Att de Höga sägs vara hela ljuset, känt av alla mystiker, 
stämmer väl med den orfiska uppfattningen om det Högsta som ett evigt ljus, en nivå av kärlek 
och kraft som människan kunde nå upp till i extas eller eudaimonia. 

ARARATS BRÖDER 

På färden ledsagade De fem av sjustjärnans rosenkreuziska tjänare Gregor, Ananda, Clemens och 
Amaliel samt deras tjänare Georg, Gidro, Esther och Ewald. I flera liv hade Hilma letts av dessa.1 
Den 1/9 1907 sades att Hilma var vägledd av Det vita korsets bröder. Det är ett heligt samfund 
från olika religioner. Dit hör Kristus, Buddha och Ararats bröder. De sist nämnda är ännu 
bundna vid jorden. Den 29/11 1907 sades det att Det vita korsets bröder även kallades Ararats 
bröder.2 

DET VITA KORSETS LÄRA 

Korset var en viktig symbol i undervisningen till De fem, precis som man kan tänka sig i ett kris-
tet sammanhang. Men de Höga ville sprida en ny sanning om kristendomen, kvinnorna var kal-
lade att bära fram en ny tolkning av denna åskådning. Bakom korsets symbol dolde sig en ur-
gammal lära som före kristendomens genombrott hade förvaltats av dem som ”visste”, alltså de 
som hade gnosis. Gnostiker är numera en etikett som man har gett de kristna som inte godkän-
des av den segrande kyrkan under andra och tredje århundradet. Men gnosis var långt före detta 
den kunskap som man bland annat hänvisade till i devisen i Apollons tempel i Delfi i form av 
”gnothi seauton”, känn dig själv. En gnostiker var alltså någon som hade uppnått kunskap om sig 
själv och genom denna mystiska väg också nått kunskap om det gudomliga. Clemens från Alex-
andria försökte ta över den gamla hedniska filosofin genom att påstå att de kristna var de rätta 
gnostikerna, och i nästa steg kom ordet gnostiker att beteckna en heretisk kristen. Men den intui-
tiva kunskapen, gnosis, var den högsta kunskapen i de förkristna mysteriekulterna och alltså ur-
sprungligen inget som hade något att göra med kristendomen. De andliga lärarna förklarade att 
de arbetade för att åter föra fram en sanning om mysterierna som härstammade från tider långt 
före den nuvarande kristna tideräkningen.  

Nåväl ni kära, detta är vår avsikt. Att i er tid återge korsets symbol den rika mystiska betydelse det haft 
ända sedan mysterierna instiftades. Ni vet att korsets historia sträcker sig långt bakåt, förbi den 
tideräkning som är er nuvarande. Ni vet också att det rikaste innehållet i denna symbol inte är den som 
er tid vanligen ger den. Så skall ni veta: Ni är kallade att bära fram en idé, inte en ny men en hög, ädel, 
urgammal och bortglömd - den idé som från urminnes tider gömdes bakom korsets symbol av dem som 
”visste”. (23 oktober 1900) 

                                                 
 
1 Lnr 556 s 441-442. 
2 Lnr 556 s 559. 
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EVOLUTIONS- OCH REINKARNATIONSLÄRORNA 

De andliga lärarna försökte ersätta det mörka kristna korset med ett annat kors, ett vitt kors. 
Hilma af Klint och hennes vänner tillhörde ”Det vita korsets bröder och systrar”. De skulle delta 
i utbredningen av evolutions- och reinkarnationslärorna. När dessa läror hade accepterats skulle 
det mörka dystra kors som är kristendomens symbol förvandlas till ett vitt kors som sprider kär-
lek och glädje. 

Ett namn önskar vi kalla er lilla skara. Den yttre benämningen (ordet) betyder visserligen lite, väsendet 
(andan) är huvudsaken, men vi har alltid tänkt på er som förkunnare av de läror som snart skall spridas 
över jorden – evolutions- och reinkarnationslärorna. Och när dessa läror omfattats kommer det mörka 
dystra korset att skimra i ett härligt ljus. Vi vill därför kalla er ”Det vita korsets bröder och systrar”. I 
dessa ord ligger allt inneslutet som ni äger av kunskap och som ni med er vilja eftersträvar. (9 januari 
1901) 

KUNSKAP OCH KÄRLEKEN 

I undervisningen till Hilma af Klint och hennes vänner förklarade de andliga lärarna alltså att de 
ville återge det kristna korset dess ursprungliga betydelse. Korset hade flera betydelser, men det 
var inte det romerska tortyrredskapet som man avsåg. Det vita korset stod på en bas som var 
kunskapen om att allting är ett. Dess uppåtriktade bjälke symboliserade kärleken till de andliga 
krafterna och tvärbjälken betecknade kärleken till de mänskliga bröderna. 

Korsets riktning anger den riktning som det andliga vetandet tar, från er räknat från sydost till nordväst, 
från österlandets sydligaste trakter till västerlandets nordligaste. Så vill vi också samla några spridda 
strålar av den kunskap som ni äger och av därav bygga ett kors – vi vill nämligen ordna ert vetande så 
att ni först äger en bas, så en uppåtsträvande pelare och så en därifrån utgående korsbjälke. Basen för 
er kunskap är kännedomen om alltings enhet, av det kommer mer än ni kan fatta. På denna bas kan ni 
bygga en fast pelare som sträcker sig högt mot höjden, något som man kunde vara frestad att nämna 
vetande, men som när man kommer närmare inpå det heter kärlek. Kärlek till det höga, det som drar er 
uppåt. Så kommer korsbjälken, också den till sitt ursprungliga väsen kärlek. Men inte en kärlek riktad 
uppåt, utan en som sträcker sig åt båda hållen och som ni kan kalla broderskärlek. Arbeta först på att 
lägga basen: Detta vetande att allt är ett till ursprung och mål. Så på att resa den första bjälken: Allt 
vad ni vet om de Höga – de Höga och osynliga. Samla därefter allt vad ni kan för att bilda en fast 
tvärbjälke – broderskärleken. (17 januari 1899)   

Ett annat sätt att tolka korset var som en symbol för den själsliga evolutionen. Den uppåtstigande 
bjälken var visdom som i sin högst utvecklade form var intuition medan tvärbjälken motsvarade 
vilja. Där ett fullt utvecklat förstånd och en fullkomlig vilja korsades fanns en ros som symbolise-
rade anden eller kärleken. Kvinnorna fick också lära sig att avgränsa mittpunkten på korset med 
en cirkel som sedan urminnes tider hade varit en symbol för det Högsta, i sig obegränsade, som 
frivilligt tog på sig en begränsning för att skapa. Korset symboliserade också det Högstas utgju-
tande i formen och denna forms uppstigande till sitt ursprung. Korset var även en bild av den 
eviga kärleken och det därifrån utstrålande ljuset och värmen. 

Den uppåtstigande bjälken – förståndets och slutligen intuitionens sinnebild – den överlöpande 
tvärbjälken – viljan, renare ädlare ju högre upp den bärs av ett ljust förstånd. Sedan urminnes tider har 
det vita korset stått som en symbol för mänsklighetens strävan uppåt, vilket vi betecknar med namnet 
evolution. På den punkt där den renade viljan och det ljusa förståndet möts, har som tecken på att 
därifrån utgick det kraftigaste, mest betecknande livet, varit fäst en ros – som tecken på ett 
framspringande liv, kärlekens offervilliga ädla liv. Om denna ros kunde det talas långa djupa tal, men för 
er är det tillsvidare nog att veta att denna symbol som vi åter försökt ta fram inom er krets är känd 
sedan gammalt. (10 oktober 1899)   

Ert kors ni älskade, skall för er ha en tvåfaldig betydelse. Det skall vara en bild av er strävan uppåt, ert 
växande mot höjden. Men det skall också vara en bild av den oändliga nåden som utgjutes över 
människorna. Vi har nu bett er att i korsets mitt sätta en cirkel. Ni känner alla den djupa betydelsen som 
ligger i denna form. Sedan urminnes tider har det varit svårt för människan att symbolisera det 
ofattbara, gränslösa och därför formlösa. Det är inte längre med bävan som jag talar med er om det 
högsta som formlöst. Men detta högsta måste om det skall bli fattbart tänkas under en form. Därför har 
det varit brukligt att så långt tillbaka som människosläktet har ägt ett gudsbegrepp framställa detta 
under bilden av en cirkel. Cirkeln är en begränsning av något som i själva verket syns som intet, därför 
har cirkelns omkrets blivit symbol för den begränsning som den oändlige lade på sig själv för att så 
ytterligare genom begränsning efter begränsning skapa ett universum. Denna cirkel skall ni sätta där de 
två bjälkarna korsar varandra, och detta skall tala om att som de fyra armarna sträcker sig ut från 
denna cirkels omkrets, så sträcker sig det oändliga livet ut åt alla väderstreck, omfattande en hel 
materiell värld, pulserande genom varje dels största såväl som minsta företeelse. Livet är inget annat än 
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denna makt som begränsat sig själv och strålar ut i allt, ger liv, uppehåller liv och återkallar liv. Så skall 
ni förstå den nya symbolen. Och den skall tala till er sitt mäktiga språk, att det inget finns som inte 
uppehålls av ett gudomligt liv. Tala om en gränslös kärlek som underkastat sig begränsning för att 
lyckliggöra. (16 oktober 1900) 

Gregor (en av de andliga lärarna) fortsätter att tala om korset. Han har redan antytt att det har en 
tvåfaldig idé. Nämligen det högstas utgjutande i formen och så denna forms förandligande och 
uppstigande till sitt ursprung. Det skall också väcka tanken på ett osynligt, ofattbart centrum och föra 
tanken vidare till omkretsen kring detta centrum, begränsningen, manifestationen av det ursprungliga. 
Vidare skall de tänka när de ser tecknet (korset), hur detta ursprungliga flyter ut åt alla håll och ger sitt 
liv i formen. Han ger dem en ännu kortare beskrivning av detta kors trefaldiga betydelse – den eviga, 
aldrig fullt fattbara kärleken - det därifrån utstrålande delvis förnimbara ljuset – samt den från detta ljus 
utstrålande värmen som uppehåller det hela. Men korset har ytterligare en betydelse. Det skall 
symbolisera mänskligheten, eller rättare sagt människan, en bild i smått av universum. Först hennes 
yttre framträdande, så hennes tankeliv och till sist hennes verkliga outgrundliga liv. (23 oktober 1900) 

Kvinnorna i kretsen i Stockholm var alltså kallade att bära fram den betydelse som korset hade 
haft i de gamla mysterierna. De fick veta att denna historia sträckte sig långt bakåt, förbi vår nu-
varande kristna tideräknings början. Den idé som de skulle bära fram var en urgammal och bort-
glömd sanning som gömdes bakom korsets symbol för dem som hade kunskap om andliga ting. 
Undervisningen gick bland annat ut på att korset symboliserade evolutionen, alltså det gudomli-
gas födelse i materien och hur denna gudomliga gnista så småningom söker sig tillbaka till sitt 
ursprung. De tre stegen upp till korset symboliserade den utveckling av självmedvetande, själv-
kännedom och självuppoffring som människan måste genomgå för att nå det sista steget i myste-
riet, uppstigandet på korset. 

Idag vill jag bara säga er vad de tre stegen betyder som ni har till grund för korset; självmedvetande, 
självkännedom och självuppoffring. (10 september 1898) 

Andens nedstigande i materien och materiens uppstigande genom anden. Detta är i korthet vad korset 
symboliserar. … Från anden utgår alltid en andlig form, den förtätas så småningom tills den når den 
fulländade materiella formen vilket nutidens människa är ett exempel på, för att sedan åter förandligas 
långsamt men säkert och så slutligen återkomma till sitt ursprung. (13 december 1898) 

Korset fanns långt före den kristna tideräkningen, det fanns långt före varje känd tideräkning, och det 
var samtidigt som det utgjorde symbolen för en människas form, det underlag på vilket de gamla, nu 
glömda, fäste dem som vunnit en sådan utveckling i kunskap, renhet, viljekraft och makt att de ansågs 
värdiga. Sedan förflyttades de ut ur kroppen till regioner som de i materien bundna inte äger inträde i. 
Det var invigningens kors. Det var tecknet på vilket lärjungens uppmärksamhet fästes redan när 
studietiden inleddes. Sedan gjordes det innehållsrikare för honom efter hand, tills det slutligen bar 
honom när han vunnit sin fulla kraft. Detta är det ursprungliga korset – inte det som vi dör på utan det 
som för oss till liv. Då förstår ni att jag har rätt när jag hälsar det som glädjens tecken. (30 oktober 
1900) 

Enligt er uppfattning betecknar korset livet, utvecklingen. Vägen från okunnighetens mörker och lidandet 
som är förknippat med det, till förståndets, intuitionens, det oändliga skådandets ljus och glädjen som 
följer därmed. (Långfredag 5 april 1901)  

Ni vet vad korset symboliserar; självövervinnelse, först i det yttre, så i det inre. Och till vad? Till att det 
högsta väsendet lättare skall träda i förbindelse med er. Var inte rädda om jag säger; det högsta vartill 
ni för närvarande kan sträcka er, det högsta ni rymmer inom er. Ni kan kalla detta ert väsens högre del 
eller Gud. För att detta högsta skall kunna bli det förhärskande i ert väsen måste detta väsen renas, 
förädlas, utvecklas. Denna utveckling, tung till en början, lättare till sin fortsättning är det som vi 
symboliserar med ert kors. Och rosen, vänner, är de heliga mysteriernas tecken, invigningens blomster, 
detta skall ni också veta. Den ges när den yttre vägen har nått sitt slut och en inre, under direkt ledning 
av höga osynliga intelligenser, rika på visdom och kärlek, tar vid. De vecklar ut det innersta av korset 
som betecknar offervillighet, vecklar ut de sista rena bladen av livets, återfödelsens blomma. Där har ni 
den mystiska rosen. (22 oktober 1901)    

EN SYMBOL FÖR DEN FULLT UTVECKLADE MÄNNISKAN 

Enligt De Högas undervisning är människan menad att bli en avbild av sitt gudomliga ursprung. 
Det gudomliga beskrevs både inom orficismen och i undervisningen till kvinnorna i Stockholm 
som ett men ändå med tre aspekter, nämligen kärlek, kraft/makt och visdom/förnuft (s 16 och 
31). Kvinnornas utveckling, som symboliserades av byggandet av det andliga templet och vägen 
upp till det vita korset, beskrevs som vägen mot att bli en avbild av det gudomliga. Med den defi-
nitionen innebar deras utveckling att de måste utveckla sin egen kärlek, kunskap och kraft till att 
bli en motsvarighet till den universella eller gudomliga kärleken, kunskapen och kraften. 
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Kvinnorna fick veta att det vita korset också var en symbol för den fullt utvecklade människan. 
De måste utveckla självkännedom och självmedvetande för att fullt ut kunna ta emot den kraft 
som ständigt strömmar ut över allt i universum. Från korsets/människans medelpunkt går som 
en navelsträng som förbinder henne med sitt andliga ursprung. När man förstår sambandet och 
kan öppna sig för den andliga kraften kommer den att strömma in i människan och tillsammans 
med hennes egen kraft medverka till hennes fullkomnande. Utvecklingen mot fullkomnande, att 
bli en avbild av sitt gudomliga ursprung, innebär att förståndet förädlas till att bli mottagare av 
den högsta visheten, nämligen intuitionen, och att viljan förädlas till en avbild av den Högstes 
vilja, alltså idel kärlek. 

Flytta så tvärbjälken högre upp. Till den plats där den för närvarande befinner sig hos en stor del av 
mänskligheten och se vad som utgår därifrån. Det börjar ljusna, det börjar stiga upp en tanke hos denna 
mänsklighet att den hänger fast vid något som den ännu inte fullt kan fatta. För vet vänner, liksom 
barnet hänger fast vid sin mor när det först ser dagens ljus, så går från denna [korsets] medelpunkt en 
livssträng upp till det ursprungliga livets källa och på denna väg strömmar kraft och ljus ner till den 
varelse som är medveten om detta samband. Jag vet mycket väl att det bland er finns de som tycker att 
mitt tal är hårt, just därför att det uppmanar er att skaffa er självkännedom och bilda ert 
självmedvetande. Men utan detta kan ni som väsen inte begagna er av de krafter som blivit nedlagda i 
er. Då kan ni fråga: Vad skall vi göra för att dra ner så mycket kraft och hjälp som möjligt? Och jag vill 
svara: Denna kraft och denna hjälp strömmar oavbrutet ut över hela universum. Ni har bara att öppna 
era hjärtan och ta emot. Låt kraften samlas i denna medelpunkt, låt detta hjärta bli mottagare för den 
gudomliga kraften och låt så er kraft och den gudomliga mötas där. Gör av denna medelpunkt en härd 
på vilken ständigt brinner en klar låga, den heliga elden som kan förädla förståndet till dess det blir 
mottagare av den högsta visheten, intuitionen, som kan förädla viljan tills den blir som den Högstes vilja 
är, idel kärlek. (19 april 1898) 

ATT UTVECKLA ANDLIGA FÖRMÅGOR 

Men de tre gudomliga eller andliga egenskaperna kärlek, intuition och kraft utvecklas inte utan 
eget arbete. Kvinnorna fick anvisningar för hur de skulle utveckla sina andliga förmågor, men ett 
villkor för denna utveckling var att de drevs av en egen längtan efter kunskap. Anlag som de hade 
inom sig, men som de ännu inte använt, skulle väckas. Arbetet handlade bland annat om att lära 
sig se med själens ögon, att se det som normalt inte syns, att skaffa sig ”ögon som ser”. En gång i 
framtiden skulle de vara glada över sin förmåga. 

Ni får inte heller glömma att öva de krafter som ännu slumrar. Ni skall inte ledas som outvecklade barn 
utan som vetgiriga, sanningssökande lärjungar hälsar vi er. (10 oktober 1898) 

Så till sammankomsterna: De skall arbeta med mycket allvar och i tur och ordning skall de se till att allt 
är ordnat i förväg för sammankomsterna. De skall försöka göra den tanken klar för sig att de Höga är 
verkliga varelser som älskar dem. Och möten med sådana vänner skall vara fyllda av glädje och 
förväntan.  

Vidare skall deras arbete ökas. De skall nu försiktigt försöka väcka anlag som de ännu inte använt. De 
skall läsa, med själens ögon, den skrift som dröjer kring ett föremål, vilket som helst, tills de lärt sig att 
se bakom alla ting. De uppmanas att inte vara rädda utan försöka var och en i sin tur och att inte tröttna 
fast de inte genast ser resultatet. Passivitet och ärlighet är de första fordringarna – mod och ihärdighet 
de andra. En gång skall de vara glada över sin förmåga. (8 januari 1899) 

MEDITATION OCH KONCENTRATIONSÖVNINGAR 

För att kunna ta emot den kärlek som ständigt strömmar ut över människorna från de Höga 
måste människorna möta denna kraft på halva vägen. För att kunna göra det måste de utveckla 
sina andliga förmågor. Ett sätt att utveckla förmågan att få kontakt med de Höga var genom bö-
nen. Men det var inte den vanliga sortens bön det handlade om, utan att helt och hållet lösgöra 
sitt medvetande från den materiella världen genom ett slags meditation, och från detta tillstånd 
samla all sin kraft och sända den mot det högsta de kunde tänka sig. Träningen skulle bli lång och 
svår, men de skulle troget arbeta på att öka sin förmåga. 

För de Höga existerar, de är mäktiga och de är fyllda av kärlek. Deras välvilja strömmar oavlåtligt ut 
över andra varelser som trampar den tunga stigen genom jordexistenserna. Då kanske ni frågar: Hur 
kommer det sig att dessa arma vandrare så sällan erfar de Högas tillvaro och känner glädjen och kraften 
av deras ledning? Detta beror på vandrarna själva. Ovanifrån ges oavlåtligt och rikligt, men för att 
denna gåva skall bli till välsignelse måste den här nere ständigt tas emot. Det krävs att de som är här 
[själva] går halva vägen. Då kan ni åter fråga: Vad skall de göra, dessa vandrare, för att gå till mötes?  
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Det vill jag nu tala om. De skall på alla sätt som står dem till buds försöka utveckla de förmågor som 
sätter dem i stånd att ta emot. Många sätt ges, mer eller mindre konstlade, men jag har fått i uppdrag 
att visa er ett, det som ni kallar bönen. Men inte det som ni oftast menar med bön. Nämligen en 
anhållan om en fördel eller ynnest för er, utan att tänka på att det bredvid er står en annan varelse med 
samma krav i samma stund.  

När vi anbefaller er bön, så menar vi en akt sammansatt av två delar. För det första ett fullkomligt 
lösgörande från alla jordiska bekymmer, alla jordiska intressen, allt som binder er vid jorden, och sedan 
ett samlande av hela er kraft och ett utslungande av denna kraft mot det högsta, det ädlaste, det 
renaste ni kan tänka er. Detta kan verka enkelt, men vi vet att när vi ber er att på en bestämd tid varje 
dag öva er i detta kommer många tillfällen när ni i förtvivlan över er vanmakt frågar: Varför detta som 
går utöver min förmåga. Men också om dessa stunder blir många så ber vi er, tröttna inte. Ni vet inte nu 
till vilken höjd ni på så sätt kan svinga er, men detta skall ni veta att hur ringa den höjd än är som 
uppnås, den är hög nog för att kunna besökas av dem ovanifrån. (18 april 1899)    

De fem fick också sysselsätta sig med koncentrationsövningar, Hilma fick t.ex. rådet att skåda ner 
i ett glas med vatten för att öva upp sin förmåga till klarsyn. Den 11 februari 1902 försökte Hilma 
se i ett vattenglas och samtidigt ritade Cornelia, en annan av kvinnorna. Gruppen fick då veta att 
de inte skulle använda kraften till att samtidigt bilda två fenomenformer, när de gjorde så blev 
kraften alltför svag.  

Andligen kan ni gemensamt ta emot samma kraft, men omsatt i materiell form blir den för svag om den 
inte koncentreras på ett håll i sänder. Ta gärna en god stund på er för att pröva Hilmas förmåga som 
klarseende, men samla då hela er kraft och vår på detta. Skriva kan hon förut, till det fordras mindre 
krafttillsats från vår sida än för att utveckla en ny mediumistisk fas. Teckna tillsvidare varje gång, också 
om ni inte förstår det tecknade. Vi har alltjämt vår plan. (11 februari 1902) 

Hilma kunde enligt uppgift från den andliga världen redan ta emot text på medial väg, men nu 
ville lärarna alltså också öva upp hennes seende. Det finns också en uppgift om att Hilma fick 
hålla på med rytmiska andningsövningar.1 Hon fick uppmaningen att öva dagligen.2 Målet var att 
kvinnorna skulle bli i stånd att både var för sig och gemensamt ta emot andlig kraft från sina le-
dare och förmedla denna kraft till varandra och till andra.3 Den kunskap som de skulle utveckla 
rörde sig på ett område som de själva inte kunde utforska på egen hand. Det var en kunskap som 
man kan kalla andlig eller lika väl ockult (dold). 

Min hälsning till er och frid, den frid som kommer av sanningskunskap. Vår mening är inte att ni på 
grund av vad vi talat skall uppställa eller utarbeta ett tankesystem, som ni sedan i er tur skulle förelägga 
andra. Vår mening är endast att ni skall var och en för sig söka klargöra och sätta i system vad vi talat 
om med varandra. Vi har för, som ni kanske tycker, länge sedan visat henne genom vilken vi talar en 
syn. Ett kors liggande snett från öster till väster eller rättare med sin bas i sydost och sin spets i 
nordväst. Detta kors är en bild av den kunskap som så småningom blir er delgiven, ett vetande djupare 
än vanligt, som rör sig på ett område dit ni av er egen eller om ni så vill av naturlig kraft inte kan 
komma – ett vetande som ni kan kalla andligt eller lika gott ockult. Korsets riktning angav den riktning 
som det andliga vetandet ta, från er räknat från sydost till nordväst, från österlandets sydligaste trakter 
till västerlandets nordligaste. (17 januari 1899)   

GUDOMLIG KRAFT OCH GNOSIS 

De andliga lärarna fortsatte att undervisa om den kunskap som anden vinner genom sin utveck-
ling i materien, i de mänskliga liven. Denna kunskap var alltså gnosis, direkt vetande som man 
fått genom sina egna erfarenheter. Denna kunskap är andens visdom, och den andlige läraren 
kallar denna sorts kunskap för ockult kunskap. Ockult vetande är den kunskap som väcker det 
djupaste inom människan till självmedvetande, som väcker till liv de krafter vilka hos de flesta 
människor ännu är latenta. Den som är i besittning av ockult vetande är den som lättast tar emot 
och släpper igenom gudomlig kraft. 

Gregor [en av de andliga lärarna] fortsätter att tala om kunskap. Han påminner dem om att han sagt: 
utan kunskap ingen tro. Och menar då den kunskap anden vinner genom den läxa som livet i materien 
ger. Nu vill han innan de skiljs åt för en längre tid tala om en annan sorts kunskap. Den som går under 
namnet ockult vetande. – Låt inte denna benämning avskräcka er utan lär er vilken betydelse som ligger 
under. Med ockult vetande förstår jag nämligen all den kunskap som inte är sinnenas, inte intellektets, 

                                                 
 
1 Lnr 0 Lapp 3 s 3. 
2 Lnr 558 s 56. 
3 Lnr 559 s 44 ½-45. 
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inte hjärtats utan som är den egendom som uteslutande tillkommer det djupaste i ert väsen. Jag kunde 
säga efter den indelning som är den gängse er emellan: Er andes kunskap. Men nu är anden något, 
vilket i samma mån den vet också förmår. Ockult vetande är alltså den kunskap som väcker det 
djupaste inom er till självmedvetande, som väcker till liv de krafter vilka hos de flesta människor ännu 
är latenta. Det finns många som skulle säga att det ligger något orätt i att utöva dessa krafter. Mot dem 
vill jag endast anföra den korta skildring som ni tillsammans läst (Apostlagärningarna 3:1-26). Där 
skildras så enkelt som möjligt hur ockult kraft träder i verksamhet och på samma gång betonas hur 
denna kraft inte kom ur deras förmåga som utövade den, utan var en gudomlig kraft som verkade 
genom dem. Håller ni fast vi detta så blir nästa steg, att de som är i besittning av ockult vetande är de 
som lättast förmår släppa igenom gudomlig kraft. Ni får sedan tänka om denna gudomliga kraft som ni 
vill. Det är ju alldeles naturligt att de som känner sig vara i besittning av dylika krafter måste tro på dem 
och tro på deras ursprung. Och vad är väl tro annat än fast övertygelse om, för det första att det ges en 
makt högre än alla andra och för det andra att det ges mäktiga krafter beroende av denna högsta, 
genom vilka mindre utvecklade förmågor kan träda i gemenskap med denna. Detta är kanske ett mindre 
vanligt sätt att uttrycka vad tro är, men tänk efter och ni skall se att detta innefattar allt vad ni 
benämner tro. Vad jag nu sagt er blir också denna gång: Tro är resultat av kunskap. (6 juni 1899)      

Genom vetande vinner ni frihet, och redan han den store Mästaren lärde att sanningen skall göra er fria. 
Begär och villfarelser binder och hindrar er att gå vägen rätt fram. Genom verklig kunskap löses ni från 
det som bundit och hållit er nere, dragit åt höger och vänster. Och frihetens krona heter renhet. Det 
talas ofta om att den ena eller andra är ren i hjärtat, ren i sinnet. Och ett slags relativ renhet kan finnas 
på grund av att den varelsen tillryggalagt, om också inte i full betydelse, den väg som blivit betecknad 
med de två nedre trappstegen. De har vunnit kunskap genom smärta och lidande, och de har blivit fria 
från det som förr varit lockande genom just denna kunskap. De är fria från materiens dragande krafter i 
ett eller annat avseende. (13 november 1899)   

Den kunskap som den andliga världen ville förmedla till kvinnorna handlade om att människans 
färd genom jordeliven och genom andens område alltid leds av de osynliga intelligenser som 
kvinnorna hade sagt sig tro på. Den dolda (ockulta) kraft som slumrar inom människorna skall en 
gång väckas för att så småningom nå det mål som betecknas av den fullkomnande människan. 
Det yttre livet är bara en kortvarig, växlande illusion, det verkliga livet är andens liv som levs i det 
innersta i människans väsen. Dessa utsagor skulle en gång i framtiden tränga in i människan och 
bära henne framåt mot ett mål som ligger högre än kvinnorna kunde förstå från sin dåvarande 
ståndpunkt. 

Vi har förr antytt vilka era vapen är, idag vill jag visa på ytterligare en arsenal. Det förråd av vetande 
som ni har hunnit samla, eller som vi har gett er. Då frågar ni: Vad är detta för vetande? Jag vill svara: 
Först detta, att ni vet att er färd genom jordens dalar såväl genom de områden som jordens barn inte 
fullt känner, alltid leds till det bästa av de osynliga intelligenser på vilka ni förklarat er tro. För det 
andra, att ni vet att det inom människan slumrande krafterna är bestämda att utvecklas och en gång nå 
den höjd som betecknas med den fullkomnade människan. För det tredje, att ni vet att det yttre livet 
bara är en växlande, förbiglidande, illusorisk villa och att det som verkligen lever är det djupaste mest 
outrannsakliga och ändå det mest verkliga i ert väsen. Vi har lärt er mera, men på dessa tre lärdomar 
skall ni stödja er och ur dem hämta de vapen ni behöver för att parera de stötar som riktas mot er. 
Glada skall ni gå i striden för det är en stor sak ni kämpar för. En sak som i framtiden skall intränga som 
idé i mänsklighetens liv, bärande denna mänsklighet fortare framåt, resande henne högre än ni nu kan 
se. (12 februari 1901) 

Varför kunde mänskligheten inte redan nu stiga upp till nästa stadium? Orsaken var att den kraft 
som från den andliga världen arbetar för att lyfta dem uppåt inte möts av motsvarande kraft från 
människorna själva. Deras egen kraft måste renas och utvecklas så att den kunde bli en del av det 
gudomliga samförstånd som råder i den andliga dimensionen. På jorden lever alla i en illusion av 
avskildhet, människorna har ännu inte klarat av att bryta ner de barriärer som gör det möjligt att 
bli ett med den gudomliga kraften.  

En mäktig kraft från höjden gjöts ner över lärjungarna som var samlade i enighet. Kraften höjde dem 
över deras vanliga ståndpunkt, lärde dem den underbara konten att tala till var och en av de församlade 
det språk som denne förstod. Kraften har alltid funnits lika mäktig, lika möjlig att ta emot och lika starkt 
utflödande från sin källa. Den verkar i detta nu, varför ser vi den inte? Varför upprepas inte pingstdagen 
under i vår tid? För att denna kraft skall kunna verka, lyfta en sökande mänsklighet till ett högre 
stadium fordras att den möts av en kraft från denna mänsklighet. Eller med andra ord: Den kräver 
starka käril för att rymmas, för att den skall kunna träda i märkbar verksamhet på det plan som 
mänskligheten rör sig. Denna kraft utgår från en källa som är, för att tala i bild, belägen i de höga rena 
sfärer där tanken är kraft, där känslan är en hand sträckt till hjälp, där varje liten skiftning inom dem 
som finns där återspeglas i de övriga - där allt pulserar av samma liv, där allt är fullt medvetet om 
enheten, där skrankor inte finns till och där harmoni är ett element i vilket alla rör sig.  
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Från dessa trakter tränger ibland en fläkt av ren luft ner till jorden, en aning om att allt är ett, men de 
som vandrar där märker inte alltid denna fläkt. De känner inte alltid i sina sinnen en genklang av den 
himmelska aning som kringsvävar dem. De förstår inte dessa vandrare att släcka sin törst i de rena 
flöden från en högt belägen källa. Och varför? I jordens dalar är allt avdelat i olika områden –där råder 
avskildhetens inskränkande lag och de som vandrar där har inte i sina sinnen lyckats bryta ner alla de 
små hindrande skiljaktigheter som gör sinnet för trångt för att kunna inrymma det mäktiga flödet. 

Ändå finns det då och då några vilka förverkligat den stora konsten att vara samstämmiga. Det vill säga, 
i sitt sökande lyckats höja sig så att de med sin aning kan fatta det som sänker sig ned över dem, att 
deras längtan lett dem till att släcka sin törst vid det evigt strömmande vattnet. Det är de vilka känner 
den underbara konsten som stammar från det härliga landet, att tala det språk som hittar väg till varje 
särskilt hjärta. Ett språk som inte vet av skiljaktighet, som inte känner nationers begränsning, som inte 
mer känner den egna personlighetens trånga skrankor – det språk som går från hjärta till hjärta. Över 
dem skall andra se mäktiga krafters återsken som tungor av eld. Så bryt ner de skiljande skrankorna var 
ni än hittar dem. Ute i livet där de skymmer dem som går vid er sida eller inom era egna sinnen där de 
stänger er för den mäktiga kraft som ständigt är i verksamhet. (26 maj 1901) 

De andliga lärarna menar att kraft och synd är motsatta beteckningar på samma sak, nämligen det 
som ryms inom en människa. Den kristna religionen förnekar människans inneboende andliga 
kraft och kallar den för synd och hädelse. Men för den andliga världen är en förnekelse av kraften 
i stället en synd. Så länge som den andliga kraften inte har genomträngt hela människan kan hon 
förneka sig själv och sin kraft, men när denna kraft har fått övertaget över alla jordiska krafter blir 
hennes väg mer direkt mot det slutliga målet. 

Vad ryms inom en människa? Många skulle svara synd, men det skulle också finnas de som skulle svara 
kraft. Två motsatta svar på samma fråga. För synd är en förnekelse – kraft ett bejakande. Och dessa två 
svar är belysande för den tid som försvinner och den tid som kommer närmare. När människan i sitt 
naturliga begär att förstå och veta slog in på den utvecklingsväg som allmänt betecknas som syndig, 
gick hennes väg också i motsatt riktning. Människan försökte förstå, men i denna strävan låg ett 
förnekande av henne själv – ett negligerande av hennes egen kraft. Detta var möjligt därför att denna 
högsta kraft inte så genomträngt hennes väsen att den blev allena härskande och så kunde leda henne i 
rätt riktning. Nu står människosläktet i stort sett på den punkt där denna kraft börjar tränga genom och 
mänsklighetens gång blir därmed mer direkt mot målet.  

Det myckna talet om synd har så verkat på människorna att många anser det som en hädelse att tala 
om kraft. Och ändå, utan denna vändning i sinnesinriktningen är inget sant framåtskridande möjligt. 
Genom att uppväcka den gudomliga kraften inom sig själv skall människan stiga i förmåga och dygd, i 
styrka och kärlek. Men varje ny syn ökar förpliktelsen. Alltså ni som ser. Se att samma kraft finns i alla. 
Hjälp också genom att med varsam hand försöka lyfta den slöja som skymmer synen för en annan. 
(28 oktober 1902)  

DEN KRISTNA LÄRAN ÄR EN VRÅNGBILD 

De andliga lärarna menade att det som de hade förmedlat till de fem kvinnorna i Stockholm inte 
på något sätt skiljde sig från den djupaste innebörden av den kristna läran. Men denna lära var i sin 
nuvarande gestalt en fullständig vrångbild av vad den ursprungligen hade varit. Det var detta som gjorde att 
kvinnorna inte under denna läras nuvarande form kände igen det som de andliga lärarna hade 
sagt dem.  
Om kvinnorna sade sig tro på Jesus av Nasaret skiljde det sig inte från det som den andliga värl-
den begärde att de skulle tro på, annat än genom att de andliga mästarna och frälsarna inte är en 
enda utan flera. Alla de Höga som vakar över mänskligheten har gått igenom samma utvecklings-
steg som kvinnorna nu också höll på att passera, men skillnaden var att de Högas utveckling låg 
omätligt långt bakåt i tid och rum. Universums lag är rättvis, samma slags varelser har samma 
utvecklingsväg att gå. Kvinnorna rekommenderades att leta i sin urkund, i Bibeln, efter bevis på 
att det som den andliga världen förde fram var sanning. De skulle leta djupt under det som döljer 
sig bakom orden, så djupt som deras aning skulle kunna tränga. Denna aning skulle stödja sig på 
det vetande som den andliga världen ville hjälpa dem att förvärva. 

Jag hälsar er med frid –den frid som innerst heter harmoni, full jämvikt – den friden blive er. 
(22 november 1898) 

Jag hälsar er med frid - den frid som beror av frigörelse! (…) Jag vill tala om mästarna och Mästaren. 
Det kan tyckas vid första påseendet att vad vi har lärt er är avvikande från det som ni från barndomen 
har inhämtat som religiös lära, men det är så endast vid ett ytligt betraktande. Intet av det vi lagt fram 
för er skiljer sig från den djupa innebörden av vad er kristna lära innehåller. Men denna lära i sin 
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nuvarande gestalt är en fullständig vrångbild av vad den ursprungligen var. Det är detta som gör att ni 
inte under denna läras nuvarande form känner igen vad vi sagt er.  

Vi har frågat om ni tror på de Högas verkliga tillvaro, deras makt och vilja att skydda och leda er. Om ni 
tror så fast på detta att ni vågar på denna tro bygga era liv. Er kristna lära skulle ha frågat: Tror ni på 
Mästaren av Nazaret? Tror ni på hans verkliga tillvaro på jorden i mänsklig gestalt och nu över jorden i 
osynlig gestalt? Och vidare: Tror ni på hans makt och kärlek att leda och skydda er och tror ni så fast på 
honom att ni vågar för hans skull strida emot synd och värld? 

Så skulle frågorna lyda om de framställts av en av era kristna lärare. Se nu med lugn och besinning på 
dessa båda typer av frågor. På våra och er läras – jämför dem och ni skall se att hela skillnaden emellan 
dem ligger i att vi säger de Höga och ni säger den Höge. Det är just den hemlighet vi försökt förklara för 
er. Att inte en varelse ensam är den Höge som älskar och lider för en strävande mänsklighet, men att 
dessa frälsare är fler.  

Nu till ämnet ni er emellan avhandlat. Alla dessa Höga vilka vakar över och leder mänskligheten framåt 
till ljus, kunskap, renhet och förädling – alla dessa har var och en på sin tid gått genom de olika 
utvecklingsgrader ni alla passerat, men denna utvecklingens tid i de lägre graderna ligger för dem så 
fjärran, eller rättare sagt, från er nuvarande ståndpunkt så oändligt fjärran att ni inte med er nuvarande 
tankekraft kan mäta den tid och det rum som skiljer er utveckling från deras. Därav kommer det sig att 
ni liksom tappat tråden till denna deras begynnande utveckling och att ni därför alltid är böjda att tänka 
dem som direkt ställda på ett trappsteg över er.  

Minns vänner som grund för all er tanke, för all er känsla; det finns ingen orättvisa i universum. Således, 
samma väg för samma slags varelser, och den rikaste förståelse och den varmaste medkänsla från 
deras sida som på grund av att de hunnit så mycket närmare målet känner så mycket djupare sin stora 
skyldighet att hjälpa dem som är efter.  

Ni kan därför med största trygghet leta i er heliga urkund – leta efter bevis på vad jag har sagt. Men leta 
såsom den som verkligen söker en dyrbar skatt, inte endast på ytan men så djupt under det döljande 
ordet som er aning kan tränga. Er aning stödd på det vetande vi skall sätta er i tillfälle att förvärva. 
(3 januari 1899) 

DEN SOM NI BENÄMNER JESUS AV NAZARET 

De andliga lärarna hade ända från början av sin undervisning försökt hjälpa kvinnorna att lära 
känna Gud. Detta att känna Gud innebar att förstå att allt har utgått från Gud, att allt genom-
trängs och innesluts i denna kraft och att allt i slutänden söker sig tillbaka till sitt gudomliga ur-
sprung. Att lära känna Jesus Kristus innebär att förstå att Jesus betyder frälsare och att Kristus 
betyder den invigde. En frälsare är var och en som kommit så långt att han förstår de ockulta 
sanningar som kvinnorna har fått ta del av och som ger av sig själv i gudomlig kärlek. Kristus är 
den invigde, den som fått Guds kraft att hjälpa det stora hela framåt.  

Att känna Gud har de försökt belysa ända från början på många olika sätt. Alltså att veta och tro att en 
är utgångspunkten för allt, att denne ende på samma gång genomtränger och innesluter allt och att 
denne ende slutligen är målet mot vilket allt vänder sig och till vilket allt söker sig fram. 

Något därutom ges således inte och att känna detta är att förstå att livet som levs medvetet söker sin 
näring från denna källa, det allt omfattande livet, och söker i allt att vända sig mot detta ursprung 
såsom mål. Att känna detta betyder att allt oväsentligt får behålla sin plats som oväsentligt eller som 
medel, och allt det som vanligen binder och drar neråt får falla och endast det eviga får kvarstå och bära 
vidare.  

”Att känna den du sände, Jesus Kristus.” På samma gång som Jesus är namnet på den höga ande som 
en gång besökte jorden så är det sammanfattningen av en universell sanning. Jesus betyder frälsare, 
Kristus betyder den invigde. 

Frälsaren, den som lydande offringens stora universella lag, frivilligt trädde fram bland mänskligheten 
för att ge den ett bevis på kärlek så stor att den förmår inverka frälsande och förlossande på denna 
mänsklighet. Frälsare är i trängre mening var och en som frivilligt ger sitt liv för att därmed i någon mån 
resa och höja omgivande mänsklighet. Frälsare blir sålunda var och en som kommit så långt att han 
fattat det helas enhet och gång mot fullkomning och tillika äger en kärlek så stor att han därav vill göra 
en ringa insats till det helas bästa. Frälsaren är strängt taget den mänskliga sidan av saken, det är 
givandets, uppoffringens fas. 

Den andra fasen heter Kristus – den invigde, den segrande, den genom lidandet och offrandet krönte 
segraren, som inte endast vill det goda för sin omgivning utan också fått Guds kraft att föra denna 
omgivning med sig dit han vill. Att känna denna lag som säger: Genom offer går vägen till seger, inte 
blott för individen utan också för det stora hela. Detta är det eviga livet förutsatt att ”känna” därvid 
betyder; att så fullkomligt veta och erfara att lagen införlivats med ens medvetande. (4 april 1899) 

De fem fick veta att ”den man som ni benämner Jesus av Nasaret” hade förverkligat målet att 
utveckla den andliga delen av sig själv och därmed hade blivit i stånd att oavbrutet ta emot den 
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gudomliga kraften. Uttryckssättet kan verka egendomligt, om han bara ”benämns” Jesus av Nasa-
ret, vad heter han då egentligen? 

Den man som ni benämner Jesus av Nazaret hade ett öde att fylla under sitt jordeliv, det nämligen att 
mäta sina andliga krafter mot de krafter som mötte honom i materien. Han var, det vet vi alla, full av 
den kraft som kommer av att det innersta hos en varelse så trängt genom att det blivit det 
dominerande, att det blivit ett mottag för ett oavbrutet inströmmande av gudomlig kraft. 
(21 november 1899) 

Mästarna var alltså inte bara en utan många. De hade gjort sig fria från den jordiska skolan eller 
utvecklingsvägen och hjälpte nu människorna från sitt andliga område. Det ideal som kvinnorna 
hade fått med sig ända sedan barndomen (Jesus) borde inte skymmas av det faktum att det fanns 
andra som hade uppnått samma mål som det som beskrivs i det kristna evangeliet. En mästare är 
varje människa som nått fullständig kunskap och som genom denna kunskap fått makt att be-
härska materien. Alla som har nått denna seger ingår i den skara av andliga krafter som kallas 
mästare. En sådan mästare är inget teoretiskt ideal utan en varelse som lever och som känner med 
dem som lider, som gläds över framsteg i den andliga utvecklingen och som hjälper när det är 
nödvändigt. 

Vänner, låt oss för en stund samlas kring och försöka höja våra blickar till mästarna – dessa Höga vilka 
liksom ni trampat lidandets och växandets stig – vilka liksom ni längtat, kämpat och bett och vilka 
liksom ni en gång skall ha trampat vägen till slut, lagt växlingens skiftande värld bakom sig. Stigit högt 
över striden och lidandet och nu själva är de som från sitt fridlysta, ej av människofot beträdda område, 
bönhör dem som ropar på hjälp, banar vägarna så jämna som möjligt för dem som vill följa i deras spår 
och där de inte förmår röja undan de stickande törnen som de flesta vandrare själva bestrött sina stigar 
med, ger kraft och mod att trots pinande smärta ändå gå vägen fram.  

Om dessa Höga vill jag tala. Jag har förr inför er omnämnt dem så ofta att ni kanske trott att jag 
därmed velat ställa framför er nya ideal som skulle skymma dem som ni förr varit vana att se upp till. 
Detta må vara fjärran från mig. Inget ideal till vilket en dödlig i längtan sträcker sig skall skymmas. 
Tvärtom bör det göras allt för att detta skall framstå i allt större och ljusare glans. Det stiger självmant 
åt sidan i samma mån som längtan sträcker sig efter större och ljusare. Dessutom är det ideal som ni 
fått redan i barndomen nog stort att behålla sin plats nu och allt framgent. Vänner den man som i det 
fjärran Österlandet om vilken så många sägner talar, var och är värd all den kärlek, all den tilltro, all 
den dyrkan en längtande stapplande mänsklighet utsänt mot honom under århundraden. Min mening är 
inte att lyfta ner honom utan att ställa honom på den plats som med rätta tillkommer honom. I deras 
skara som kämpat som han och vunnit seger.  

Vad är det då, kan ni fråga, som gör mästaren. I själva ordet ligger beskrivningen och svaret. Vad är en 
mästare? För det första den som lärt till dess han vet och kan. För det andra den som genom detta 
vetande och denna kunskap vunnit makt att härska eller rättare sagt behärska. (…) Glöm aldrig att 
denna Mästare lever. Inte som ett anat älskat ideal, utan som en fullt reell företeelse, en varelse mäktig 
att alltjämt känna med en som lider, att glädjas över varje framgång, att hjälpa när hjälp är av nöden. 
(22 januari 1901) 

NI MÅSTE SJÄLVA LEVA IGENOM UTVECKLINGEN 

De Högas undervisning sades uttryckligen syfta till att kvinnorna skulle nå den fullbordan som 
innebar att Fadern, ljuset eller anden, föddes inom dem själva och grunden för arbetet var deras 
längtan efter andlig kunskap. De skulle en gång få skåda det gudomliga, men de var själva 
tvungna att genomleva den utveckling som de Höga beskrev i sin undervisning.  

Ni äger en aldrig stillad längtan efter att veta, efter att känna, efter att leva. Det kan tyckas att vi inte 
valt en tillräckligt fast grundval och ändå, ni älskade, är det med en viss tillförsikt vi går till vårt verk. 
Inte skall ni tänka att ni nu står vid målet – inte skall ni föreställa er att när förlåten snart dras undan 
för era blickar, ni då ser det heligaste som finns. O nej! Vi har endast genom vårt systematiska 
framställningssätt framställt den stora utveckling som måste försiggå för att en människa skall bli 
fullkomnad. Men inte får ni den vinst vi tänkt bereda för er genom åskådning. – Själva måste ni leva 
genom bit för bit av utveckling – ett liv som vi låtit i bilder skymta för er syn. Glöm aldrig att det är 
själens historia vi tecknat. (18 december 1900) 

I de Högas undervisning till Hilma af Klint och hennes vänner förde man alltså fram en helt ny 
bild av kristendomen, eller snarare en gammal glömd sanning som man åter ville föra upp till 
ytan. Den andliga lära som fördes fram var som jag nu förstår den det orfiska mysteriet. Den 
utveckling som beskrevs var mysteriets väg mot andlig fullkomning eller eudaimonia. Men de 
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andliga lärarna påpekade också att kvinnorna själva måste uppleva det som den teoretiska under-
visningen handlade om för att göra den till en levande sanning.  
De fem kvinnorna i Stockholm fick ta emot en mäktig undervisning från den andliga världen 
under de tio åren mellan 1896 och 1906. Även i en komprimerad form är det ett omfattande och 
kanske till och med svåröverskådligt material. Det var först när jag hade ordnat den andliga värl-
dens meddelanden i de ämnesområden som beskrivs i föregående kapitel som jag för första 
gången riktigt tydligt insåg att kvinnorna fick ta emot en heltäckande andlig filosofi. Undervis-
ningen behandlade ämnen från det Högstas outgrundliga karaktär till människans innersta liv och 
rätta plats i tillvaron. Man beskrev den andliga hierarki som förmedlar kärlek och kraft genom en 
kedja från det Högsta ner till den lägsta nivån, till livet på jorden.  
Den filosofi som uttrycktes genom den andliga undervisningen har jag efter min egen andliga 
utveckling till lyckats identifiera som den orfiska lära som bland annat Pythagoras verkar ha fört 
fram. Men det finns inget i materialet som tyder på att kvinnorna kunde sätta in undervisningen i 
ett sådant historiskt sammanhang, de verkar inte ha haft några direkta kunskaper om förkristna 
filosofier. Det framgår också genom materialet att Sigrid, som var det sovande mediet, trots sitt 
skenbart viljelösa tillstånd ändå kände rädsla för att ta emot budskap som kunde ifrågasätta hen-
nes egen kristna tro och hennes egen kulturs etablerade föreställningar. För att skapa en trygghet 
utgick de andliga ledarna därför från Nya Testamentet i sin undervisning, men eftersom det 
kristna evangeliet till stor del vilar på de grekiska mysteriekulterna var motivet för detta också att 
förtydliga och lyfta fram de drag i de kristna texterna som har sin grund i de hedniska mysterier-
na. 
Även om de andliga lärarna gick mycket försiktigt fram med sitt budskap lyckades man ändå be-
lysa den andliga verkligheten och målet med människans utveckling på ett kraftfullt sätt. Om man 
sammanfattar undervisningen träder en helgjuten och fast förankrad filosofi fram.  

SAMMANFATTNING AV DEN GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNINGEN 

· Det gudomliga är inte en personlighet utan en allt genomsyrande kraft som manifesteras 
som visdom, kärlek och kraft. Det är det eviga varat utan form som inte fullt ut kan för-
stås så länge som människan har sin tyngdpunkt i tid och rum. Den gud som beskrivs i 
undervisningen är den orfiske Phanes som är det gudomliga ljuset och som manifesteras 
som Metis (kunskap), Eros (kärlek) och Ericapaeus (kraft). 

· Kärleken är det högsta inom universum, det lagbundna, evigt bestående som människor 
benämner Gud. 

· Det gudomliga är en tvåfald, en förening av manligt och kvinnligt. Fadern är en Fader-
Moder. 

· Allt är ett, allt finns i den gudomliga kraften och den gudomliga kraften finns i det in-
nersta av allt. Detta är grunden för kärleken och broderskapet över alla gränser, som finns 
både i den jordiska och den andliga dimensionen.  

· De Höga finns i den andliga dimensionen, i ljuset i empyrén, och de verkar i en hierarki 
tillsammans med krafter som står mänskligheten närmare för att hjälpa denna mänsklig-
het framåt i dess andliga utveckling. 

· Människan är en trefald bestående av kropp, själ och ande. Anden är en gnista av den gu-
domliga elden och ljuset, det liv som en gång skall utvecklas till en avbild av sitt gudom-
liga ursprung.  

· Den mänskliga evolutionen är inte bara en fysisk företeelse utan själen utvecklas genom 
många liv. Reinkarnation är en grundläggande förutsättning för den mänskliga utveckling-
en. 
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· Människornas utveckling leds och övervakas av andliga krafter, i slutet av utvecklingen in-
ser man att ens andlige lärare egentligen är ens eget högre jag. 

· Fullbordan av människans utveckling genom alla liv på jorden innebär ett medvetandegö-
rande av hennes rätta natur. Utvecklingen går från det omedvetnas kaos, via ett med-
vetande om att man är ett självständigt jag till ett slutligt gudomligt medvetande om att 
anden i människan är ett med det gudomliga, med den Ende. Att allt är ett. 

· När utvecklingen är fullbordad frigörs man från kravet på att leva i en jordisk kropp och 
lämnar den materiella världen för en tillvaro i den andliga dimensionen. 

· Den nuvarande kristna läran är en fullkomlig vrångbild av vad den ursprungligen har va-
rit. Människorna står inför en befrielse från denna nedtryckande lära om synd och straff. 
De skall i stället komma att stå upprätta i medvetande om sin rätta status som gudomliga 
varelser, som utvecklas i materien för att så småningom kunna återvända till sitt gudom-
liga ursprung. Budet om detta spreds i olika sammanhang över hela jorden. 

· Den andliga utvecklingen beskrevs i termer från mysteriekulterna. Först skapades en fy-
sisk bild av människan i form av ett tempel där man firade en helig måltid med bröd och 
vin. Därefter raserades det yttre templet och kvinnorna fick träna på sina rent andliga 
förmågor med målet att frigöra själen och bli ett med det högsta. Den sista utvecklingen 
sker när den yttre vägen tar slut och en utveckling under direkt ledning av höga osynliga 
intelligenser tar vid. 

Bland de kristna budskap som inte fördes fram av den andliga världen kan man nämna följande. 

· Inget tal om någon djävul eller satan. Den gudomliga kärlekslagen var orsak till allt, både 
sådant som människor upplevde som bra och sådant som man såg som nedrivande eller 
dåligt.   

· Inget tal om något sista förödande krig i form av Harmagedon, ingen stor dom där de 
rättfärdiga skiljs från syndarna, inget helvete och ingen kroppslig återuppståndelse på den 
sista dagen. 

· Den historiska ”sanningen” om händelser kring Jesu födelse, liv och död berördes över-
huvudtaget inte. I stället använde man ordvändningar som ”den man som ni benämner 
Jesus av Nasaret”. 

· Inget utpekande av en viss religion, nation eller ras som utvald, i stället sades samma bud-
skap flöda ut över hela jorden. 

· Inget utpekande av ett visst kön som mer värdefullt, det faktum att budskapet om den 
slutliga fullbordan fördes fram till en grupp kvinnor utgör ett bevis på att detta mål myck-
et väl kan nås i en kvinnlig inkarnation. 

· Inget tal om arvsynd eller personliga synder, inget tal om att det kvinnliga i form av Eva 
skulle vara ansvarig för något syndafall. 

De andliga lärarna lämnade ett budskap till de fem kvinnorna som med största sannolikhet var 
mycket svårt att förstå. Undervisningen sades förbereda dem för fullbordan av deras egen mänsk-
liga utveckling. De förbereddes för att själva kunna föda det gudomliga barnet inom sina egna 
väsen. Men hur och när skulle det ske? Det enda som de fick veta var att de själva i praktiken måste 
genomleva den utveckling som de andliga lärarna hade beskrivit i sin undervisning. Undervisningen var bara 
teori, den verkliga kunskapen kunde de inte få annat än genom att själva gå vägen.  
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Ett annat budskap som säkert var mycket svårsmält var upplysningarna om att den nuvarande 
kristna läran var en vrångbild av vad den ursprungligen hade varit. Bakom kristendomen fanns en annan 
sanning som kvinnorna uppmanades att finna och avtäcka.   

PLANERING OCH DOKUMENTATION (1906-1916) 

Konstnären Hilma af Klint (1862-1944) var alltså en av kvinnorna i den krets som började ta 
emot undervisningen från den andliga världen i mitten av 1890-talet. Hilma hade redan från 
1880-talet varit intresserad av spiritismen som vid den här tiden rönte stort intresse, både i Sve-
rige och i andra länder. Hon blev också tidigt medlem i det Teosofiska Samfundets avdelning i 
Stockholm som grundandes år 1889. Hilma var konstnär och hade bland annat utbildats vid Tek-
niska skolan, nuvarande Konstfack. Vid sekelskiftet var Hilma verksam som porträttmålare och 
landskapsskildrare, hon hade ateljé i centrala Stockholm och hade bland annat utställningar på 
Blanchs konstsalong.  
Samtidigt som den andliga undervisningen till De fem upphörde år 1906 gick Hilma in i en inten-
siv och nyskapande period i sitt konstnärskap. Under de tio åren mellan 1906 och 1916 målade 
hon närmare två hundra verk på ett sätt som hon själv karaktäriserade som medialt. Hon kallade 
detta verk för Det centrala verket eller Målningarna till templet. De första tavlorna målades enligt 
henne helt och hållet under ledning av andliga krafter, men med åren blev hon mer självständig 
och i de sista målningsserierna bidrog hon enligt egen uppgift själv med femtio procent medan 
femtio procent kom från den andliga världen.  
Hur skall man karaktärisera dessa målningar? Min personliga uppfattning, som helt och hållet 
bygger på mina egna upplevelser, är att Hilmas tavlor i Det centrala verket är bilder som hon 
målade av sin egen andliga utveckling i nästa inkarnation. Jag ser dessa målningar som nästa steg i 
den plan som var anledningen till att den andliga världen hade undervisat Hilma och hennes vän-
ner om andliga sanningar och andliga förmågor i både teori och praktik. Kvinnorna hade fått veta 
att de förbereddes för det sista steget i den jordiska utvecklingen, och Hilmas förberedelser för 
detta fortsatte sedan som jag ser det under den följande tio år långa målningsperioden.  
Grunden till hennes målningar var den träning som hon och de andra hade tagit del av och som 
hade syftat till att väcka vilande andliga förmågor (s 39). Träningen hade alltså antagligen inte 
utvecklat nya förmågor i någon större omfattning, det som väcktes hade redan samlats ihop med 
mycken möda och kamp i många tidigare inkarnationer. När Hilma började måla Det centrala 
verket hade hon hur som helst nått en nivå där hon kunde nå bortom den fysiska verkligheten 
och få kontakt med sina ledare i den andliga världen och med sitt eget högre jag.  
De andliga lärarna hade också sagt att de avsåg att föra ut en lära som bland annat grundades på 
reinkarnation, det arbete som Hilma gjorde skulle komma att bli en del av det bevis som skulle 
skapas för sanningen bakom denna lära. Men Hilma var inte ett omedvetet medium som vänin-
nan Sigrid Hedman hade varit under den långa undervisningsperioden. Hilmas utveckling gick 
mot en medveten och jämlik kontakt med den andliga världen, och för att något sådant skulle 
kunna ske måste hon själv leva igenom och införliva de andliga erfarenheterna i sig själv. Mål-
ningsperioden var en bearbetning av de teman som De fems undervisning hade omfattat, men 
också en blick in i nästa inkarnation där just dessa teman åter skulle komma upp till ytan i det 
verkliga livet.  
Men hur kunde det vara så? Svaret är förstås att de Högas undervisning handlade om grundläg-
gande sanningar som varje människa måste uppleva i sitt eget liv. Dessa teman är alltså generella 
mänskliga uppgifter som vi måste lösa innan vi kan räkna med att ta examen i den jordiska sko-
lan. Hilma bearbetade ämnen från den andliga undervisningen i sina målningar, som till exempel 
att det gudomliga är kärlek eller Eros, att det vita korset med de tre trappstegen är en illustration 
till den andliga evolutionen och att det yttersta målet är den fullkomnade människan. Men hennes 
försök att ta emot inspiration från den andliga världen gav henne också inblickar i sitt eget kom-
mande liv. På hennes ståndpunkt var det dock svårt att förstå varifrån dessa starka bilder kom, 
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det som hon avbildade låg ju fortfarande hundra år framåt i tiden. Men målningarna skulle en dag 
komma att bli ett bevis för Hilmas kontakt med sitt eget högre jag, samtidigt som de utgjorde en 
karta som hennes själ kunde följa i nästa liv, den dag när resan skulle göras på riktigt. Det här är 
förstås svårt att förstå om man inte är helt klar över att en kontakt med den andliga världen, eller 
med sitt eget högre jag, innebär att man har tagit steget över de gränser som utgörs av tid och 
rum. 
Eftersom Hilma försökte nå den andliga världen i fullt medvetande kan man spåra en större in-
blandning av hennes eget väsen i de texter som hon har lämnat efter sig från sin målningsperiod, 
än i den tidigare undervisningen som förmedlades genom ett omedvetet medium. Men samtidigt 
är denna förmåga att kommunicera med den andliga världen i fullt medvetande ett steg framåt 
jämfört med metoder där man använder sig av sömn, djupa transer eller till och med alkohol eller 
narkotiska medel för att frigöra medvetandet. Konsten är bara att nå en sådan medveten förmåga, 
det är något som kräver omfattande träning. I Hilmas fall var tydligen den primära kommunika-
tionen med den andliga dimensionen av visuell art. Hon såg bilder för sin inre syn som hon över-
förde till sina målningar. Men Hilma dokumenterade också förutsägande kommunikationer med 
den andliga världen i text. 

BEFRIELSEN 

Hilma skulle befrias från det jordiska fängelset, eller snarare kravet på återfödelse, hon skulle 
dock ledas framåt utan att själv veta vad det var som väntade. 

Redan 17/10 1906 fick Hilma veta att hon skulle befrias, fängelseportarna skulle öppnas och band lösas 
upp så att hon så småningom skulle kunna beredas för sitt kall, som då sades bestå i att förädla en och 
annan och tända tro på livets furste. Men det som skulle komma var så stort att inte ens Hilma med sitt 
modiga sinne skulle våga beträda vägen om hon anade vart det skulle bära. Därför band ledarna en 
bindel för hennes ögon och ledde henne tills vidare med förbundna ögon och i tvångströja. Men hon 
skulle komma ihåg att så snart de släppte henne fri så var hon tvungen att vara färdig för sin stora 
kamp. Då måste hon vara rustad i ödmjukhetens pansar, i känslan av sin egen litenhet och med 
outsläcklig lust att träda i Herrens tjänst, annars skulle hon duka under och inte hinna fram till målet.1 

KÄNN DIG SJÄLV 

Målet och medlet för att nå andlig fullbordan sades bland annat vara att känna sig själv.  
Hilma står under särskild ledning, det är en hel skara av Ararats tjänare som hjälper henne och dessa 
leds av Amaliel. De har till uppgift att för människorna utarbeta den sanning som där uppe benämns 
Kristi sanna mission = finnandet av sitt sanna väsen.2 

För att finna den Helige i höjden fordras självkännedom, och på den väg vi går kan vi inte ha bättre val-
språk är grekernas ”Känn dig själv”. Vårt mål bör vara osjälviskhet i sinnet, kärlek i hjärtat och ödmjuk-
het.3 

Essensen av Guruns lärdomar är att inget arbete i det yttre kan bli färdigt, innan de själva har bearbetat 
dualsanningen/mysteriet i det inre.4 

ETT BEVIS FÖR ANDLIG LEDNING 

De Höga ville skapa ett bevis för att den andliga världen finns och att den deltar i mänsklighetens 
utveckling. Hilmas arbete skulle vara en del av detta bevis, men hon skulle bli tvungen att gå 
vägen helt på egen hand och utan stöd från andra människor. 

De Höga ville skapa ett bevis för ledningen från den andliga världen, och om verktyget (Hilma) lyckades 
skilja på de olika intryck som hon fick ta emot, skulle de ganska snart kunna lämna ett bevis över 
guruns ledning. Hilma skulle få gå sin väg ensam, inte ens följd av de sina. Ensam, missförstådd, 
klandrad, hånad. Hur blek skulle hon inte vara efter sin stora kamp, kämpad i tysthet under fast tillit till 
de Höga.5 

                                                 
 
1 Lnr 555 s 68, Lnr 560 s 99. 
2 Lnr 556 s 114. 
3 Lnr 559 s 68b. 
4 Lnr 558 s 11. 
5 Lnr 556 s 485, Lnr 555 s 90. 
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NÄSTA INKARNATION 

Hilma af Klint fick ta emot en mängd profetior som handlade om att hon förbereddes för ett 
stort andligt genombrott som skulle ske i hennes nästa inkarnation. Den som ledde arbetet från 
den andliga världen sades ibland vara Kristus, men samtidigt påstod de andliga lärarna att för-
bundet härstammade från en tid långt före den kristna eran. De bilder som Hilma fick ta emot 
från den andliga världen skulle användas i ett arbete som syftade till att ge en ny förklaring till den 
kristna läran. I nästa inkarnation skulle fängelseportarna öppnas och väninnan Gusten skulle följa 
henne i det arbetet. Det som Hilma skapade i sitt liv skulle bli en lykta vars ljus gång på gång 
skulle leda henne i hennes nästa inkarnation. 

Fängslad skulle Hilma vara nästa vår för att aldrig mer kunna söka dw på materiens plan, först i nästa 
inkarnation skulle jag bli i stånd att fullfölja vad jag påbörjat. (26/2 1907, Lnr 556) 

Arbetets frukt skulle jag ej få skåda, men i ny skepnad skall den kristna läran utgjutas över jordens folk. 
De bilder som här utförs skall förklara färgerna på de nya lärorna. (2/3 1908, Lnr 556) 

De skulle snart sända Hilma till jorden igen, i det materiella skulle hon åter få födas. ”Född blir du åter 
utan mellantid, född att med din tro strida för tro. Modigt, lugnt gripande fängelsets portar som apo-
stoliskt öppnas.”  

I nästa inkarnation skulle Hilma bli förbannad av sin släkt och därigenom skulle för mer än en fängelsets 
port sprängas. Gusten skulle följa henne i detta arbete. I denna inkarnation hade Gusten murat in sin 
stora kraft men i nästa skulle den flöda över som ett källsprång som blivit hindrat på sin väg. Hilma 
skulle själv inte få se resultatet av sitt arbete som verktyg, men dock inrangeras i de kämpandes led och 
en gång bli ledare för skaror av stor och trosstark art.1 

Hilma skulle rusta sig till sin mission, både fysiskt och psykiskt. I nästa inkarnation skulle de Höga resa 
en pelarstod, till vilken de nu (skrivet 1909) lade grunden. De Högas löfte till Hilma skulle uppfyllas. 
Mysteriets tjänare hade utbildat en full tro hos henne, och fysiskt hade hon sått en yséeisk sådd som 
skulle bära frukt i nästa inkarnation.2 

Du Hilma, mycket ledning skall du en gång se att du haft, varje sten som sårat din fot har frambringat 
en blomma. Korad är du att samla blomster till din dräkt, varje sår du haft skall du räkna som din vän. 
När du somnar in från denna vandringstid på Jorden, må den för dig bli en högtid av det saligas ljus, 
som åter och åter är den lykta som leder dig i nästa inkarnation. (17/11 1906) 

Det var verkligen inte lätt för Hilma att förstå vad det var som den andliga världen ville föra ut 
genom henne. Mysteriet presenterades, precis som under den föregående undervisningsperioden, 
som en grundläggande idé och Hilma sades ha sått en ysséisk sådd som skulle bära frukt i nästa 
inkarnation. Nästan omedelbart efter sin död skulle hon och hennes vänner åter födas för att ta 
upp arbetet från sina tidigare liv. Den kraft som de hade samlat skulle vila till dess verket återupp-
togs i nästa inkarnation. 

Muren har fallit och du har haft en stor del däri. Mysterietjänare har utbildat full tro hos dig och fysiskt 
har du sått till nästa inkarnation en ysséisk sådd som bär frukt. (5/2 1911, Lnr 557) 

Djuret inom människan skall offras av kärlek till det gudomliga, och när vi talar om offerkyrkan som vi 
skall bygga upp så är det just på denna grund som ni skall försöka bringa ett offer av er lägre natur och 
lägga det inför den Högstes fötter. Om ni kan resa denna kyrka högt över jordens förorenade atmosfär 
och hålla den fri från smuts av allehanda slag, så kommer ni att uppta era hedniska förfäders idé i en 
högre form och bli den nya tidens apostlar som samlas för att bringa Gud ett välbehagligt offer som skall 
hjälpa era medbröder och medsystrar att få blicken riktad uppåt mot kalken som innehåller de krafter 
som den nya mänskligheten kommer att kunna inmänga i sitt väsen. (21/9 1912, Lnr 559) 

Men en dag, skall du genom din längtan att kunna förfoga fritt över minnet, spränga den mur som 
byggts upp och du skall fritt få använda vad du mödosamt försökt samla ihop under föregående och 
nuvarande inkarnationer.3 

Vetekornet läggs i jorden och dör och uppstår, så skall ock mitt värv fullbordas.4  Apostoliskt har arbetet 
varit och apostoliskt pågår det än, det vill säga det har en rot i vetekornet.5 

”Född blir du åter utan mellantid, född att med din tro strida för tro. Modigt, lugnt gripande fängelsets 
port som apostoliskt öppnas. Syriens forne kung får kämpa för Tibets krönte profet.”1 

                                                 
 
1 Lnr 556 s 556. 
2 Lnr 557 s 69. 
3 Lnr 1055 s 95. 
4 Lnr 556 s 513. 
5 Lnr 556 s 545. 
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Nästan omedelbart efter vår fysiska död kommer vi (Hilma och hennes vän Anna) tillbaka till jordelivet 
med friska krafter. Vi får återuppta vårt eget arbete och utföra det under jublande fröjd. Vi blir verkligen 
underbarn från mänsklig ståndpunkt sett, fyllda av kraft börjar vi nästan i barnaåldern med vårt värv. 
Så egendomligt som det låter vill jag därför säga dig. Det som vi byggt upp, till och med i fysiskt 
hänseende, får vi njuta frukten av i nästa inkarnation. Våra nuvarande kroppar äger inte motståndskraft, 
vi får ett extra liv av kortvarig jordisk tillvaro. Men det blir utomordentligt härligt och fyllt av frid och 
harmoni. Mitt blir något över 20 år, ditt lite längre och de är att betrakta som avslutning på vårt 
nuvarande liv. Mödor och besvärligheter har utpressat vår fysiska kraft för tidigt. Den (kraften) ligger 
och väntar på oss och vi skall alltså förbereda verket till nästa inkarnation. Då kommer den rätta 
soluppgången. Ingen strid, endast frid. Amen.2 

DUALSANNINGEN 

Mysteriet och dualsanningen var två begrepp som var nära förbundna med varandra i Hilmas 
arbete. Hilma arbetade med dualproblematiken tillsammans med väninnan Gusten och de två 
skulle också fortsätta detta arbete i nästa inkarnation. 

Gusten var den som var Hilmas dualsjäl i detta liv, och som var korad att även följa henne i nästa. När 
tiden var inne skulle Hilma få veta vad som menades med dualkänsla.3 Uppgiften för de båda var att 
både utvecklas av dualsanningen, och att utveckla den.4  

Hilma skulle få direkt ledning av de Höga, dualsanningen skulle hon sprida ut, och på mysteriernas 
arbete skulle hon bygga och arbeta.5  

Dualkänslan var lidandets väg. Gusten ger i ”Den blå boken” uttryck för sin stora sorg över att 
Hilma inte kände igen henne som den hon var. Visserligen kände Gusten att hon var viktig för 
arbetet, att hon var en kanal som tog ner kraft som behövdes för att Hilma skulle klara sitt arbete, 
men tydligen kunde inte Hilma möta Gusten på det sätt som Gusten önskade.6 Men i slutet av 
arbetet väntade en seger och ett mål som innebar att den smärta och känsla av att vara halv som 
finns inbyggd i dualväsendet skulle upphöra och i stället ersättas av en andlig fullbordan och 
lycka. 

Gusten och Hilma skulle få lyfta på dualväsendets slöja. De skulle få känna lyckan av att bestiga Ararat, 
där dualsmärtan upphört.7  

SIC TRANSIT GLORIA  

Sic transit gloria mundi var kärnan i de andliga lärarnas hela arbete och detta valspråk skulle även 
följa Hilma i hennes nästa inkarnation. Den dag år 1908 när Hilma påbörjade arbetet med en 
grupp målningar som senare kom att kallas Grupp 6 Evolutionen skrev hon följande. 

Otten [Hilma] är för första gången inom sin inkarnationscykel bjudande frihetsbegäret inom sig livets 
fullhet och intet skall hädanefter hindra mig att fullfölja vägen uppåt. Fången skall jag ej längre bliva av 
livets frestelser, för första gången segrande över mig själv. Sic gloria mundi skulle även följa mig i nästa 
inkarnation. Skjutit hava vi åt sidan den fysiska världen för honom, skjuta skola vi åt sidan 
sinnevärldens ingivelser i själen och förmå honom att endast se ursprunget till allt, Gud inom, utom, 
runt om, överallt i allt. Ringa i sig själv, ödmjuk i sig själv, fylld av helig längtan, offrande sig för 
ingenting mindre än självets dödande. (26/2 1908) 8 

Uttrycket ”sic transit gloria mundi” - så förgår all jordens glans - återkommer på flera ställen i 
kommunikationerna med de andliga ledarna. Det handlar alltid om att försaka det som uppnåtts, 
för att komma vidare till nästa nivå. I sammanhang med den själsliga och andliga evolutionen 
används begreppet sic transit gloria mundi för att illustrera att man måste lämna alla rikedomar 
man samlat på en nivå i form av kraft och förmågor, för att kunna komma vidare upp till nästa 
nivå där man med nödvändighet är liten och svag igen.  

                                                                                                                                                         
 
1 Lnr 556 s 289. 
2 Lnr 581 s 9-10. 
3 Lnr 555 s 32. 
4 Lnr 555 s 60, Lnr 556 s 552. 
5 Lnr 556 s 533. 
6 Lnr 1166 s 3-16. 
7 Lnr 555 s 60. 
8 Lnr 556 s 492. 
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Sic transit gloria mundi – dvs. avskilj kroppen från själen, avskilj själen från anden. Atma bör bli det 
enda styrande. Självet frigörs inte genom omsorgsfullt odlande av kropp och själ, utan genom att man 
lyfter upp kropp och själ till Atman. Skillnaden är stor, i det första fallet lindar man in kroppen och själen 
i ömtåliga, känsliga ”fluider”. I det andra fallet stöts dessa ömtåliga ”fluider” bort, och själ och kropp 
härdas mot sinnevärldens omgivande frestelser. Sic transit gloria mundi betyder alltså att sedan 
världens bojor slitits, genom att anden trängt undan varje hindrande band och lyft upp mänskligheten så 
långt att den kan uppnå frihet från sinnevärlden och själsvärlden, är allt fullkomnat som vår värld avser 
att utveckla oss till.1 

I sammanhang med dualtanken används begreppet för att beteckna det försakande av fysisk, 
kroppslig, tillfredsställelse som krävs för att de två dualerna skall kunna nå en själslig förening.2 

Sic transit gloria mundi är ett valspråk som stammar från rosenkreuzarna och det innebär i sig hela 
kärnan av vårt arbete. Murat har vi fordom ett heligt tempel och vi skola på nytt uppföra det inom eder 
själva i det inre, men även i det ytte. Sic transit gloria mundi skulle även följa mig i nästa inkarnation. 
Sic transit gloria mundi, systemets hela grundval ligger gömd bakom de orden och under asket och 
vestal, dualsanningens kärna. 3  

När sic transit gloria är tillämpad på själens område är surdegen genomsyrad. Sista fliken av njutning 
för egen del hade då upphört, och i stället för att offra det egna jaget för den egna utvecklingen, stiger 
själen nedåt för att hjälpa mänskligheten som strävar uppåt. 4 

Den fysiska kroppen utvecklas först inåt, så den eteriska, så den astrala, så jaget och innerst inne ligger 
det gudomliga ljuset.5 Den innersta delens utveckling handlar om att utveckla sällhetens tillstånd, och 
den som leder detta arbete är Ananda.6 

Det handlar alltså om att bli medveten om de olika nivåer som finns inom människan, att lära sig 
att behärska dessa, samt att i slutänden överlåta allt till anden att brukas i det Högstas tjänst. 

PLANLÄGGNINGEN 

Hilmas arbete handlade om att hon skulle komma till insikt om sin kommande uppgift. Arbetet 
var banbrytande och därför var arbetsmetoden oförstådd. 

Bättre och bättre skulle arbetet gå ty allt var förberett. Min stora uppgift skulle jag också komma till 
insikt om. Mina anteckningar skulle jag ta väl vara på, ty de innehöll stora sanningar. (27/1 1908) 

Sades att jag var en pionjär och stod under en oförstådd arbetsmetod (10/2 1908) 

I Förklaringsboken skrev jag följande om den planläggning för Hilmas utveckling i nästa inkarna-
tion som hon fick ta del av från sina andliga ledare. Bokstavssymbolerna skapades under samar-
betet mellan Hilma och de andliga lärarna. 

WU är den andliga utvecklingen från urkaos, den totala omedvetenheten, till eterkroppens frigörande, 
symboliserat av den gyllene rosen. Detta är det första årsarbetet, när den andliga kraften kommer. 
Detta arbete beskrevs i Hilma af Klints serie WU/Rosen, Grupp 1, Urkaos. 

WUS är dualarbetet, skapandet av den själsliga enheten som leder till sonens, Kristi, födelse i 
människan. WUS leder till astralkroppens frigörande. Serie WUS/Sjustjärnan Grupp 6. Evolutionen, och 
Serie SUW. Grupp 9. Svanen. 

US är den tredje fasen, fullkomningen genom att själen blir i stånd att nå den totala enheten med Alltet. 
Denna fas utmynnar i en total samhörighet med Mästaren, gurun, fadern. US innebär att det sanna jaget 
etableras på mentalplanet. Hilmas serier US och UW Grupp 9. Duvan. 

Serie W/Kunskapens träd följer efter US-serien. Kunskapens träd symboliserar den fas av 
förståelsemässig integration och förklaring som följer efter den tredje fasen som var verkets praktiska 
utförande. De Höga sade att det var deras avsikt att framställa en urbild [ett mönster eller en modell] av 
ett nytt skede för varje gång de gav kvinnorna en teckning. Det var av största betydelse att de förstod 
hela planläggningen.7 

                                                 
 
1 Lnr 556 s 481-482. 
2 Lnr 559 s 169. 
3 Lnr 556 s 489, 492, 508. 
4 Lnr 556 s 484. 
5 Lnr 559 s 57. 
6 Lnr 559 s 56. 
7 Kleveland, Förklaringsboken s 31-32. 
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DET CENTRALA VERKET 

Hilma af Klint skapade alltså ett betydande konstnärligt verk mellan åren 1906 och 1916. Verket 
var märkligt till både avsikt, form och format. Avsikten med de knappt tvåhundra målningarna 
var att de skulle användas i Hilmas arbete i nästa liv. Verket skulle hållas samlat, målningarna fick 
inte visas publikt under hennes eget liv och Hilma bestämde i sitt testamente att de inte heller 
skulle få visas för allmänheten förrän tidigast tjugo år efter hennes död. Det samlade verket bes-
tod dessutom inte bara av målningar, utan också av texterna från den förberedande undervis-
ningsperioden 1896 till 1906 samt av Hilmas egna mediala texter.  
Hilma skapade abstrakt konst flera år innan Kandinsky, som brukar räknas som den abstrakta 
konstens föregångsman, målade sina första abstrakta verk år 1910. Varken Hilmas motiv eller 
färger liknar något annat som tillkom i Sverige under samma tid. Den arbetsinsats som hon 
gjorde under de intensiva målningsperioderna är också nästan ofattbar. Formaten var i vissa fall 
monumentala, målningarna i serien De tio största mäter till exempel 328x240 cm och måtten på 
serien Altarbilder är 185x150 cm.  
Avsikten var alltså enligt Hilmas anteckningar, som vi såg ovan, att framställa en process där varje 
målning var en urbild, modell eller karta för ett nytt skede. Verket strukturerades också upp på ett 
mycket noggrant sätt. Bilderna inordnades i serier med gemensamt format och noggrant angiven 
plats för respektive målning inom serien. De olika serierna ordnades i sin tur i en helhet som 
skapades genom att varje serie fick en bokstavsbeteckning och ett namn som visade på samban-
det med övriga serier inom verket. Serierna benämndes Serie 1 WU/Rosen, Serie 
WUS/Sjustjärnan, Serie US/Sjustjärnan, Serie W/Kunskapens träd, Serie SUW och Serie UW. 
Samhörigheten mellan de olika serierna i verket förstärktes genom att varje serie indelades i en 
eller flera grupper som numrerades, gruppnumreringen börjar dock inte om inom varje serie utan 
löper obruten genom de olika serierna.   

Serie WU/Rosen Grupp 1. Urkaos. (7/11 1906-15/3 1907) 
Grupp 2. Erosserien. (18/1-20/9 1907) 
Förarbeten till grupp 3. (Maj 1907) 
Grupp 3. De stora figurmålningarna. (Maj-december 1907) 
Grupp 4. De tio största. (2/10-7/12 1907) 

Serie WUS/Sjustjärnan Grupp 5. (16/1-24/2 1908) 
Grupp 6. Evolutionen. (27/2-24/4 1908) 

En kvinnlig serie Sju tavlor som innehåller en beskrivning av den själsliga utvecklingen 
som under en annan form framställdes i US serien. Cornelia Ceder-
ström var modell. 19/2-29/3 1912.1 (Oktober 1912 enligt felaktig uppgift 
i Liljevalchs katalog från 1999.)  

En manlig serie Sju tavlor (asketbilder) som komplement till En kvinnlig serie. Oktober 
1912.2 (1915 enligt felaktig uppgift i Liljevalchs katalog från 1999.)  

Serie US/Sjustjärnan Grupp 7. (27/3-24/4 1908) 
Förarbeten till grupp 8. (28/3-13/5 1912) 
Grupp 8. (30/9-12/12 1913) 

Serie W/Kunskapens träd 1913 och 1915. 
Serie SUW Grupp 9. Svanen. (Oktober 1914-mars 1915) 
Serie UW Grupp 9. Duvan. (Februari-maj 1915) 
En sammanfattning av hittillsva-
rande serier 

Grupp 10. Altarbilder. (Oktober-december 1915) 

Denna bild tillhör som avslutning 
hela verket 

Mänsklig kyskhet. (Troligen 1915) 

                                                 
 
1 Lnr 558 s 104. 
2 Lnr 558 s 104 och 108. 
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EROS OCH BRODERSKÄRLEKEN 

Kärleken är den bärande idé som genomsyrar hela Det centrala verket i både färg och form. Bro-
derskärleken symboliseras av rosor som förenas i en kedja eller krans på många målningar eller 
genom hjärtan i olika färger som återkommer på olika ställen. Kärleken till de andliga bröderna 
illustreras bland annat genom fyra svanar i målningarna Svanen nr 6 och Svanen nr 7 och genom de 
fyra asketer som finns på samma kors i Serie US, Grupp 8 nr 5. Gruppen eller broderskapet finns 
också i konkret form i De Stora Figurmålningarna nr 4. 
Kärleken visas också som den duala manligt-kvinnliga kraften som framställs genom färgerna gult 
och blått och genom symboler för balans, jämlikhet och jämvikt. Kraften visas öppet som en 
sexuell kraft i De stora figurmålningarna, nr 7a Kärlek, men den visas också som en helt igenom and-
lig företeelse i Evolutionen nr 12 och i Kunskapens träd nr 7b. Sammansmältningen av den kvinnliga 
och manliga kraften i en icke-sexuell förening skapar i denna målning den gudomliga Eros, som 
är den yttersta enheten och helheten.  
Men kärleken beskrivs inte bara som en underbar skapande kraft, den visas också som en fruk-
tansvärd kamp där hjärteblodet lyser rött i Serie SUW, grupp 9, Svanen. Även här finns det gula och 
det blå samt hyskan och haken som var Hilmas främsta symboler för dualväsendet. De två sva-
narna i serien är helt och hållet jämlika och varandras spegelbilder, deras karaktär av ”yin” och 
”yang” illustreras genom att den ena svanen är vit på en svart bakgrund medan den andra svanen 
är svart på en vit bakgrund. De två svanarna visas inledningsvis i en lugn och helt balanserad bild 
men de invecklas i de följande målningarna i en strid som är så svår att den verkar ske på liv och 
död. I den femte målningen i serien skiljs fåglarna åt. Den ena öppnar en böld eller liknande och 
blod och var, eller möjligtvis glödande lava, väller fram medan den andra fågeln lyfts upp till en 
högre rymd. Serien fortsätter med de broderskapsmålningar i form av svanar som jag nämnde 
tidigare samt ett flertal helt annorlunda målningar som bland annat innehåller bilder av det snäck-
skal som symboliserade evolution och reinkarnation. I den allra sista målningen i serien åter-
kommer de två svanarna, nu är de sammansmälta över de tidigare gränserna, de tu är ett och man 
vet inte vem som är vem (Serie SUW, grupp 9, Svanen nr 24). Deras näbbar förseglas och förenas av 
hyskan och haken, som alltså var centrala symboler för det manliga och det kvinnliga i Hilmas 
verk. 

ASKETEN 

Hilma kallades ofta ”Asketen” i de andliga kommunikationerna. Ordet asket finns också direkt 
utskrivet på målningarna Grupp 2 Erosserien nr 2 och Erosserien nr 5. En asket är en som tränar, och 
en speciell sorts andligt-fysisk träningsform återkommer i flera målningar. Dessa är De Stora Fi-
gurmålningarna nr 4, Evolutionen nr 1, Evolutionen nr 2, Evolutionen nr 4, Evolutionen nr 6, Evolutionen nr 
11, Serie US, grupp 8, nr 1, Serie US, grupp 8, nr 4 samt Serie US, grupp 8, nr 5. Denna träning har jag 
sedermera identifierat som den sorts qigong som jag själv började träna några månader innan jag 
kom i kontakt med Hilmas verk.  

EVOLUTION OCH REINKARNATION 

Själslig evolution, och den därmed förbundna reinkarnationen, var ett av huvudbudskapen i den 
andliga undervisningen till De fem. Dessa begrepp återkommer också i Hilmas målningar på olika 
sätt. I Serie WU/Rosen grupp 1 finns en målning som förbinder medeltiden med nutiden. Hela 
Serie WUS/Sjustjärna grupp 6 döptes till Evolutionen och det ordet finns också på flera av målning-
arna i serien. Målning nr 14 i serien föreställer enligt Hilmas egna anteckningar symboler med 
förbindelse med en farao och en borg, vilket jag har tolkat som anknytningar till tidigare liv. 

Inuti de fem bladen är de sorgens symboler som vi kalla apostoliska. De är bilder av mannen i dess 
första begynnelse, lammet, hjärtat, faraos symbol spindeln och till sist borgens heliga symbol.1.  

                                                 
 
1 Lnr 556 s 537. 
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Även de serier som kallas ”En kvinnlig serie” respektive ”En manlig serie” kan kopplas till Hilmas 
(och därmed också mina) tidigare liv som nunna respektive munk.  

SJUSTJÄRNAN 

Ett annat tema som går igenom hela Det centrala verket är rymden och förflyttningar av medvetan-
det till andra nivåer än den fysiska nivån. Som jag skrev tidigare fick Hilma och hennes väninnor 
träna sig i meditativa tekniker och utföra övningar för att få kontakt med varandra på andlig väg 
(s 37). Den andliga träningen syftade till att kvinnorna skulle utveckla sin förmåga att frigöra 
medvetandet från det fysiska planet och förflytta det in på områden som normalt är stängda. 
Många av Hilmas målningar illustrerar utforskningar av icke-fysiska medvetandenivåer och verk-
lighetsplan som är skilda från den vanliga fysiska verkligheten. Dit hör flera av bilderna i Grupp 1, 
Urkaos, hela grupp 2, Erosserien, De stora figurmålningarna nr 1 och 5, alla målningar i Grupp 4, De tio 
största och Serie WUS/Sjustjärnan samt Serie US/Sjustjärnan. 

DEN FULLKOMLIGA MÄNNISKAN 

Målet för den jordiska utvecklingen under många liv beskrevs av De fems andliga lärare som and-
lig fullkomning. Detta mål kunde man inte räkna med att nå utan strid och kamp. Hilma af Klint 
symboliserade denna strid genom Sankt Görans kamp med draken i några av sina målningar i 
serien Duvan. Den sista målningen i det centrala verket, som Hilma kallade Mänsklig kyskhet, visar 
dock en människa som klarat av alla strider och vilar i en gudomlig frihet, frid och kraft. Hon 
framställs som en fullkomlig pärla som befriats från det ostronskal inuti vilket hon har växt.  

VÅRA ARBETEN MÅ HÄDANEFTER LIGGA ORÖRDA  

Hilma af Klint avslutade sannolikt arbetet med målningarna i Det centrala verket i december 
1915. Den 3/8 1916 förmedlade hon följande.  

Det finns tre stadier. 1=världslivet; 2=det oavgjorda livet; 3=överlämnandet åt Fadern. Av dessa tre 
stadier växlar No 2, alltså Hilma, starkt mellan dragningen till världslivet och nästa invigning. Någon av 
vår grupp måste uppnå invigningen för att kunna fullfölja verket. Ty endast som invigda kan vi beskriva 
och korrigera de oinvigdas arbeten. (Våra arbeten må hädanefter ligga orörda.).1 

Hilma stod alltså i en oavgjord position där hon både drogs till det vanliga ”världslivet” och till 
den sista invigningen som innebar ett överlämnande till Fadern, alltså övergången till en andlig 
tillvaro. Någon av kvinnorna i den grupp som hon tillhörde måste uppnå invigningen för att ver-
ket skulle kunna fullföljas eftersom endast en invigd kunde beskriva och korrigera de oinvigdas 
arbeten. Jag anser att Hilma inte bara tänkte på sina egna målningar och texter när hon talade om 
”verket” utan också inkluderade det som hade förts fram under den tioåriga undervisningspe-
rioden. Någon bland kvinnorna i kretsen skulle alltså uppnå nästa nivå och därifrån bli i stånd att 
förklara verket. Från den dag när Hilma skrev detta skulle deras arbeten i form av texter och 
målningar ligga orörda till nästa inkarnation. Vilket också skedde. 
Hilma kom på uppmaning från den andliga världen att bevara både texter och bilder från De 
fems arbetsperiod och sina egna texter och målningar. Hela arbetet från 1896 till 1916 skulle ingå 
i ett sammanhang. Hilma bestämde att hela verket måste bevaras samlat, men hon visade i stort 
sett inte målningarna i Det centrala verket för andra människor under sin livstid. Inte ens för de 
närmaste vännerna som hade stöttat henne under målningsperioden kunde hon visa alla bilder. 
När Hilma dog 1944 visade det sig att hon hade testamenterat hela sin samling till brorsonen Erik 
af Klint med en önskan om att målningar och texter skulle hållas samlade och att verket inte 
skulle visas för omvärlden förrän tidigast tjugo år efter hennes död. I praktiken kom det att gå 55 
år innan Det centrala verket visades i sin helhet, det skedde först vid årsskiftet 1999/2000 i en ut-
ställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm med anledning av millennieskiftet.  

                                                 
 
1 Lnr 580 s 67. 
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SAMMANFATTNING AV HILMA AF KLINTS ARBETE 

· Hilma skulle befrias från kravet på återfödelse, hon skulle dock ledas framåt utan att själv 
veta vad det var som väntade. 

· Målet och medlet för att nå andlig fullbordan sades bland annat vara att känna sig själv. 

· De Höga ville skapa ett bevis för att den andliga världen finns och att den deltar i mänsk-
lighetens utveckling. 

· Hilma fick ta emot en mängd profetior som handlade om att hon förbereddes för ett 
stort andligt genombrott som skulle ske i hennes nästa inkarnation. 

· Hilma arbetade med dualproblematiken tillsammans med väninnan Gusten och de två 
skulle också fortsätta detta arbete i nästa inkarnation. 

· Hilmas arbete handlade om att hon skulle komma till insikt om sin kommande uppgift. 
Arbetet var banbrytande och därför var arbetsmetoden oförstådd. 

· Eros i form av kärlekskraften och som broderskärlek är en bärande idé som genom-
tränger hela Det centrala verket i både färg och form. 

· Själslig evolution och den därmed förbundna reinkarnationen återkommer i Hilmas texter 
och målningar på olika sätt. 

· Målet för den jordiska utvecklingen under många liv beskrevs som andlig fullkomning. 
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3.  MYSTERIETS REALISERING I DET HÄR LIVET 

Projektet inleddes alltså med en omfattande undervisning som förmedlades från den andliga värl-
den till Hilma af Klint och hennes fyra väninnor mellan åren 1896 och 1906. Det fortsatte med 
att det praktiska utförandet planlades och förbereddes under Hilma af Klints arbete med mål-
ningarna i Det Centrala Verket från 1906 till 1916. Den sista fasen, som har inneburit en reali-
sering av undervisningen och planeringen från det föregående livet, har genomförts i mitt eget liv 
sedan hösten 1999. Denna realisering har handlat om en utveckling mot andlig fullbordan enligt 
mönster från de antika mysterierna. Jag har löpande beskrivit denna utveckling i mina tidigare 
böcker från Förklaringsboken och framåt. 
Min utveckling har också inneburit ett arbete med att förstå bakgrunden till Bibeln, något som 
har medför en total omvärdering av denna bok och en därmed sammanhängande insikt om att en 
hel del i både det gamla och nya testamentet härstammar från orficism och pytagoreisk filosofi 
och ytterst från den mesopotamiska kulturen. Jag har dokumenterat detta arbete i flera böcker 
och en sammanfattning av min kartläggning av Bibelns sanna bakgrund finns i boken Sanningen 
om Tanak, Bibeln och Koranen. 
Målet med den här boken är att skapa en slutrapport som ger nyckeln till hela projektet, som för-
klarar sambandet mellan mitt liv och Hilma af Klints liv och mellan den undervisning som den 
andliga världen förmedlade till en grupp kvinnor i Stockholm för hundra år sedan och den and-
liga verklighet som jag har upplevt i mitt liv. Jag har som sagt löpande försökt beskriva mina upp-
levelser alltsedan utvecklingen startade för nästan tolv år sedan, men det är först när man står vid 
målet som man kan se tillbaka och fullt ut förstå alla samband.  
Hilma, eller snarare hennes själ, hade tagit på sig ett antal uppgifter som skulle slutföras i hennes 
nästa inkarnation. Hon var medveten om att hennes verk löpte över flera liv och att hon lade 
grunden för något som skulle slutföras i nästa liv. Mitt arbete har handlat om att rent faktiskt gå 
igenom den utveckling som Hilma fick undervisning om och genomföra de uppgifter som min 
själ hade tagit på sig. Min del av projektet präglades under de första fyra åren av forntida myste-
riefilosofier. Efter mysteriets fullbordan, som manifesterade sig i trikaya-buddhans medvetande-
görande och dess förening med Centrum, vidtog ett arbete med att förstå Bibelns och de mono-
teistiska religionernas rätta bakgrund.  Jag har alltså fått arbeta med att uppfylla alla de mål som 
sattes upp i mitt föregående liv. Jag har:  

· gått mysteriets utvecklingsväg och också beskrivit denna väg i mina böcker. 

· bestigit ”Ararats berg” och funnit dualsanningen. 

· upplevt mysteriets fullbordan som innebar resandet av ett trefaldigt andligt tempel i form 
av trikaya-buddhan. 

· beskrivit en ny sanning om Bibeln. 

· arbetat med att skapa ett bevis för reinkarnation och karma och för ledningen från den 
andliga världen. 

· arbetat med att förstå och beskriva den gemensamma grunden i de gamla mysteriefiloso-
fierna. 

· lärt känna mitt eget sanna jag som visade sig vara en mysterietjänare och ett med det 
högre jaget, Ananda. 

· skapat ett bevis för ledningen från den andliga världen.  

http://www.kunskapskonsult.com/Monoteismen.pdf#zoom=100
http://www.kunskapskonsult.com/Monoteismen.pdf#zoom=100
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UTVECKLING FRÅN 1999 TILL 2011 

Nedan finns en kort sammanfattning av de faser som jag har gått igenom från initieringen i au-
gusti 1999 fram till idag. Mysteriets utveckling skedde i fyra årscykler där varje cykel avslutades 
med en fullbordan och invigning till nästa fas. Denna rytm, med arbetsperioder som fullbordades 
genom en invigning och följdes av en period av vila under sommaren innan nästa fas tog vid, 
etablerades redan i samband med den grundläggande undervisningen till Hilma från 1896 och 
framåt.  

Tid Mysteriets faser 
Augusti 1999 En initiation i form av ett kundalinigenombrott. 
Hösten 1999-
sommaren 2000 

Första året: reningar och öppnanden på den fysiska, själsliga och karmiska nivån. Tema: andlig 
kraft. 

Juni 2000 Första invigningen: själen korsfästs. 
Hösten 2000-
sommaren 2001 

Andra året: direkt kontakt med mina andliga lärare, förening med den gudomliga kraften. Mer 
insikter i tidigare liv. Tema: andlig kunskap. 

Juli 2001 Andra invigningen: det gudomliga manifesteras i sin manligt-kvinnliga kärleksform. 
Hösten 2001-
sommaren 2002  

Tredje året: kallad att ta emot Texten från de Höga Mästarna, avslutar mitt vanliga arbete. Kana-
len öppnas helt, fullständig sammansmältning med det gudomliga. Arbete med upplösning av 
karma. Tema: gudomlig kärlek. 

Augusti 2002 Tredje invigningen: att själv bli det Vita korset. 
Hösten 2002-
våren 2003 

Fjärde året: löser slutligen upp den karma som hållit min själ fången. Skriver Förklaringsboken. 
Den tibetanska vajrayanakraften stiger fram. Tema: karma och befrielse.  

Maj 2003 Fjärde invigningen: Trikaya-buddhan manifesteras och en gruppinvigning i det moderna myste-
riet.  

Maj-juni 2003 Förberedelse för fullbordan. 
Juni 2003 Fullbordan – Buddhans förening med universums centrum 
Sommaren 2003  Skriver boken Templet. Får ett nytt uppdrag: att arbeta med Bibelns bakgrund och tillkomst.  
Hösten 2003 – 
våren 2011 

Arbetar med monoteismen och mysteriefilosofierna. Skriver böckerna Pärlan, Evolutionen, 
Mysteriet, Soluppgången, Rosenkorset, Segerkronan, En annan historia, Nyckeln, Philosophia, 
Den röda tråden, Bibelns tillkomst och Fullbordan. 

PROCESSEN 

Den utveckling som jag fick ta del av under de fyra åren från hösten 1999 till sommaren 2003 
hade en spiralformad karaktär. Vart och ett av åren motsvarade ett varv i spiralen och de följde 
samma mönster. Varje år eller varje nytt varv i spiralen startade med en fullbordan på den aktu-
ella nivån och en invigning till nästa nivå. Därefter fick jag ta emot överföringar av andlig kraft 
som ledde till utrensningar och upplösning av blockeringar. Dessa reningar och utrensningar gav 
utrymme för nya insikter och medvetandeutvidgningar som jag så småningom införlivade i mig 
själv. Utvecklingen på den aktuella nivån avslutades sedan med en fullbordan som följdes av en 
ny invigning till nästa nivå. På denna nya nivå upprepades sedan de olika stegen i processen men 
på ett högre utvecklingsplan. 

FYRA DRIVKRAFTER 

I denna spiralformade process verkade en stark och enhetlig andlig kraft som samtidigt var aktiv i 
fyra olika aspekter i varje varv i spiralen. Dessa fyra aspekter av den enhetliga gudomliga kraften 
var andlig kraft (qi, prana, eter), den allomfattande kärlekskraften, kunskapsbärande kraft (insikt, 
visdom) samt en kraft som verkade för befrielse och upplösning av karmiska band.   

· Kraft = andlig kraft. 
· Kunskap = andlig visdom. 
· Kärlek = förbrödring, sammansmältning och uppgående i det stora Alltet. 
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· Karma = själslig evolution, upplösning av karmiska skador, meriter från tidigare liv, be-
frielse. 

Dessa fyra krafter är alltså olika aspekter av den enhetliga gudomliga kraften och de arbetar för 
att skapa helhet och syntes. På samma sätt som de utgår från helheten på en högre nivå arbetar 
de för att skapa helhet på den lägre nivån. När helheten är uppnådd på den lägre nivån blir den 
upplyft till nästa högre nivå, till sitt ursprung.  
När jag, som i den här boken, gör en sammanfattning av min utveckling kan det hela kanske te 
sig ganska självklart och lätt att uppnå. Men det var faktiskt en mycket arbetsam och ofta smärt-
sam utveckling. Det finns inte möjlighet att återge alla svängningar, tårar, oroliga grubblerier och 
smärtsamma genombrott som var en del av skeendet, men man skall i alla fall vara medveten om 
att det är en ofrånkomlig del av en sådan här stark och snabb utveckling. Men samtidigt var det 
hela oerhört spännande och tillfredsställande, utvecklingen är ju inbyggd i vår kod. Jag kände att 
jag gick framåt, att jag fick nya insikter och att mitt medvetande utvidgades. Framförallt fick jag 
steg för steg direkt kontakt med den glädje, lycka, harmoni och kärlek som finns i den gudomliga 
världen. Detta är något som är det största man kan uppleva i ett mänskligt liv och målet för hela 
vår evolution.   

DE GAMLA MYSTERIERNA 

Den kraft som har verkat under min utveckling sades i ett meddelande från den andliga världen i 
maj 2003 vara ”en gemensam satsning från mänsklighetens lärare” och stå för ”resultatskapande 
visdom, syntes, och upplösning av karmiska band”. Vid den tidpunkten förstod jag inte mycket 
av vad som menades med denna utsaga och jag hade heller inte tid att fundera på den eftersom 
min utveckling gick vidare med en otrolig fart. Nu, när jag började fundera på hur jag skulle dis-
ponera den här nya boken, har jag dock förstått att detta med ”resultatskapande visdom”, ”syn-
tes” och ”upplösning av karmiska band” verkligen har varit de grundläggande dragen i det som 
jag har upplevt. Detta är aspekter av den andliga kraft som har verkat igenom hela vår mänskliga 
historia och genom alla sanna andliga mästare, oavsett tid och kultur.  
Målet för alla mysteriefilosofier var att adepten skulle bli en mästare i sin egen rätt och vägen dit 
beskrevs i filosofin och iscensattes i riter och invigningar. Det som jag har upplevt har på många 
sätt bekräftat dessa gamla filosofier, men hela händelseförloppet har skett i det inre och under 
ledning av andliga krafter. Målet visade sig helt oväntat för mig själv vara att realisera trikaya-
buddhan och buddhans förening med vårt andliga centrum, ett mål som förverkligades i de gamla 
mysteriernas anda och speciellt i den tantriska vajrayanaskolan. När jag nu åter försöker samman-
fatta min andliga utveckling kommer jag att anknyta till de mysteriefilosofier som jag egentligen 
inte hade någon kunskap om när det hela skedde.  
Ett annat område där de västerländska förklaringsmodellerna inte alls gav något stöd handlar om 
frågan vad vi människor egentligen består av. Genom mina egna upplevelser insåg jag att det 
finns krafter som man i västvärlden traditionellt har negligerat. Vår fysiska kropp innehåller en 
energidimension som bland annat består av kanaler som kan vara blockerade av inlagrade emo-
tioner som ilska, hat och annat som vi har lagrat på oss under många tidigare liv. Denna energi-
dimension har en koppling till den andliga nivån i form av en kanal mellan denna andliga dimen-
sion och den fysiska individen. Den andliga utvecklingen renade och öppnade upp min energidi-
mension, vilket också innebar ökad tillförsel av kraft från den andliga världen vilket i sin tur 
gjorde att min energikropp utvecklades och mognade.  
I vårt språk har vi inte ens några ord för dessa företeelser vilket gör det svårt att förmedla det 
som hände, men jag har i alla fall gjort ett så gott försök som jag har förmått. Inom taoism och 
buddhism talar man om begrepp som Qi eller kundalini för den andliga kraften eller energin, om 
nadi eller qi-kanaler för de kanaler som energin flödar genom, om chakra som centra för detta 
flöde, om en illusorisk kropp av andlig energi och så vidare. För att överhuvudtaget ha ett språk 
att förmedla mina erfarenheter med har jag valt att använda sådana österländska uttryck.  
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Jag skall kort nämna några av de grundläggande koncept som jag fick kunskap om i min utveck-
ling. Det handlade bland annat om: 

· att vi alla är på jorden för att utvecklas mot en storartad fullbordan för att därefter bli fria 
att ta oss hem till vårt ursprung. 

· tomheten (shunyata) som var början på, och en förutsättning för, min utveckling. 

· andlig kraft som driver utvecklingen framåt (qi eller prana). 

· kärlek som är en grundläggande förutsättning för den andliga utvecklingen. 

· tantra som är förbindelsen i form av kärlek, kraft och upplysning mellan lärjungen och lä-
raren/gurun/bröderna på den andliga nivån (inte sex som man ofta tror i väst). 

· de andliga krafterna och lärarna/mästarna från flera olika andliga ättelinjer som hjälpte 
mig framåt i min utveckling genom överföring av kraft och kunskap. 

· reinkarnation som är grunden för vår evolution. 

· karma som handlar om blockeringar som vi har lagrat på oss genom liven och som måste 
lösas upp genom andlig kraft och insikt. 

· befrielse som handlar om att läka och lösa upp de karmiska skador som håller delar av vår 
själ fångna i tidigare livs smärta och ilska.  

· målet för vår utveckling som är att nå vår fulla utvecklingspotential, att bli en upplyst 
mästare eller buddha. 

· att allt är ett.  

Detta är förstås allmängods i olika österländska filosofier och min hemvist i en västerländsk kul-
tur var delvis orsaken till att jag inte direkt förstod vad det var för utveckling som jag genomgick. 
Men det var också förvirrande eftersom andra filosofier, som till exempel den sumeriska kulturen 
och den grekiska orficismen gjorde sig påminda. Dessa filosofier har utplånats genom de mono-
teistiska religionernas dominans och strävan efter totalt herravälde. Därför krävdes det en hel del 
kraft från den andliga världen för att kunna förmedla till mig att de vilade på samma grund av 
kärlek och kraft som österländska filosofier som taoism och mahayanabuddhism, och att det slut-
liga målet hade varit ett och detsamma i alla gamla mysteriefilosofier. 

GRUNDEN 

Det krävs en mycket stabil grund att stå på för att klara av en så stark andlig utveckling som den 
jag har fått vara med om. Jag hade haft förmånen att ha en mycket trygg och stabil uppväxt i en 
kärleksfull familj. Jag hade skaffat mig en bra utbildning och försörjde mig som egenföretagare. 
Jag hade en relativt god hälsa (förutom vissa allergier och till och från problem med stressymp-
tom som magkatarr) och jag hade ett starkt psyke. Min egen familj var stabil och välfungerande. 
Jag hade alltså ett bra liv. Men det fanns heller inget exceptionellt i min person eller i min livsstil, 
jag var inget fysiskt praktexempel, vi var inte på något sätt rika med svenska mått mätt, jag levde 
helt enkelt ett helt vanligt liv. 
En annan viktig grundförutsättning för det som hände var att jag inte hade några speciella före-
ställningar om andlighet eller andlig utveckling. Visst hade jag växt upp i ett land där kristendo-
men utgör en del av kulturarvet men jag hade aldrig aktivt tillhört något religiöst samfund. Jag 
hade också hållit mig borta från alla aspekter av New age, förutom sådant som man inte kunde 
komma undan genom att det förmedlades genom allmänna medier som TV och tidningar. Jag 
hade alltså ingen bild av, inga förväntningar på och inga önskemål om en andlig utveckling. Detta 
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lämnade fältet öppet för gnosis, nämligen att direkt kunskap kunde skapas som en följd av helt 
spontana och genuina andliga upplevelser.    
Det fanns bara två omständigheter som jag nu i efterhand kan se pekade fram mot det genom-
brott mot det omedvetna som jag fick uppleva. Dels hade jag en mängd drömmar som barn som 
handlade om att jag var vuxen och levde ett liv där jag ingick en tätt sammansvetsad grupp som 
levde nära tillsammans. Det hela utspelade sig i en omgivning som jag som vuxen senare uppfat-
tade som ett slags klippöken. Det var ett mycket asketiskt liv, vi bodde i enkla ”grottor” som var 
halvt nedgrävda under markytan och vi hade nästan inga ägodelar. Men jag visste att det här livet 
var mitt lyckligaste liv. Dessa drömmar var så intensiva att jag uppfattade att jag lika gärna kunde 
vara den vuxna människan i det andra livet som drömde att jag var ett litet barn i Sverige, som 
tvärtom.  
I tjugoårsåldern hade jag en annan upplevelse som på sätt och vis förberedde mig för det som 
skulle hända. Jag roade mig med att föreställa mig mitt framtida liv och såg det som en gul linje 
som gick svagt uppåt utan större fluktuationer. Jag ”visste” att jag skulle utbilda mig, ha ett bra 
yrke och familj, att livet kort sagt skulle vara gott och stabilt. Men den här linjen slutade plötsligt i 
fyrtioårsåldern och efter det var allt svart. Jag tolkade det här som att jag inte skulle bli äldre än 
cirka fyrtio år. Denna insikt skapade förstås en känsla av det inte fanns utrymme att ”dra fötterna 
efter sig”, att jag måste leva mitt liv på ett effektivt sätt för att hinna med allt som jag ville göra. 
När jag började närma mig slutet av mitt fjärde decennium blev insikten om att allt var ”svart” 
efter ett visst år någonstans runt fyrtio mer aktuellt. Detta skapade förstås en viss olustkänsla, 
men jag var samtidigt nöjd med mitt liv och jag kände att jag hade gjort precis de val som jag ville 
göra. Jag hade min familj, mitt hem och mitt yrkesliv och jag kände inte att jag hade några oupp-
fyllda drömmar.  
Men samtidigt fanns det en diffus känsla av saknad, jag saknade något slags sammanhang eller 
gemenskap som jag inte hade förverkligat i mitt liv men jag kunde inte förstå var detta samman-
hang skulle kunna finnas. När jag tänkte på det här någon gång runt 1997 såg jag plötsligt några 
män som stod uppställda på rad, jag lade speciellt märke till deras raka men samtidigt avslappnade 
hållning. Det hela såg underligt ut, jag fick en känsla av att det var någon slags ”ufosekt”. Jag för-
stod att det här var mitt saknade sammanhang, men jag kunde inte alls förstå vad det handlade 
om eller om jag någonsin skulle komma i kontakt med det. Livet fortsatte alltså ungefär som van-
ligt, jag hade allt som jag önskade mig men kände ändå ett visst tryck eftersom jag visste att tiden 
var begränsad och att jag gick mot något slags brytpunkt. Men jag kunde inte dela med mig av 
den här vissheten till andra, och jag var också medveten om att det hela kanske bara var inbill-
ning.   
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INITIERING – ETT KUNDALINIGENOMBROTT 

Min stora andliga utveckling i det här livet startade klockan 9.00 den 14 augusti 1999 när jag bör-
jade på en kurs i qigong. Men just då hade jag ingen som helst aning om att något nytt hade star-
tat, vad det var som hade inletts eller att det i verkligheten handlade om det allra sista stegen på 
en resa som hade startat för många liv sedan.    

DU FÅR FORTSÄTTA FRÅN DEN NIVÅ DÄR DU SLUTADE 

Redan under den här första tvådagarskursen vaknade en helt ny medvetenhet om min egen och 
andras kraft. Kursen leddes av två män som var djupt engagerade i denna verksamhet. Under 
kursen upplevde jag en stor harmoni, det kändes som om vi alla var insvepta i ett gyllene ljus, det 
kändes som om jag hörde ”sfärernas musik”, även om dessa företeelser inte var helt medvetna. 
Vid något tillfälle var det också en konstig ljusstråle som envist sökte mig. Solen reflekterades så 
underligt, det var nästan som om strålen riktades mot mig på ett avsiktligt sätt, och jag försökte 
undvika den. 
Någon gång under den andra kursdagen hörde jag plötsligt en kvinnlig röst inom mig som sa ”du 
får fortsätta från den nivå där du slutade”. Jag blev lite förvirrad, jag kände mig verkligen som en 
nybörjare i träningen och jag förstod inte alls vad detta betydde. 
Direkt på måndag morgon efter kursen började jag skriva dagbok. Detta var något som jag aldrig 
tidigare gjort som vuxen, men nu letade jag reda på en inbunden bok med tomma sidor och bör-
jade skriva. Det var som om jag redan nu visste att det skulle komma att hända något som jag 
skulle behöva dokumentera.  
16/8 1999 
Jag var mycket förväntansfull inför kursen. Dels blev jag väldigt inspirerad av föredraget jag gick på i 
tisdags, och dels kände jag mig väldigt motiverad i och med att jag varit väldigt stressad och trött i 
våras. Den stressen hade inte riktigt försvunnit under sommaren och var nu på väg tillbaka med full 
styrka. Jag var stel och öm i rygg och nacke, hade hjärtklappning, magkatarr och störd sömn. Jag 
vaknade med bultande hjärta vid 2-3 varje natt och lyckades sällan somna om, tankarna bara malde i 
huvudet. P.g.a. detta var jag väldigt trött och ”tom” på kvällarna och orkade bara ligga i sängen och 
läsa. Kursdagarna har varit väldigt intensiva, vi har jobbat från 9-16. Samtidigt har stämningen varit 
väldigt förtätad och deltagarna var mycket fokuserade. Cirka hälften hade gått kursen tidigare eller 
var ”hjälpledare” och detta hjälpte naturligtvis till och riktade in stämningen. 
Hur har jag då upplevt det hela? Helt klart har det varit tufft, upp och ner, mycket stående på hårt 
kallt golv. Under lördag upplevde jag dock glimtar av hur skönt det kunde kännas när rörelserna fun-
gerade och det spädde på den redan stora motivationen. Vid den avslutande Drag Qi fick jag en het 
punkt i varje handflata och tyckte jag kände Qi… 
På lördag kväll var jag mörbultad, ungefär samma känsla som efter en naprapatbehandling, aku-
punkterna hade tydligen påverkats. Jag var också mycket ”down”, lite avstängd, som instängd i bo-
mull. Ingen energikick alls alltså!  

EN INITIERINGSDRÖM 

Söndag 15/8 1999. Hade huvudvärk när jag vaknade och den fanns kvar under nästan hela dagen. 
Det var också ganska tungt, på förmiddagen fick jag inte alls de där glimtarna av ”flyt”. På ef-
termiddagen körde vi de sista avsnitten av Lyft upp Qi och plötsligt flöt allt mycket bättre, jag kunde 
göra rörelserna mycket mjukare och till och från fick jag in en bra reglering av kroppen. Jag fick be-
röm av kvinnan som korrigerade, hon tyckte jag behövde ovanligt små korrigeringar, bra för självför-
troendet… På kvällen körde jag Lyft upp Qi flera gånger för att försöka memorera så mycket som 
möjligt. 
På natten hade jag en underbar dröm. Jag drömde att jag gjorde Lyft upp Qi och det började abrupt 
med den sista gången man lyfter armarna över huvudet med händerna ihop. Jag upplevde att jag 
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var i en katedral där allt badade i ett gyllene ljus, på samma gång skapades katedralen av Lyft upp 
Qi. Rörelserna var inte bara ”gymnastik” utan en lovsång till en högre kraft. Samtidigt fanns det 
också en känsla av att det var en rymdraket, att kraften gjorde att den lyfte och lämnade jorden. 
Drömmen och känslan i den var absolut unik för mig. Jag vaknade och i samma ögonblick hörde 
jag en röst i mitt huvud som sade: ”Det som är bra för kroppen är bra för Qi och det som är bra för 
Qi är bra för kroppen.” Detta kändes mycket sant och viktigt, man behöver inte bestämma om man 
skall träna kropp eller Qi, allt hänger ihop!  
Jag somnade och vaknade igen av en hemskt besvärlig magkatarrsmärta, jag mådde illa till kräk-
gränsen och var helt genomsvettig. Verkligen tvära kast! Jag tolkade detta som att jag måste kämpa 
och träna och inte tro på lätta lösningar, motivationen stärktes. Andra positiva effekter, bättre 
kroppsmedvetande, känner att jag gör fel rörelser för ryggen även om jag inte kan undvika dem än. 
Bättre gång, mer glidande, lyfter inte fötterna onödigt högt. 
Ett annat minne från kursen. En gång när H som var ledare passerade mig, kände jag att han var 
omgiven av ett kraftfält på ca en tum runt hela kroppen. Det liksom ”frasade” till när han var på ca 
0,5 m avstånd. Undrar om han alltid har detta, har alla som tränar qigong det? Har inte märkt något 
hos de andra, och faktiskt inte på H heller vid andra tillfällen. 
Qi är den livskraft som man arbetar med inom qigong, akupunktur och andra traditionella kine-
siska metoder. Det är naturligtvis bara ett annat namn för den andliga kraften och det som i 
andra traditioner kallas prana, eter etc.  

MANNEN I DÖRREN 

Någon av de första nätterna såg jag en man som stod i en dörröppning. Det var precis som om 
han väntade på mig, som om han drog mig till sig. Jag såg honom som en mörk siluett och 
bakom honom, på andra sidan tröskeln, verkade det vara så ljust. 

BARNET SOM VÄNDER SIG 

Någon av dagarna denna första vecka vaknade jag på morgonen och min första medvetna tanke 
var insikten att jag hade fått tillgång till Qigongen. Jag kände en stor glädje över att jag skulle få 
kliva upp och träna Qigong. I samma ögonblick var det som om ett barn vände sig i min kropp. 
Det var samma känsla som när ett sjumånaders foster vänder sig i livmodern. Bortsett från att jag 
naturligtvis inte var gravid, fick jag också ett ”meddelande” från denna varelse i mig, en delad 
glädje över detta att få träna Qigong. Jag hade aldrig tidigare haft någon känsla av att det skulle 
bo någon ”annan” i min kropp, men idag vet jag att det var första gången som jag medvetet 
kände av min egen själ. 
En dag skulle jag leta efter information i en gammal programmeringsmanual som jag hade på mitt 
arbete. När jag öppnade den ramlade det ut en graviditetssnurra, ett hjälpmedel som används på 
mödravårdscentraler för att bestämma förlossningsdatum. Den var helt ny, texten var på finska, 
och jag har själv ingen som helst naturlig eller logisk förklaring till hur den kunnat hamna där, jag 
var ju egenföretagare och det fanns ingen annan som hade tillgång till mitt arbetsrum. Jag kände 
en häftig avsmak och kastade graviditetssnurran i papperskorgen, men ångrade mig och tog upp 
den igen efter en stund. Jag förstod att någon skulle få ett barn och hoppades att det inte var jag! 

UT-UR-KROPPEN OCH UPP I ETT TOMT MENTALT RUM 

På måndag, första dagen efter kursen, åkte jag in till en träning med qigongskolan. När vi började 
träna fick jag en ut-ur-kroppen-upplevelse, jag upplevde att jag svävade en bit över marken 
bakom min kropp. Känslan var att jag saknade kontroll, men jag hann aldrig uppleva någon panik 
eller rädsla. Den här upplevelsen var tydligen alltför svårt att förstå, den försvann omedelbart in i 
mitt undermedvetna där den låg gömd under de närmaste dagarna. Min känsla var faktiskt att 
minnet doldes för mig av någon utomstående kraft, och det är nog mycket möjligt att mina and-
liga lärare gjorde något för att skydda mig.  
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På torsdag samma vecka startade den gemensamma inomhusträningen i en lokal på Kungshol-
men. Jag fick en väldigt stark känsla av kraft och värme direkt när jag kom in i lokalen, och när vi 
ställde upp oss för att träna fick jag en slags panikångest. Jag förstod själv inte alls vad det var jag 
kände eftersom jag aldrig tidigare i livet hade upplevt något sådant, men nu i efterhand förstår jag 
att det var en reaktion av ångest och rädsla som hade sin grund i ut-ur-kroppen-upplevelsen på 
måndagsträningen. Att själen helt plötsligt lämnar kroppen upplevs kanske som en slags död, och 
det är klart att alla människans instinkter och bevarelsedrifter kämpar emot att hamna i ett sådant 
läge. I dagboken skrev jag så här. 
19/8 1999. Träningen började lite knackigt, var ganska spänd. Första gången vi tränade Lyft upp Qi 
fick jag en otrolig hjärtklappning. Hjärtat dunkade som en bongotrumma i bröstet, efter ett tag kändes 
det som om jag hade ett lika starkt hjärta mitt i bröstet och ett till, till höger. Det kändes ganska ång-
estfullt och jag låg nog precis på gränsen att gå ut. Härdade dock ut (som tur var). Fick hjälp av H. 
Sista gången vi tränade Lyft upp Qi var däremot otroligt skön. Förstår nu varför man vill träna till-
sammans, känslan förstärks ju fantastiskt när man känner att andra är med och delar det man känner. 
Det var ju faktiskt precis detta jag kände att jag behövde förut, visste inte var jag skulle söka det 
bara… Jag är så tacksam att jag funnit detta sammanhang och dessa människor. Såg en syn när det 
var som bäst. Vi var alla förenade med ”livstrådar” från Ming-men, som ett nät. Ut-ur-kroppen-upp-
levelse?  
Sov dåligt, förstås, alldeles för mycket att bearbeta. Tränade på morgonen. Mår jättebra men omtum-
lad. Magen som varit så besvärlig känns bra idag. Trodde nog att det skulle lätta om jag fick bekräftat 
att det jag saknat så förtvivlat finns i Qigongen. Tycker jag fick den bekräftelsen i går, det finns andra 
krafter och kanaler än de vi ser dagligdags. Det som är bra är att var och en kan finna det man behö-
ver, den ”andliga” biten är ju upp till varje människa att söka. Lustigt med Qi-kraften. I måndags 
kände jag den inte (annat än som en känsla av overklighet). På torsdag kan jag känna den på långt 
håll. Måste väl vara att jag tränat flera gånger per dag?  
När vi tränade Lyft Upp Qi andra gången började det alltså med en ut-ur-kroppen-upplevelse. 
Plötsligt var jag uppe under taket, högt uppe över min egen högra axel. Jag såg alla människorna i 
rummet men inte som de vanligtvis ser ut, utan nu var alla som stora ovaler av energi. De ”van-
liga” deltagarna var gråaktiga men alla lärarna som stod i raden längs bak hade ett starkare och 
ljusare sken. Mellan dem fanns någon sorts slangar eller trådar, och jag såg att ”min” slang var vit, 
platt och livlös. Jag visste att den på något sätt var tom, att kontakten inte var som den skulle.  
Kraften var enormt stark, jag kände det i ming-men (en punkt på ryggraden, i korsryggen), och 
jag kände också en stark kontakt med de tre manliga lärarna. Plötsligt kom jag in i ett helt tomt 
”mentalt” rum. Det var som om jag var i ett annat universum, men jag kände mig inte rädd utan 
var däremot svagt road, jag visste att jag varit där förr. Visst kände jag mig fumlig och osäker men 
jag hade ändå en viss auktoritet, kände att jag ledde det hela på något sätt.  Framförallt hade jag 
en stark känsla av att stå ”över” det som hände, jag var inte oengagerad men på något sätt käns-
lomässigt lugn eller fri. 
I slutet av träningen såg jag min ryggrad i genomskärning, det var som om jag såg in i min egen 
kropp och ryggraden var som en skala eller en termometer. Jag såg att ”kvicksilverpelaren” nådde 
ungefär två tredjedelar upp i ryggraden. När vi slutade träna var det som om jag och de tre man-
liga lärarna var i samma inre rum, vi hade en helt klar telepatisk kontakt. Någon frågade ”vad 
hände” och någon annan svarade att ”det är den där nya”. Någon frågade mig ”hur långt kom 
du” och jag svarade ”två tredjedelar, 66 procent”.  Någon kommenterade ”hon gav mer än hon 
tog emot”. 

HAN KOMMER ATT BETYDA MYCKET FÖR DIG 

När jag var på väg till träningen den där första torsdagskvällen gick jag ett varv runt kvarteret, jag 
hade aldrig varit just där förut. Plötsligt stannade en bil vid trottoarkanten och den qigong-lärare 
som hette L kom ut ur den och gick fram emot mig. I det ögonblicket kom jag plötsligt ihåg en 
dröm jag hade haft minst fem år tidigare. I drömmen var jag på Kungsholmen och gick jag på en 
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gata som jag aldrig gått på tidigare. Jag visste att det var i närheten av ÅF. I drömmen kom en 
man emot mig och jag fick veta att han skulle komma att betyda mycket för mig.  
Och när nu L kom emot mig så stod denna dröm fram för mig som i blixtbelysning. Vi var fak-
tiskt på Kungsholmen, bara ett stenkast från ÅF, allt jag drömt flera år tidigare slog plötsligt in. 
Jag drog mig så långt ifrån honom som jag bara kunde, det var ett ögonblick där mitt medve-
tande, mitt förnuft inte riktigt klarade av att hantera det som hände.  

DET MÖRKA NÄTET 

Efter den där första torsdagsträningen var jag mer eller mindre i sjunde himlen i flera dagar. Alla 
aku-punkter (trigger-punkter) i kroppen var aktiverade, speciellt brände det i mitten av handfla-
torna, men jag mådde fantastiskt bra. Återigen var det som om jag inom mig hörde sfärernas mu-
sik. På måndag veckan efteråt var jag inne hos en kund i centrala staden och när jag gick därifrån 
så var det plötsligt som om ett svart nät kastades över mig. Plötsligt överfölls jag av rädsla och 
misstänksamhet, vad var det jag hade kommit i kontakt med, kunde det vara skadligt?  
Den här känslan satt i mycket länge, och jag kämpade verkligen med att försöka förstå om qi-
gongträningen i sig, eller qigongskolan och de människor som var verksamma där, kunde påverka 
mig på något skadligt sätt. Skulle jag avbryta alla kontakter med qigongskolan eller skulle jag fort-
sätta? Det var så otroligt starka krafter som plötsligt aktiverades och det är klart att det fanns en 
stark rädsla för att jag kunde skadas av dessa krafter.  

SAMMANFATTNING AV INITIERINGEN 

EN INITIERINGSDRÖM 

Min starka andliga utveckling startade helt plötsligt i augusti 1999 i samband med att jag gick en 
nybörjarkurs i qigong. Under kursen hörde jag en kvinnlig röst inom mig som sade: "Du får fort-
sätta från den nivå där du slutade". Jag blev lite förvirrad, jag kände mig verkligen som en nybör-
jare i träningen och jag förstod inte alls vad detta betydde. Natten efter kursen hade jag en under-
bar dröm.   
Jag drömde att jag gjorde Lyft upp Qi och det började abrupt med den sista gången man lyfter 
armarna över huvudet med händerna ihop. Jag upplevde att jag var i en katedral där allt badade i 
ett gyllene ljus, på samma gång skapades katedralen av Lyft upp Qi. Rörelserna var inte bara 
”gymnastik” utan en lovsång till en högre kraft. Samtidigt fanns det också en känsla av att det var 
en rymdraket, att kraften gjorde att den lyfte och lämnade jorden. Drömmen och känslan i den 
var absolut unik för mig. Jag vaknade och i samma ögonblick hörde jag en röst i mitt huvud som 
sade: ”Det som är bra för kroppen är bra för Qi och det som är bra för Qi är bra för kroppen.” 
Detta kändes mycket sant och viktigt, man behöver inte bestämma om man skall träna kropp 
eller Qi, allt hänger ihop!  
Direkt på måndag morgon efter kursen började jag skriva dagbok. Detta var något som jag aldrig 
tidigare gjort som vuxen, men nu letade jag reda på en inbunden bok med tomma sidor och bör-
jade skriva. Det var som om jag redan nu visste att det skulle komma att hända något som jag 
skulle behöva dokumentera.  

ETT KUNDALINIGENOMBROTT 

Initieringen in i mysteriet skedde inom ramen för den qigong-grupp som jag just hade anslutit 
mig till. Denna initiering skedde under den första gemensamma träningen som jag deltog och det 
hela började med en ut-ur-kroppen-upplevelse. Plötsligt var jag uppe under taket, högt uppe över 
min egen högra axel. Jag såg alla människorna i rummet men inte som de vanligtvis ser ut, utan 
nu var alla som stora ovaler av energi. De ”vanliga” deltagarna var gråaktiga men alla lärarna som 
stod i raden längs bak hade ett starkare och ljusare sken. Mellan dem fanns någon sorts slangar 
eller trådar, och jag såg att ”min” slang var vit, platt och livlös. Jag visste att den på något sätt var 
tom, att kontakten inte var som den skulle.  
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Kraften var enormt stark, jag kände det i ming-men (en punkt på ryggraden, i korsryggen), och 
jag kände också en stark kontakt med de tre manliga lärarna. Plötsligt kom jag in i ett helt tomt 
”mentalt” rum. Det var som om jag var i ett annat universum, men jag kände mig inte rädd utan 
var däremot svagt road, jag visste att jag varit där förr. Visst kände jag mig fumlig och osäker men 
jag hade ändå en viss auktoritet, kände att jag ledde det hela på något sätt. Framförallt hade jag en 
stark känsla av att stå ”över” det som hände, jag var inte oengagerad men på något sätt käns-
lomässigt lugn eller fri. 
I slutet av träningen såg jag min ryggrad i genomskärning, det var som om jag såg in i min egen 
kropp och ryggraden var som en skala eller en termometer. Jag såg att ”kvicksilverpelaren” nådde 
ungefär två tredjedelar upp i ryggraden. När vi slutade träna var det som om jag och några andra 
var i samma inre rum, vi hade en helt klar telepatisk kontakt. Någon frågade ”vad hände” och 
någon annan svarade att ”det är den där nya”. Någon frågade mig ”hur långt kom du” och jag 
svarade ”två tredjedelar, 66 procent”. Någon kommenterade ”hon gav mer än hon tog emot. 
I Hilmas målning Serie UW. Grupp 9. Duvan nr 3. och i Texten från de Höga Mästarna finns en 
beskrivning av den port till andens rike som kan öppnas för själen genom kroppen och dess trä-
ning. 
 

http://www.kunskapskonsult.com/Texten_version_2.pdf#zoom=100


 64 
 

DET FÖRSTA ÅRET – HÖSTEN 1999 TILL SOMMAREN 2000. TEMA KRAFT. 

Det var verkligen en massa motkrafter som plötsligt och kraftfullt aktiverades efter mitt kun-
dalinigenombrott. I första hand var det naturligtvis mina egna känslor som tyngde ner mig. Det 
var en rädsla för det okända, alla instinkter som kämpade mot det omedvetna och mot föränd-
ring. Under hösten kände jag mig så otroligt svag och förvirrad. Idag förstår jag att det plötsliga 
och starka kraftpåsläppet skapade fysiska reaktioner som jag kände av som svaghet och utmatt-
ning. Den intensiva utvecklingen tog också enormt mycket energi. Men det svåraste var kanske 
ändå att jag inte hade någon medveten referensram att sätta in mina upplevelser i, jag var verk-
ligen ute på en helt ny resa. 
Måndag morgon 23/8 1999. Ännu en orolig natt. Kändes periodvis som om huset var fullt av folk. 
Fick träning (frös och svettades) och vaknade med mycket Qi. Känns som att jag måste bli mer eller 
mindre färdigtränad på några få dagar. Varför denna brådska? Mår jättebra annars. Tränade La Qi, 
det fungerade för första gången, ”privatlektionerna” har gett resultat. 
Det som jag kallar ”privatlektionerna” var alltså den undervisning som jag upplevde att jag fick ta 
emot under sömnen. Under natten fick jag hjälp med qigong-rörelserna av några andliga väsen. 
Det hände verkligen - inte riktigt ”här”, men heller inte i en dröm - utan i något som mest liknade 
en annan dimension. Konstigt nog så funderade jag aldrig på vad dessa upplevelser betydde, det 
var tydligen gamla kända och upparbetade kontakter fast jag inte alls förstod det då.  
Under hösten ökade också min känslighet på olika sätt, men framförallt kände jag att min andliga 
kraft gradvis ökade. Och den känslan har även fortsättningsvis funnits med under hela den här ti-
den. Jag började göra mig av med mycket som jag tidigare ansett nödvändigt, t.ex. ett ganska 
omåttligt läsande som varit en del av mitt beteende ända sedan barndomen. Jag kände också att 
min inre frid ökade markant, samtidigt som jag snabbt lärde mig att ta mig tid till introspektion 
och kontemplation. 
Naturligtvis fanns det också ett stort motstånd inom mig, och jag kämpade tydligen med att ac-
ceptera och ta emot den här kraften även om jag inte kunde definiera denna kamp på det med-
vetna planet. I stället tog sig kampen formen av en stark misstänksamhet mot qigongskolans 
verksamhet, och en känsla av tyngd, mörker och depression. Men de mörka perioderna avlöstes 
också hela tiden av ljus och glädje. Det var en kontinuerlig berg-och-dalbanefärd som inte liknade 
något jag varit med om tidigare. 
Tisdag morgon 24/8 1999. 
Tränade La Qi och Lyft upp Qi. Fick ett anfall av tvivel och rädsla, ilska under måndagen. Konstigt 
nog började ju dagen så bra. Åkte in till stan och allt stod i ett ”förklarat” ljus. Alla människor på 
pendeln verkade så avslappade. Några tonårstjejer började sjunga i ljuva stämmor. Satt en stund på 
en bänk vid fontänen vid Sergels torg. Njöt i det gyllene solskenet. Vid lunch kom alltså en stark reak-
tion. Hade ångest på eftermiddagen men kom så småningom fram till att jag måste följa med det här 
”tåget”. Så bra som det gör för mig och min familj kan det ju inte vara skadligt. Men det är klart man 
tvivlar, är ju trots allt till stor del en produkt av detta superrationella samhälle… 
Tränade La Qi och Lyft upp Qi vid 22.30. Fick ännu en orolig natt. Har bara sovit bra en enda natt 
sedan kursen. Får skippa träningen i kväll och se om det hjälper. 
När jag varit hos min kund på måndag förmiddag och gick genom kontorsgallerian var det som 
om ett mörkt, tungt nät föll över mig. Känslan var så konkret och verklig. Det var precis som om 
någon hade kastat ut ett nät över mig. Från att ha varit i något slags saligt tillstånd i flera dagar, 
överfölls jag plötsligt av tvivel och rädsla.  
Fredag morgon 27/8 1999. 
Träningen gick inget vidare i går. Kände mig tveksam till om jag skulle gå dit överhuvudtaget. Tack 
och lov var det inte samma ”power-träning” denna gång, men jag var i alla fall spänd och illa till 
mods. Veknade lite sista gången vi körde Lyft upp Qi. Det var också bra att L pratade lite med mig om 
hur han haft det i början. 
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Drömde om La Qi. Det är otydligt, men handlade om att övningen bygger en pyramid??? Min första 
dröm om Qigong har ju betytt mycket för att stödja mig under dessa veckor, den här är tyvärr inte alls 
lika klar. 
Sammanfattning efter två veckor. 
Har nog gått ner ca 3,5 kilo. Ryggen och nacken är helt bra (tog bara en 4-5 dagar!). Magen börjar 
läka till. Kan fortfarande inte äta speciellt mycket, kroppen vill helst bara ha dietmat som potatis och 
pasta. Inget kött och mycket mindre frukt och grönsaker. Tog idag på mig vanliga byxor med knäpp-
ning för första gången sedan förra fredagen, magen är inte lika öm och kroppen inte lika överkänslig 
för tryck. Slutade med magmedicinen omedelbart efter kursen och likaså med astmamedicinen. Mycket 
bättre hållning, rör mig mjukare, går mycket tystare. Varm och mjuk i kroppen. Känslan är precis som 
när man är nyförälskad, fast utan de komplikationer detta för med sig (andra komplikationer där-
emot). 
En jättestor förändring har skett när det gäller hur jag blir bemött av andra. På jobbet är alla mycket 
gladare, har bättre kontakt. Främmande människor börjar prata, tydlig skillnad när jag betalar i buti-
ker t.ex. En del av mig som har att göra med det ”andliga” har fått komma fram. Drömmer mycket, 
känner att jag får undervisning/insikter från Qigongen. Träningen i sig är för mig mycket på det men-
tala planet. Att kroppen mår bra är egentligen bara en bonuseffekt. Men det ena kan ju inte utvecklas 
utan att det andra också utvecklas. (Minns första drömmen!) 
Läser inte alls lika mycket. En ny roman av Elisabeth George har legat orörd i 2 veckor! Allt läsande 
var en flykt som jag inte behöver nu. Hoppas dock få tillbaka lite ”lagom” läsintresse! 

VI HAR BAND SOM GÅR LÅNGT TILLBAKA 

Måndag 30/8 1999. 
Har tränat morgon och kväll. Fortsatt oroliga nätter, svettas, har frossa, drömmer. Verkar ändå få 
mer vila nu. I dag känns det dock inte så bra. Darrig, halvt illamående, spänd. Vet inte riktigt orsaken, 
men ältar den där första torsdagsträningen. Har svårt att komma över att jag mådde så dåligt och fick 
panik. Förra träningen var ju heller inte behaglig, mycket spänd och illa till mods. Det var ju tur att 
det gick lugnt till men det verkar svårt att vinna tillbaka trygghet och tillit. Får se vad som händer 
fram till torsdag, mår jag fortfarande dåligt då måste jag kanske försöka prata med L, eller kanske C-
a.  
Det är kanske så att jag överför min egen osäkerhet och ambivalens till irritation mot de andra? När 
jag läser om de första träningarna, den i Wasa-parken och första torsdagsträningen så mådde jag ju 
jättebra. Det är efteråt som negativa tankar har kommit. Det är klart att man är osäker när man går in 
i något så totalt nytt som detta… Samtidigt har jag ju bestämt att satsa, vet att jag måste få en föränd-
ring för att hålla mig frisk och kunna njuta av livet. Jag borde ju vara glad, detta är ju precis det jag 
såg för mig, fantastiskt att få det utan aktivt sökande. Det är ju verkligen ”meningen” att jag skall in i 
detta. Måste dock respektera min rädsla och osäkerhet och försöka hantera den på något sätt.  
Vad är jag då rädd för? 

· Att hamna i ett beroendeförhållande i en konstig sekt. 
· Att träningen är skadlig, att jag riskerar att få någon sorts mentala eller möjligtvis moraliska 

skador. 
· Att jag utnyttjas av en grupp med andra mål för verksamheten än de redogör för utåt. 

Vad tror jag då? 
· Att träningen är bra, jag har ju aldrig mått så bra som nu. 
· Att det är en sekt med delvis andra mål än vi ”noviser”, men att man hanterar det professio-

nellt och undviker att skapa psykiska beroenden eller dyrkan av någon ledarfigur. 
· Att vägen är öppen för alla som uppnått den grad av mognad som krävs. 
· Att man är ömsesidigt beroende av varandra, och att man hjälper varandra efter förmåga 

utan att vissa utnyttjar de andra. 
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· Att helheten (summan) är större än delarna var för sig och att det är det som håller ihop 
gruppen. Annars kunde man ju träna var för sig. 

· Att vi på något sätt har band som går långt tillbaka, och att vi fått chansen att återknyta och 
fortsätta arbetet där vi slutade förra gången. 

· Att man verkligen vill hjälpa människor utan biavsikter. 

Jag kände alltså att det som hände var speciellt, men jag förstod inte alls vad det var som hände 
eller vilka krafter som verkade, och jag kände mig naturligtvis orolig. Jag var tveksam och rädd 
för att ha hamnat i ett sammanhang som inte var bra för mig. Men samtidigt märkte jag ju en 
mängd positiva effekter av träningen.  
Fredag 3/9 1999. 
Träningen gick mycket bättre i går. Jag var inte alls lika spänd och orolig, det var lugnt och skönt. H 
m.fl. var inte där. Jag märkte faktiskt att det var mindre Qi när de inte var med, atmosfären känns 
”tunnare”. På ett sätt är det väl bra, det verkar lättare att slappna av, men samtidigt saknar jag den 
där extra energikicken. Är lite avundsjuk på att de alla får träna tillsammans på tisdagarna. Får väl 
jobba på så kanske man blir uppflyttad till nästa klass någon gång… En lustig effekt av träningen, det 
bränner mitt i handflatorna, är det någon aku-punkt som aktiveras? 
Måndag 6/9 1999. 
Tränar morgon och kväll. Sover mycket bättre, mår bra. Började äta kött igen för första gången sedan 
kursen men känner att det inte är bra med för salt, stark, tung mat. Det svider i magen igen efter att 
varit bra i flera dagar. Får vakta på matvanorna. 
Tisdag 7/9 1999. 
Läste i en bok om New Age i Sverige, ”Märkligt och förunderligt…” om Kundalini yoga och chakran. 
Beskrivningen liknade mycket upplevelsen på första träningen. Qigong och yoga är tydligen olika 
tekniker för att påverka samma energisystem och aku-/chakra-punkter. Det är lättare att förstå Qi-
gong-upplevelsen i skenet av denna beskrivning. Samtidigt är det förbluffande att man bara genom att 
gå en 2-dagarskurs direkt skall kunna ”koppla upp sig” och få tillgång till denna kraft. Vad jag för-
står måste man träna i åratal för att uppnå det med yoga? Jag fick ju i och för sig en stark känsla 
under kursen av att jag fick förmånen att fortsätta från den nivå jag slutade på förra gången … 
Jag var naturligtvis ganska ambivalent till min upplevelse. Dels därför att jag fick panikångest och 
mådde så dåligt i början av träningen, och dels därför att det var en så oväntat ”kroppslig” upple-
velse. Bra sex är ju i och för sig ett transtillstånd och kanske är det en genväg till kontakt med ”kraf-
ten”. I ljuset av detta blir jag mindre tveksam till ”power-varianten” av Qigong. Man måste vara 
tacksam för att få uppleva något som människor strävat efter så mycket. Det var fantastiskt med den 
gemensamma känslan, tillit och givmildhet utan individuella krav/band. Verkan satt dessutom i under 
flera dagar, men speciellt första natten då alla aku-punkter ”brände”. Mitt ”översinnliga” sinnestill-
stånd under helgen och måndagen berodde nog på detta. Undrar lite över beskrivningen i boken av att 
Kundalini yoga öppnar upp för större intuition och clairvoyance. Oroar mig lite för att Qigong skall 
ha samma verkan. Känner mig lite rädd för att öppna upp den delen mer. 
Tisdag 21/9 1999. 
Åter en jätteskön morgonträning. På jobbet dyker det dock upp en massa känslor runt första tors-
dagsträningen. Tårarna rinner, det är faktiskt första gången, kanske är det början till någon sorts 
försoning. Trodde faktiskt att jag kommit över det, men inser att det inte är så… Det är fortfarande 
samma problematik, ältande av att jag kände mig liten och överkörd, att jag fick sådan ångest, käns-
lan av att bli utsatt för ett övergrepp. Frågan är väl om det inte är ännu värre om man blir våldtagen 
och dessutom njuter av det. Man känner sig ju medskyldig och medansvarig. Kommer hela tiden till-
baka till om det verkligen var nödvändigt, vad meningen var, var det någon form av test? Det är också 
irriterande att ha denna känsla av att det är ödesbestämt och oundvikligt, att jag inte har något val 
utan måste in i detta.  
Från första stund, när jag gick på föredraget och på stående fot bestämde mig för att gå kursen, har 
det ju känts som allt var förutbestämt eller oundvikligt. Jag såg direkt när jag kom in på föredraget att 
det var en ”sekt” och jag kände intuitivt att det fanns en dold agenda. Fast egentligen säger man väl 
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som det är, det gäller utveckling av ”body, mind och Qi”, det är bara vi ”vanliga” som inte förstår 
vad det betyder. Det är konstigt och irriterande, det känns som om jag egentligen vet vad det handlar 
om men att det ligger en slöja för. Det var ju i och för sig så med själva träningen också, jag hade en 
stark känsla av igenkännande, tyckte jag borde kunna, men kände att jag glömt vad det handlade om. 
Det gick i och för sig ganska fort att ”komma ihåg”, när jag såg Lisbeth göra Lyft upp Qi fick jag ju 
direkt en ”bekräftelse” på att det är mer än ”Friskis & Svettis” på kinesiska. Den andliga och samti-
digt sensuella känslan förmedlades direkt från henne till mig.  
På det sättet var den sista gången vi körde Lyft upp Qi den där första torsdagen bara en bekräftelse av 
något jag egentligen visste/hade vetat sedan tidigare. Jag var lugn och ”medveten”, lite road och 
kände en viss auktoritet eller trygghet i min egen roll. Det borde egentligen garantera lugn och tillför-
sikt, det var väl rätt att tvinga fram detta häftiga ”genombrott”. Det är väl andra faktorer som spelar 
in när jag mår dåligt och känner mig illa till mods på träningarna. 
En rädsla att lämna ut sig (mig). Håller man masken och låtsas som ingenting kan man inte bli avvi-
sad, utnyttjad, förlöjligad eller sårad. Om man håller masken och låtsas som ingenting behöver man 
inte ta någon diskussion eller ta till sig någon ny kunskap. Jag har också en stark ambivalens/pendling 
mellan önskan/längtan att vara nära, delaktig, ”igenkänd” och ”hemma”, och en rädsla att bli avvi-
sad, utnyttjad, beroende. Jobbigt, för det är så starka känslor åt båda håll. Jag vet inte vad som skulle 
hända om jag tog upp en diskussion med L och han förnekade/avvisade mig. Det skulle nog vara svårt 
att fortsätta med torsdagsträningarna. I och för sig är väl risken liten, han har ju försökt ta upp dis-
kussionen ett par gånger, både på andra träningen när han undrade om det var något jag ville fråga 
om, och vid något senare tillfälle. Jag känner att de vill mig väl, vi kan få en genuin, kärleksfull kon-
takt ”själ” till ”själ” när vi ses. De blickarna har jag fått av både H, L och senast C. Det är underbart 
med sådan villkorslösa, intensiva och öppna möten. Kanske räcker det med det? Frågan är om jag 
orkar bära detta ensam?  
Egentligen tror jag inte det, jag måste nog få bekräftelse i ord. Kanske kan det faktum att jag kan 
gråta nu öppna för möjligheter att klara ett samtal? Undrar om det behövs något dramatiskt ”sam-
manbrott” med tårar osv.? Egentligen är det ett fegt sätt, att begära att någon annan ska stiga fram 
och ta initiativet och fråga efter hur jag mår. Det vore väl betydligt mognare att själv ta initiativet till 
ett samtal. Får se hur det känns på torsdag… 
Det känns som jag nått en ny nivå med träningen, både i går morse och i dag var det ju väldigt starkt, 
kraften var nästan besvärande påtaglig. På något sätt driver träningen på den psykiska processen, 
kanske sker motsvarande ”öppning” av psykiska kanaler nu som skedde med de fysiska energiflödena 
i början… 
Drömde att H ringde på hemma, han hade en doktorsväska. Behandlingen bestod i att jag låg på mage 
på ett massagebord och fick massage på skuldrorna. Jag öppnade alltså och släppte in honom i mitt 
hem… Kanske betyder det att det är dags att öppna och släppa in Qigong i ”mig själv”. För att få 
”läkning”? 
Onsdag 22/9 1999. 
Mådde dåligt hela dagen igår, ledsen och irriterad. Allt beror på en rädsla för att gå in i något nytt 
och okänt parat med ett starkt behov av just detta nya. Läste något citat där någon sa ”ångest uppstår 
när en del av jaget vill något som en annan del motsätter sig”. Sant tycker jag, det är verkligen fallet 
för mig. Tror det är Luther själv som förbjuder mig, något som är så skönt kan inte vara moraliskt… 
Läste en bok som jag lånat av Iréne där man delade upp beslut enligt 
Jag vill X 
Jag kan X 
Jag får X 
Jag ska X. 
Jag både vill och kan, med det är ju tveksamt om jag FÅR… 
Tränade Lyft upp Qi två gånger på raken på kvällen, det är lugnande och tröstande. Fick inte den där 
riktiga kraften men det var inte konstigt, så dåligt som jag mådde. Inför La Qi och Qi-regleringen bad 
jag om hjälp att ta till mig och integrera min upplevelse i första träningen. Effekten var förbluffande, i 
Qi-regleringen kände jag hur en massa spänningar släppte i kroppen och jag blev lättad och genast 
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gladare. Effekten kom omedelbart. Måste lära mig att be om hjälp (även till andra människor) och 
inte försöka bära allt själv. Spänningarna släppte speciellt i ryggen, det var som en stålbrynja som 
drogs bort. Lustigt, i drömmen om H var det också ryggen som fick hjälp/massage.    
Torsdag 23/9 1999. 
Morgonträningen var den starkaste hittills, på egen hand förstås. Inget kan ju jämföras med första 
gruppträningen. Annars är jag fortfarande ”down” men känner kanske lite större tillförsikt. Låg och 
tänkte på ”jag vill träna Qigong med de andra, jag kan träna Qigong med de andra, jag får träna 
Qigong med de andra, jag ska träna Qigong med de andra” på morgonen. Kände hur det var som en 
sköld av spänningar på magen, mellangärdet och sidorna som släppte efter varje gång jag tänkte det. 
Har nog mått sämre av denna ambivalens än jag visste. Det var antagligen p.g.a. att jag var mindre 
spänd som träningen var så skön. Kände hur jag kunde slappna av i höfterna på ett nytt sätt och där-
för kändes kraften ner efter benen på ett nytt vis.  
Fredag 24/9 1999. 
Träningen gick bra igår. Kände inte denna ambivalens till att gå dit som jag känt varje gång hittills. 
Kunde slappna av och öppna upp för Qigong på det sätt som jag hade önskat mig. Tror och hoppas att 
den psykiska blockeringen är borta, fast det har ju varit många ”ups and downs” under de här veck-
orna. Det som skiljer nu är att vi fick kontakt den här gången, men det var för litet Qi för att det skulle 
bli någon riktig ”trip”. Att känna kontakten och kommunikationen var ju dock faktiskt det viktigaste. 
Det är ju egentligen helt oerhört, jätteskönt. 
Det är lite konstigt, fast det helt klart är en gruppaktivitet är det männen jag märker av. Kan det bero 
på att L är lärare och antagligen har mer Qi än tjejerna? Undrar om det ändå inte har med Yin och 
Yang att göra? I allra första början kände jag ju att Lyft upp Qi för mig innebar en hyllning till den 
kvinnliga principen. 

EXISTENTIELL KÄRLEK 

Söndag 26/9 1999. 
Natten mellan lördag och söndag kom den väntade ”backlashen”. Sov jättedåligt, vaknade och kände 
ett ”kärleksöverskott” i magen men fick ångest i samma stund. Ont i magen igen, magkatarren är på 
väg tillbaka. Det här varvet gäller oron att jag ska fästa mig vid någon av ledarna på fel sätt och då 
är det naturligtvis L som står närmast till. Han är ju ende mannen bland lärarna på torsdagskursen 
nu när H inte är med. Oron beror egentligen inte på någon kroppslig attraktion, även om han säkert 
är intressant för någon som är ledig, utan mer på att det är en massa starka känslor i farten och på 
något sätt är jag rädd att ”blixten ska slå ner” helt oväntat och okontrollerat. Egentligen borde risken 
vara lika stor med någon av tjejerna, men min erfarenhet säger mig att det är mycket mer riskabelt 
med män än med kvinnor… 
Det största skälet till min osäkerhetskänsla är väl dock de starka känslor som alla de här människorna 
väcker, det måste väl närmast betecknas som kärlek fast jag inte känner dem egentligen. Det är väl det 
som kallas för ”existentiell kärlek” i Janssens bok. Och det är klart att mina instinkter signalerar fara 
när jag känner så för andra män än min egen man, även om det inte finns någon sexuell laddning. 
Återigen är det ju en fråga om att jag inte FÅR göra/känna något p.g.a. egna blockeringar. När jag 
verkligen bestämde mig för att jag ville/kunde/fick/skulle träna Qigong släppte ju blockeringen och 
jag kunde öppna upp i torsdags, hoppas det fungerar med denna blockering också! 

Jag VILL älska er som tränar Qigong! 
Jag KAN älska er som tränar Qigong! 
Jag FÅR älska er som tränar Qigong! 
Jag SKA älska er som tränar Qigong! 

Jag ska be om hjälp under träningarna hemma den här veckan att tillåta mig själv att älska dessa 
människor. Jag måste säga att jag börjar bli trött på dessa ständiga bakslag, jag måste få sinnesro 
snart annars blir jag ”knasig”. Problemet är att jag inte har något val, jag måste igenom detta. Skulle 
ju i och för sig kunna sluta åka in på torsdagsträningarna, men jag är alldeles för lockad av denna ge-
menskap för att kunna ta ett sådant beslut.  
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Problemområden hittills: 
· Känslan av övergrepp efter första träningen. Bearbetad, borta. 
· Rädsla att lämna ut sig, bli avvisad eller beroende. Försvann nog sist när vi fick kontakt i trä-

ningen, det var så direkt och genuint, transcendentalt. 
· Rädsla att få någon mental skada. Denna har gått över utan några större problem, Qigong 

skadar inte. Möjligtvis kan mina ut-ur-kroppen-upplevelser behöva diskuteras? 
· Att få någon ”moralisk” skada. Detta var egentligen problemet att träningen var så skön att 

jag inte kunde tillåta mig att ha det så skönt. Försvann ju efter ”mental” träning och att jag 
bett kraften om hjälp. Kontakten i torsdags visar att det är OK. 

· Att bli utnyttjad av en grupp med andra mål för träningen än vad man talar om. Som ”vanlig” 
motionär märker man ju tydligen inget av den starka känsla som vissa arbetar upp. På trä-
ningen innan den nu i torsdags var det så mycket Qi, jag var så påverkad så jag ”försvann” 
när jag tränade. De som inte hänger med på ”trippen” verkar inte märka något annat än att 
de mår bättre, alla känner en positiv effekt av en hög Qi-nivå. Det är kanske det de menar när 
de talar om att vi alla hjälper varandra… 

· Att bli förälskad i L om jag tillåter mig att bejaka den ”mentala” attraktion jag känner för 
honom som lärare. Hoppas att om jag kan nå en övertygelse om att jag får älska alla som trä-
nar på ett existentiellt sätt, skall även blockeringen mot L försvinna. Denna har ju ingen reell 
grund, utan är bara en ”instinktiv” reaktion som jag tränat in under många år för att undvika 
trubbel. 

Hoppas verkligen detta är hela katalogen! I så fall borde jag kunna ”landa” om jag bara lär mig att 
hantera denna sista ”noja”! 
En annan sak hände i går. Vi skulle ju åka till Christina med en av affischerna om Qigong. När jag 
höll på och paketerade den kände jag plötsligt som om det var ett heligt ting jag hanterade. Jag blev 
ju faktiskt ”kär” i Qigong redan under grundkursen, men den känslan håller nog på att utvecklas till 
rena frälsningen. Märker att L t.ex. är ganska känslig för kritik/skämt om Qigong, man kritiserar ju 
inte något heligt… 
I går när vi hade ätit blev Johan plötsligt lite frånvarande och så sa han ”vad lugnt det är, vilken 
harmoni vi har nu”. Det var jätteskönt att höra, hade just tänt oljelampan och satt precis själv och 
kände mig så lugn och harmonisk. Härligt att resten av familjen också påverkas. 
Måndag 27/9 1999. 
I dag känner jag mycket mer kraft igen. Det jobb jag gjort på slutet har verkligen varit verksamt, till-
sammans med att jag bett om hjälp förstås. Jag kan slappna av mycket bättre och märker genast att 
energin löper friare och starkare. Känner mig så lättad, min ångest/ambivalens verkar ha försvunnit. 
Måste naturligtvis fortsätta att träna på att slappna av, jag går ju fortfarande i ”lekis”, nej jag har 
nog kommit upp i första klass förresten. Känner det lite ”svidigt” i magen, kanske bara jobbstress, 
men även om det skulle vara någon ny psykisk blockering känner jag faktiskt att jag kommer att klara 
av den. Jag tycker att jag lärt mycket av min ”självanalys”, det är förbluffande hur nära kropp och 
psyke hänger ihop. Litar man bara på de signaler som kroppen ger genom smärtor eller spänningar 
har man direktkontakt med hur psyket/själen mår. Och åt andra hållet, om man arbetar bort en psy-
kisk blockering eller någon ambivalens av något slag, så släpper spänningar i kroppen på ett mycket 
märkbart sätt.  
Tänker på att jag faktiskt fått mycket hjälp från ibland oväntat håll. Första måndagen när jag pratade 
med en kille här på jobbet som tränat karate i många år och han sa ”alla dom där teknikerna handlar 
ju i grunden om religion”. Tjejerna här på jobbet har också hjälpt mig mycket. Att få ett forum där 
man kan diskutera personlig utveckling och psykiska processer har ju hjälpt och underlättat massor. 
Irénes böcker, speciellt den med tips om hur man arbetar sig igenom beslut har ju varit till jättestor 
hjälp! Det är ju otroligt vad man får om man bara kan öppna sig och ta emot! Christina som gav en 
kommentar när vi träffades den första helgen när jag gick kursen. Det var ungefär, ”tänk att tas emot 
kravlöst och med stor kärlek från de andra” när vi pratade om Qigong. Det var underligt, hon vet 
tydligen inget om Qigong egentligen. Det var nästan som någon typ av kanalisering. 
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Och så de som tränar Qigong förstås, fast jag haft så svårt att ta emot/be om hjälp från dem. Efter 
Vasaparken, när jag åkte hem med pendeln kände jag att de tänkte på mig och stödde mig. Jag kände 
det mycket påtagligt som en ”varm platta” i mellangärdet. H som hjälpte mig första torsdagen, utan 
honom hade jag aldrig klarat den fruktansvärda panikångest jag fick. L som bekräftade att det jag 
upplevde faktiskt var reellt, som bekräftade att han också haft en stor omställning och att vikt-
minskning, nattliga svettningar etc. ingick i bilden. Från alla har jag fått värme, bildlikt talat en ”öp-
pen famn” och underbara öppna kontakter ”själ till själ”. Problemet var bara mitt, det var jag som 
inte kunde ta tillvara det som erbjöds. Apropå hjälp, C-a får jag ju inte glömma, hon hjälpte mig ju 
väldigt mycket genom att prata om Qi och ge mig bekräftelse att det faktiskt fanns någon (annan) 
kraft. Det känns faktiskt som om jag landat nu! 
 Jag gick ut i omloppsbana den 19:e augusti och har ömsom dragits mot jorden och ömsom slungats 
iväg bort. För varje attack av ambivalens/ångest hart jag gjort ett nytt omloppsvarv. Det är faktiskt 
precis 40 dagar sedan! Kanske var det detta som den där konstiga finska graviditetssnurran betydde, 
fast min graviditet tog 40 dagar i stället för 40 veckor. 

KARNAK I THEBE 

Under september hände det vid några tillfällen att jag såg ett vackert svart-vitt marmorgolv fram-
för mig när jag tränade, men det var ganska kortvariga glimtar. Golvet hade ett rutmönster med 
omväxlande svarta och vita rutor i något som verkade vara marmor. På varje svart ruta fanns en 
lilja eller liknande i vitt, och på de vita rutorna fanns motsvarande blomma i svart. En torsdag 
under den gemensamma träningen såg jag det där golvet igen, men nu fortsatte visionen. Jag lyfte 
blicken och såg en stor bassäng eller sjö till vänster om mig. Den var omgiven av gröna växter, 
det verkade bl.a. vara palmer. Jag stod i en arkad med vackra pelare och ett stycke framför mig 
såg jag L i någon slags vit klädnad. Han var överstepräst. Jag hörde en röst som sa ”i Karnak i 
Thebe, 3000”. Det fanns ett avstånd eller en kyla mellan oss.  
Jag hade en känsla av ”3000” betydde att det jag sett var för 3000 år sedan eller att det var 3000 år 
före Kr. Jag förstod inte alls vad jag sett, associerade Thebe med Grekland. Efter en tid slog jag i 
alla fall upp ordet Karnak och läste att det varit det gamla Egyptens religiösa centrum, och att det 
legat i Thebe. Efter ett tag fick jag höra ordet Thutmosis III gång på gång inom mig. Jag köpte en 
bok om Egypten och där fanns en karta över hur Karnak sett ut på Thutmosis III tid, och det 
stämde exakt med det jag sett. Thutmosis III vara farao för ungefär 3400 år sedan. 

MÖRDARBAKTERIEN 

Onsdag 28/9 1999. 
Tänk ändå vad livet är ömtåligt… Jag har haft en konstig ”grej” på foten i ett par veckor. Ingen hade 
sett något liknande, inte jag heller. Iréne skojade om att det var någon utrensning, en gammal oförrätt 
som skulle ut. Sista dagarna har det vuxit men väldigt långsamt. Natten mot tisdag drömde jag att det 
hade blivit en stor krater i foten där den där ”saken” var, vävnaden hade frätts bort. På tisdagsmor-
gonen åkte jag direkt ner till vårdcentralen och ställde mig i kön. Tydligen hade jag någon typ av 
”mördarbakterie”. ”Detta kan ta en dramatisk vändning, når det lymfbanorna kan det ta slut på 
några timmar” sa doktorn. Jag fick en 14-dagars penicillinkur och kräm att smörja 3 ggr per dag. 
Doktorn kunde inte förstå att det utvecklats så långsamt och att jag inte hade feber.  
Jag hade blivit en militant fundamentalist, jag tyckte att nu när jag börjat träna Qigong skulle jag inte 
bli sjuk! Men min tro på Qigong är i och för sig oförminskad, jag höll ju mot i närmare två veckor! 
Jag vet inte om det var penicillinet, att jag själv släppte efter, eller om det skulle ha hänt hur som 
helst, men på kvällen blev det i alla fall sämre. Foten svullnade upp och det såg ut som om köttet 
skulle börja spricka upp där bakterieinflammationen var. Men det verkar i alla fall ha stannat upp nu 
i natt. Jag är hur som helst jättetacksam att jag kom iväg till läkaren, det känns som om det var i sista 
sekunden. Annars mår jag bra, känner en jättestark livsglädje. Jag är absolut inte redo att krypa iväg 
än! 
Den här krisen var nog allvarligare än det framgår i dagboken. Jag kände när jag lade mig på kväl-
len att det kunde gå riktigt illa, och jag bad Arnfinn att åka iväg med mig till sjukhus direkt om jag 
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började yra eller så. Jag vaknade mitt i natten och märkte att någon eller några var på ”besök”. 
Det var en eller flera tibetaner, en ”frågade” i alla fall vilken fot som var sjuk och jag räckte fram 
den högra, han verkade kontrollera den. Jag fick känslan att det var en tibetansk läkare.  

DEN HÅRDA, VASSA KRISTALLEN 

Fredag 1/10 1999. 
Jaha, så var det fredag igen… Åkte in till Qigong-träningen i går som vanligt. Ambivalent som van-
ligt... Släpade mig över bron, fötterna var som blytyngder. Vi skulle vara i det lilla rummet ”där-
uppe”. Fick ångest (som vanligt) när vi började träningen, i och för sig starkare än vanligt men som 
tur inte så hemskt som första gången. Svetten rann i alla fall ner efter kroppen i ”strömmar”, hjärtat 
dunkade och jag var jättespänd. Kände att jag inte skulle ha klarat det om L eller C-a rört vid mig 
eller pratat med mig vid korrigeringen, och som tur var gjorde de inte det heller. Sista gången vi 
körde Lyft upp Qi var jag helt ”tom” och kall. Kunde lika gärna ha stått och diskat, ingen känsla alls. 
Så tränade vi La Qi och satte oss för Qi-reglering. Till skillnad från alla andra gånger började L tala 
och rita om förträngningar i energikanalerna och hur det tränger på när man får mer Qi för att till 
slut öppna upp. Jag var inte speciellt engagerad, lyssnade halvt förstrött.  
Så skulle vi få Qi-reglering. När rösten på bandet började med huvudet var jag inte alls med. Det bru-
kar inte vara något problem att slappna av men nu var jag helt spänd och hörde knappt vad han sa på 
bandet, jag var som i en dimma. När han sedan sa ”relax all internal organs” så fick jag liksom en 
”spark” i mellangärdet samtidigt som det stack som om jag fått en kniv rakt in i magen. Handen flög 
upp till magen och tårar bröt fram. Min tanke var ”nu fick jag ett brustet magsår”. Det gjorde ont och 
jag mådde illa men när Qi-regleringen var över kunde jag i alla fall resa mig upp och hjälpa till att 
plocka fram bord och stolar. Smärtan gick väl över men jag mådde illa hela vägen hem. 
I dag är jag alldeles öm i musklerna, tydligen var jag så spänd att jag fick träningsvärk. Känner mig 
fortfarande omtumlad och halvt illamående, men samtidigt mer utåtriktad och ”vaken”. Tog på kjol 
för första gången sedan kursen, det känns som om jag kan tänka mig att ”krypa fram ur puppan”. 
Hoppas det var en blockering som släppte och att jag slipper må så dåligt på träningarna. Men skulle 
det inte vara över får man väl kämpa på… Har ju betalt för den här terminen.  
Fast egentligen vet jag att det handlade om en blockering som släppte, denna känsla har jag aldrig 
känt förr. Otroligt vad kroppen/psyket kämpade emot. Zhineng Qigong är ju otroligt effektivt för egen-
träning. Men en sådan effekt som jag fått får man ju inte på egen hand. Jag förstår nu vad vi hjälper 
varandra med. Vår samlade Qi-kraft hjälper oss alla, vi kan inte få samma resultat på egen hand. Jag 
är också imponerad av hur professionella lärarna är. L såg tydligen att det var dags för mig, den där 
föreläsningen kom ju helt rätt.  
När vi gjorde Qi-regleringen och började med att slappna av huvudet kändes det som om jag inte 
hade något huvud, inte hade någon kropp. Jag var utanför mig själv. Och den där ”sparken” i 
mellangärdet kändes egentligen som om jag var utanför mig själv och boxade till mig själv, samti-
digt som jag återvände till kroppen i exakt samma ögonblick. Det här gjorde att en stor vass 
”sten”, den kändes som en stor kantig bit marmor, lossnade i mellangärdet och började röra sig 
neråt i en trång kanal. De vassa kanterna skrapade mot väggarna på vägen ner. Men den verkade 
fastna igen en bit ner.  
Visst pratar man om blockeringar och kanaler, men den här upplevelsen bevisade helt klart för 
mig att vi verkligen har dessa kanaler i kroppen och att det finns förkalkningar eller blockeringar i 
dem som påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Den här stenen kändes så konkret så jag tyckte 
verkligen att den borde ha kunnat ses på röntgen, och ändå visste jag att den inte var fysisk. Och 
att den var så vass och kantig gav mig intrycket att det var mycket sorg och smärta som kapslats 
in.  
Måndag 4/10 1999. 
Det kändes som om jag behövde ”läka till” efter torsdagen. Det var faktiskt ömt i mellangärdet efter 
att den där ”kristallen” passerat. Underligt med blandningen av psykiska och fysiska effekter. Det där 
med blockeringar ser jag som metaforer för psykiska förhållanden, ändå var upplevelsen av att block-
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eringen släppte så oerhört fysisk. Det känns t.o.m. tomt under spetsen av bröstbenet, som om det verk-
ligen försvunnit en ”sten”. 
Vad det än var så känns dock effekten av förändringen. Jag tror att jag blivit öppnare, jag berättade 
för Iréne om den här upplevelsen, och på fredag kväll berättade jag också för Arnfinn. Hyrde t.o.m. en 
riktig snyftfilm och jag kunde faktiskt gråta! Jag känner mig starkare, kraften flödar friare. Vissa trä-
ningar är otroligt sköna, jag får mycket mer kraft än förut. 
Onsdag 6/10 1999. 
Var på föreläsning med Mr S i går. Jag kände ett stort lugn, hela mitt inre var som en lugn sjö. Kände 
att jag hade stor kraft, det strålade ut från händerna. Ville helst bara sjunka ner i qigong-tillståndet 
men försökte hålla uppmärksamheten på det som sades. Arne utstrålade en stor kärleksfullhet när han 
talade, vilka otroliga män de har i den här kretsen. 

VI ÄR SAMLADE IGEN, VAD ÄR VÅR UPPGIFT? 

Fredag 8/10 1999. 
Träningen i går gick i alla fall ”bättre” än förra torsdagen. Min ångest verkar faktiskt ha försvunnit! 
Var däremot väldigt spänd under andra omgången av Lyft upp Qi och sista La Qi. Värjer mig mot 
eventuella obehagliga överraskningar, förhoppningsvis släpper väl detta så småningom också. Antar 
att inget händer om jag inte är redo och öppnar mig. 
Känner inte samma ”rapport” med L, kanske beroende på att jag inte är lika sökande längre. Vet inte 
om han mår riktigt bra heller, kanske påverkas vi alla. 
Den killen som jag tyckte jag ”kände igen” i torsdags var med i går också. Är säker på att han är 
”den yngste”. Helt plötsligt när vi skulle ha paus kom han fram mot mig med ett otroligt sökande och 
ganska förtvivlat uttryck i ansiktet. Jag blev så för förvånad, kunde inte alls ta emot honom. Usch, jag 
har jättedåligt samvete för det. Men jag känner mig ju som nybörjare, konstigt att han sökte mig. Får 
”kolla av” honom lite nästa gång. 
När vi höll på och korrigerade kom L förbi och hon som jag jobbade ihop med frågade ”hur petig ska 
man vara”. ”Var gärna petig men hon kan det här nu” svarade han. Otroligt att få ett sådant er-
kännande! I och för sig känns det ju inte riktigt som att jag kan eftersom jag blir så spänd på träning-
arna. Kan, kan jag väl i så mån att jag får ner mycket kraft till och från, men det är ju inget jag själv 
”rår för” utan en gåva någon annanstans ifrån. Underbart att ha funnit Qigong som ett verktyg att 
förverkliga detta. 
Överhuvudtaget kan jag inte uppskatta denna otroliga gåva på rätt sätt, antagligen är det för ofatt-
bart. De upplevelser jag haft under dessa veckor kommer de flesta inte ens i närheten av. Jag har ju 
fått bekräftat en massa som jag känt, men inte funnit någon som helst bekräftelse på i den tillvaro vi 
har här och nu. Att veta att vi får komma tillbaka och fortsätta vårt arbete tillsammans ger en otrolig 
styrka och ett lugn. Döden är bara en tillfällig paus, inget att sörja över om man fått slutföra sin upp-
gift denna gång. 
Undrar vad vår uppgift är nu, det bör ju närma sig eftersom vi tydligen är samlade alla åtta! (8 är 
faktiskt ¥ stående har aldrig tänkt på det.) Både Mr S och L pratade ju i veckan om att Qigong börjar 
spridas, att fler och fler känner igen ordet och vill veta mer. Jag har ju också denna starka känsla. 
Kanske handlar uppgiften helt enkelt om att sprida Qigong. De andra är ju redan i full verksamhet. 

BERG-OCH-DALBANA 

Måndag 11/10 1999. 
Ännu en ”introvert” helg. Det finns tydligen massor med inre arbete som behöver göras. Fick hjälp av 
några böcker jag köpte i fredags, speciellt ”Yttersta resan, ut-ut-kroppenupplevelsen och meningen 
med livet”. En ganska fantastisk bok… Har börjat inse hur privilegierad jag är som får uppleva detta. 
Bara att bli befriad från rädslan för döden gör ju livet oerhört mycket lättare. Har i och för sig alltid 
trott att vi kommer tillbaka, men nu vet jag ju. 
Att få kontakt med en samling människor som är så fantastiska, hur stor chans har man till det… Jag 
är så tacksam att vi kunde mötas på rätt tid och rätt plats. 
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Onsdag 13/10 1999. 
Jag trodde jag kommit ur berg-och-dalbanan, men idag är det på väg rakt ner igen. Förstår att det 
fortfarande är problemet med första torsdagsträningen som ligger bakom mycket av mina problem 
med de gemensamma träningarna. Jag är fortfarande sårad över att bli utsatt för något som jag inte 
alls var redo för. Om jag inte haft känslan av att det var överlagt och planerat skulle det kanske ha 
varit lättare att komma över. Men ska vi komma vidare måste jag ju förlåta och komma till ro. 
Den känsla som strömmade mellan oss på föredraget var fantastisk, om vi alla kunde vara tillsam-
mans på det sättet vore det ”överjordiskt”. Jag vet att det inte var meningen att skada, antagligen 
missbedömde de var jag var. Det var konstigt att jag kunde ”kopplas upp” direkt på måndagen, det 
kunde kanske tolkas som om jag kommit längre än jag gjort. De verkar tro att jag kommer ihåg nå-
got/mer än vad jag gör även när det gäller träningen. Orsaken var kanske också de otroligt starka 
känslor som kommer i omlopp. C-a sa ju att det var mycket mer Qi på måndagen än på tisdagen. Jag 
kan ju förstå om drivkraften var den starka längtan som även jag kan känna av. Arne utstrålade en 
sådan stor kärlek på tisdagsföredraget, en så stark känsla kan förstås matchas av en lika stark läng-
tan. Allt blir så svårt att förstå om man inte förstår tidsperspektivet. Dessutom är vi bara människor, 
ingen är fullkomlig… (Även om jag har mycket höga tankar om det här gänget.) Även jag svek ju förra 
veckan när jag inte kunde ta emot ”den yngste”.  
Ett problem med L är också att ambivalensen blir så stor, jag är både arg och starkt dragen till ho-
nom. Han vet sådant som jag också vill veta, jag vill så gärna lära känna honom och bli bekräftad, 
men så ligger den där besvikelsen som ett minfält i vägen. Kan jag komma till ro med honom kommer 
nog de andra med ”på köpet”. Det här gör att jag inte kan tacka för hjälpen eller be om hjälp, han är 
både problemet och lösningen till det, en besvärlig knut att lösa. Kanske har han också kommit i 
skottgluggen lite oförskyllt. Eftersom det var han som ledde träningen fick han bära hela ansvaret fast 
det egentligen inte var så, alla var ju delaktiga. 
Kanske måste jag förklara för honom hur jag känner det, kanske löser det upp knuten? 
Fredag 15/10 1999. 
Äntligen! Kände mig ”hemma” för första gången i år. Fick ett anfall av min gamla ”avighet” direkt 
jag kom in men den försvann när jag suttit och kopplat av en stund.  
Jag hamnade bredvid den mörka killen som var så sökande förra torsdagen. När vi startade med La 
Qi började han storgråta. Fick en konstig känsla av att det hade att göra med mig eftersom han visat 
så ”konstiga” känslor förra gången. Jag tycker ju också att jag känner igen honom. Vi två skulle i alla 
fall köra korrigering. På mig var allt fel, till och med naveln satt fel… Han körde igenom sektionen på 
ett väldigt starkt och rörande sätt. Vi pratade en del i pausen, han hette ”?”. Jag har märkligt svårt 
att matcha namn och person på dessa gossar, tycker att han t.ex. skulle heta Yu Li och inte Gösta eller 
vad det nu var. 

SKYDDSÄNGELN 

När jag var på hemväg från en torsdagsträning såg jag en man framför mig i trappan på väg ner 
till perrongen på Centralen. Han ”bars” nedför trappan på ett märkligt sätt, som om det fanns en 
kraft under honom. Det såg ut precis som värmedallret man kan se på en motorväg en sommar-
dag. Jag trodde inte mina ögon, han flöt ner i horisontellt läge. På en avsats restes han upp i stå-
ende av denna kraft. Jag var helt förvirrad, passerade honom där han stod men stannade och 
vände mig om. Det var en stor kraftig man i 40-årsåldern. Han var välklädd, såg ut som en för-
säljare eller marknadsansvarig, men han blödde ur ett sår i pannan och var smutsig och tillstökad. 
Jag frågade hur han mådde och han svarade ”dåligt”. ”Vad är det med dig?” sa jag, och han sva-
rade ”jag är så full”. ”Jaha, då är det inte synd om dig”, slapp det ur mig. ”Vad trodde du?” sa 
han. Jag svarade i min förvirring ”jag trodde att du höll på att få en hjärtattack”. Börjar tro att det 
var en demonstration av att det verkligen finns skyddsänglar, han verkade ju upphäva tyngdlagen.   
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ATT TA EMOT QI 

Onsdag 20/10 1999.  
Drömde en märklig dröm. Jag var på en qigong-föreläsning. Föreläsaren såg ut som en ”klassisk” 
gammal kines med hakskägg, mager och rynkig, fast mycket vital. Plötsligt gick han bort och släckte 
ljuset, i samma stund kände jag hur han ”samlade kraft” och plötsligt tändes ett rött ljus till vänster 
om publiken. När jag riktade blicken dit såg jag hur ”något” materialiserades i dunklet. Det var en 
grön, glödande, slingrande form, lite som en drakslinga som pulserade och rörde sig. Jag fick ”pa-
nik” och försökte slå undan det samtidigt som jag skrek. Plötsligt tändes ljuset. De andra i publiken 
satt helt lugnt. Tydligen hade de varken sett eller hört något, inte ens märkt att ljuset släcktes. Jag fick 
”veta” i drömmen att det var Qi jag sett. I drömmen hade jag också känslan av att den där "draken" 
skulle försöka komma in i mig på något sätt. Jag var panikslagen. 
Helgen efter denna dröm var jag på qigong-kurs igen, och den som ledde var H. Jag kom till kur-
sen med min vanliga starka ambivalens, var fortfarande misstänksam men kände samtidigt att jag 
ville komma vidare med träningen. Under kursen hände tydligen någonting som löste upp en del 
av mitt motstånd. Jag skrev i dagboken:  
Tisdag 26/10 1999. 
Drömde att jag var i en trädgård. Någon kallade in mig? Kom in genom bakdörren/terrassdörren. 
Alla lärarna var där. Jag tog en tallrik gröt(?) och passerade A som satt med de andra. Jag kunde 
möta honom utan ångest, en stark känsla av kärlek/helighet. Alla var lättade, tårar. Frukostrum? 
Tydligen hade jag fått ett slags genombrott mellan det att jag drömde om den gamle kinesen och 
värjde mig mot att ta emot draken eller Qi-kraften, och den här drömmen där jag faktiskt anslöt 
mig till qigong-lärarna och ”gick in” i Qigongen. Och det hände naturligtvis under kursen under 
helgen. Jag kände det faktiskt rent fysiskt när jag åkte hem, en stark känsla av lättnad, av att ha 
lämnat kvar ett tyngande ”bagage”. I den här sista drömmen var det också en känsla av mycket 
tidig vår, som om snön just tinat bort och det allra första gröna strået väntade på att få titta fram. 
Också att det var ett ”frukostrum” talar ju om ”början”, att det är tidigt. 
Onsdag 27/10 1999. Köpte en bok om Tao Te Ching. Slår upp den på måfå och läser att tecknet för Qi 
består av ris+ånga. Ganska förbluffande att jag i min dröm fick risgrynsgröt när jag kom in till qi-
gong-lärarna. Förbluffande hur kinesiska symboler kommer in i mina drömmar. Även de gröna 
”drakslingorna” innehåller ju stark kinesisk symbolik. (Drömmen om den gamle mästaren.) 
Torsdag 28/10 1999. Träningen har utvecklats fantastiskt sedan kursen. Eftersom jag kan slappna av 
bättre kommer helt nya nyanser fram. Vid den första träningen ”såg” jag ju att vi består av ”något” 
utanför kroppen. Vi såg ju ut som energifält.  

 
Det verkar som om det sköna i träningen delvis kommer från massage av detta energifält? La Qi, ja 
där har det ju verkligen hänt något… 
Fredag 29/10 1999. 
Träningen i går gick jättebra. Jag hoppades att det skulle ha ordnat sig, men förra gången blev jag 
jättespänd vid sista La Qi och hade ont i nacken i flera dagar efteråt. Men helgkursen hjälpte mig 
tydligen över det sista. C-a verkade ha sett det redan i Jakobsberg eftersom hon ville att jag skulle 
skriva ner mina resultat för att de skulle ge det till Mr S. Skrev ett brev på engelska, det var inte helt 
lätt att ”ge ut sig” på detta sätt. Var i alla fall nervös när jag gick till träningen, det har ju varit flera 
bakslag då jag trott att allt varit över, och så har det kommit nya svårigheter i stället. När jag när-
made mig lokalen kände jag ett starkt Qi-fält redan utanför, otroligt vilka krafter som är i omlopp. 
När vi tränade fick bandspelaren ”spader” vid varje ”pull” i Lyft upp Qi. Det kändes tydligt att det 
var koordinerat till våra rörelser. Jag fick ett skrattanfall, de måste nog bygga in bandspelaren i en 
blylåda. I och för sig är det härligt med en sådan kraft, undrar vad som händer när alla tränar till-
sammans? 



 75  

UTRENSNING OCH INTEGRATION 

Måndag 1/11 1999. 
Äntligen har jag kommit till det stadium som man pratat om när man vill ”putsa fönster”. Har städat 
och rensat mest hela helgen. Gamla mediciner, smink och böcker åkte ut. Jag kände mig så nöjd när 
jag rensade bokhyllorna, hade helst velat städa bort det mesta. Symboliken är ju nästan övertydlig, 
mitt sökande är verkligen över! Det omåttliga läsandet har väl dels varit en flykt, men mest ett sö-
kande efter kunskap och ledning. Många av mina teman t.ex. med Jung och det omedvetna, reinkarna-
tion och faktiskt också Feng Shui är helt förståeliga nu. Och all skönlitteratur är inte bortkastad, den 
har nog ökat förståelse och vidsynthet hos mig. 
Stackars Arnfinn, han fick ångest när jag ville slänga böcker, de har ju varit ”heliga” för mig. Men 
förhoppningsvis blir jag ju mer närvarande i nuet och i familjen om jag slipper detta sökande. 
Läste i Tao Te Ching i går kväll. Otroligt att man kan slå upp en flertusenårig helig skrift och känna 
att den är skriven direkt för mig. Mycket verkar så självklart, men är helt omöjligt att förstå för dem 
som inte varit där… Det var i alla fall nödvändigt med det häftiga genombrottet under första trä-
ningen. Utan det hade jag inte kunnat komma till insikt. Det som sker sker ju för att det är nödvändigt. 
Ett annat tema i helgen har varit integration och manligt och kvinnligt, Yin och Yang. Börjar tro att vi 
kanske har nått fram till något bra i Sverige i alla fall. Vi ha ju män som Arnfinn t.ex. som utvecklat 
sina ”kvinnliga” sidor i vård av hem och barn tillsammans med sina ”naturliga” manliga sidor. Och 
kvinnor som jag själv, som gått ganska traditionellt manliga vägar men ändå bejakat sin kvinnlighet. 
Kanske är det därför som det kan ske här? 
Onsdag 3/11 1999. 
Läste Tao Te Ching och Chuang Tzu. Fick låna en engelsk version av en kille på jobbet. Det kändes 
lite ”olovligt” att läsa den, var tveksam om det verkligen var dags. Men jag hade väl inte fått den om 
det inte varit dags nu. En fantastisk känsla att läsa en 3000-årig helig skrift och känna att den talar 
till mig i klartext. Kan ju vara ett tecken på psykisk störning, men jag känner mig i bra känslomässig 
balans för övrigt… 
Tänk att få ingå i en tradition som fortlevt så länge. Ofattbart att de gamla förstod så mycket mer än 
man gör idag. Känns dock tråkigt att tecknen tyder på att vi står inför någon typ av kris, det vet vi väl 
i och för sig redan, men vi vägrar ju att se sanningen i vitögat. 
Jag har i alla fall fått en helt annan världsbild i och med att jag vet att Qi och Tao existerar. Den 
stora massan, en vibrerande, levande något. Planen, jag har ju alltid känt den, men nu tycker jag att 
jag fått bekräftelse, allt som har lett hit, i så många år. Drömmar och händelser har styrt mot detta, 
kanske redan innan jag kom hit i det här livet. På ett sätt är det så otroligt att vi lyckades träffas här, 
på ett annat sätt är det så enkelt och självklart. Om man inte kämpar emot sker det som skall ske. 
Fredag 5/11 1999. Det händer nya saker på träningen varje gång. I går kändes det plötsligt som om 
jag höll på att lyfta från golvet, hade väl nått någon ny nivå av avslappning? Min känsla av att ha en 
”guide” i träningen fanns kvar. Det ger också en ny dimension, i stället för att rikta mig inåt, mot mig 
själv så riktar jag mig utåt, mot Qi. Vid sista La Qi dämpade L ljuset. När vi var klara blev vi tillsagda 
att fortsätta att blunda och vi satt kvar en lång stund. Jag kände hur kraften pulserade ut från krop-
pen. Var lite förvirrad, nästan illamående ett tag under tiden vi plockade fram stolarna efteråt. 
Känner mig fortfarande så ”avig” när jag kommer till träningen. Längtar dit, men för varje steg jag 
kommer närmare ökar min olust. Vet inte riktigt vad det är, och därmed är det också svårt att komma 
till rätta med det. På ett sätt är det ju förståeligt, det händer en massa som jag inte förstår eller vet 
något om. Jag tror också att det har att göra med att jag är så osäker om min roll. Å ena sidan är jag 
nybörjare, de andra vet så mycket mer. Å andra sidan inbillar(?) jag mig att jag har stor inverkan på 
det som händer. Den här diskrepansen känns av och ger en olustkänsla. Ibland tvivlar jag till och med 
om min mentala hälsa, jag har ju symptom som en psykolog säkert skulle tokas om en djupgående 
psykos. 
Hur som helst hänger jag väldigt mycket mitt emellan just nu. Den gamla Åsa är borta men vad kom-
mer i stället? Hur kommer familj och arbete att påverkas? Hur kommer resten av mitt liv att se ut? 
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HILMA AF KLINT 

Jag såg en anmälning av Liljevalchs millennium-utställning med Hilma af Klints verk i Aftonbla-
det och bestämde mig omedelbart för att gå på den. Det var något helt okaraktäristiskt för mig, 
senaste gången vi hade gått på en konstutställning i Stockholm var väl omkring 1983. Men i arti-
keln fanns en bild på en av Hilma af Klints målningar (Serie WU/Rosen. Grupp 3 nr 1). När jag 
såg den visste jag intuitivt vad hela utställningen skulle innehålla. Utställningen var verkligen bör-
jan på ett nytt skede. Jag kände den starka kraften som utstrålade från målningarna och detta, 
tillsammans med en känsla av att redan innan jag kom dit visste vad målningarna skulle innehålla, 
gjorde att jag fick ett slags sammanbrott som i och för sig bara varade ett par dagar. Det mesta 
som hänt under hösten hade jag i stort sett bara tryckt ner, framförallt beroende på att jag inte 
hade någon referensram att sätta in det hela i, och nu kom droppen som fick bägaren att rinna 
över. 
Måndag 8/11 1999. Arnfinn och jag var på Liljevalchs och såg utställningen med Hilma af Klints mål-
ningar. Jag läste en artikel om henne och kände direkt att jag skulle gå på utställningen. Den var 
otäckt stark, allt jag trodde jag skulle få se fanns där. Lotus, Eros, androgyner, allt jag hittills tror mig 
förstå. Det som kom efter var dock helt abstrakt (både som konst och ”förståelsemässigt”). Konst-
verken var laddade med kraft, jag blev kraftigt påverkad, mådde illa och kände mig svimfärdig i en av 
salarna. Jag såg dem inte i rätt ordning, kanske medverkade det till att det inte kändes bra. De sista 
var annars hoppfulla. Ganska mycket hänvisning till rymden, sjustjärnan osv.  
Mådde psykiskt dåligt i går. Fast jag ”visste” blev det ändå en chock att det var de motiven. Plus det 
inbyggda budskapet. Målningarna var egentligen inte skrämmande. Tror att det var ”planen” som 
skrämde, vad är det som var bestämt att det skulle ske i Stockholm redan för 100 år sedan? 
Drömde om målningarna, minns att de rosa-gröna hade förvandlats till tredimensionella föremål. 
(Det fanns ju ”monteringsanvisningar” i målningarna.) Drömde om ”kalken” som fanns i vissa mål-
ningar. En sådan placerades i vårt vitrinskåp i biblioteket i min dröm.  
Mådde jättedåligt i morse. På hemvägen från min kund började tårarna komma. Storgrät på kontoret. 
Hade att välja på att åka till psykakuten eller ringa L. Ringde förstås, fast efter ganska stor tvekan. 
Blev faktiskt lugnare efter samtalet. Fick väl egentligen ingen bekräftelse, men heller inte något riktigt 
avfärdande. Han bekräftade i och för sig att jag är känsligare än många andra och får starkare reak-
tioner därigenom. Han tyckte i alla fall att jag skulle fortsätta att träna för att komma igenom snab-
bare. Och det är väl vad jag kommer att göra, att ge upp känns ju inte som något riktigt alternativ. 
Frågan är varför jag är så rädd. Kan vara rädsla för att det begärs något av oss som kommer att bli 
mycket svårt. Jag blev ju så fruktansvärt panikslagen första träningen. Var det bara att jag kände av 
den starka kraften, eller finns det något som jag ”vet” undermedvetet? Om det bara var kraften har ju 
den rädslan försvunnit, och i så fall kan denna rädsla bero på något liknande och förhoppningsvis 
försvinna när det blir ”känt”. L sa att han inte var rädd längre, och det verkar de andra inte vara 
heller. Vet de vad som väntar? 

MÄSTAREN - EN LUKT AV ULL 

Utställningen med Hilma af Klints målningar innebar att jag på allvar tog klivet över tröskeln in i 
något helt nytt. Nu kunde jag så småningom få en förklaring till min känsla av att allting redan var 
planerat, att jag egentligen visste vad det handlade om men att jag inte kunde tränga igenom den 
döljande slöjan. Egentligen visste jag redan när jag steg över tröskeln på utställningen att Hilma 
var ”jag” och att målningarna beskrev min egen historia. Inledningsvis hade jag dock ingen möj-
lighet att ta till mig denna insikt, i stället skapade upplevelsen en mycket stark negativ reaktion 
hos mig. Men jag fick också ett direkt stöd från den andliga världen för att kunna klara av att han-
tera de starka känslor som väcktes i samband med Hilmas målningar. Jag skrev följande i Förkla-
ringsboken om den hjälp och tröst som jag fick i samband med upplevelserna runt utställningen.  
Jag kände mig otroligt hjälplös och förvirrad. Men underligt nog uppfattade jag också en närvaro som jag kände 
försökte stärka och hjälpa mig. Under dagen kände jag till och ifrån en stark lukt av ull i mitt arbetsrum, men 
det fanns inget där som förklarade den lukten. Jag kände det som om någon försökte omfamna och trösta mig. 
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Då förstod jag inte alls vad eller vem det var, men idag förstår jag ju att det var min Mästare som var med mig 
och stödde mig i denna kris. Guds lamm.1  
Jag upptäckte alltså plötsligt att den plan som jag redan hade anat fanns bakom en ”slöja” i mitt 
omedvetna också fanns i Hilma af Klints tavlor, även om jag naturligtvis inte kunde genomskåda 
den i detalj just då. Jag kände igen mängder av detaljer i målningarna, som till exempel evighets-
tecknet som av oförklarlig anledning hade börjat fundera på under hösten. Detta tecken återfann 
jag på många målningar i utställningen.  
Tisdag 9/11 1999. Känns lite bättre idag. Den lugnande effekten av samtalet med L satt i/sitter i. Tror 
att det var bra att jag förmådde mig till att ringa. Jag har nog nått den gräns där jag inte klarar mig 
på egen hand längre. Känner mig inte lika skräckslagen för målningarna längre. Blev i och för sig 
”hjärntvättad” på utställningen. Drömmer om målningarna i ”3D”. Men det är väl någon undervis-
ning jag/vi behöver? Budskapet var väl inte skrämmande egentligen? 
Jag hade återigen inga normala referenser att ta till för att tolka och förstå det som jag var med 
om. På ytan var det helt normalt och inte alls kontroversiellt att besöka en konstutställning, men 
inom mig skapades en stark förvirring. Jag kände helt klart igen målningarna, men jag hade aldrig 
hört talas om dem eller om konstnären tidigare. Dessutom köpte jag en bok på utställningen som 
visade sig handla om andliga kontakter som Hilma af Klint och några av hennes väninnor haft 
med översinnliga väsen för 100 år sedan, och även detta var på något sätt något som jag redan 
”visste” eller kände igen.  
Min förvirring ökade när jag började läsa boken och fick intrycket att den andliga undervisningen 
hade handlat om en förberedelse för något som skulle ske i framtiden. Jag kände starkt att det var 
oss det handlade om, att det var den grupp som jag känt igen i Qigongen som förberetts då för så 
länge sedan. Att det handlade om vår uppgift som jag inte förstått vad den bestod i. Och inte 
förstod jag mer av vad det handlade om nu, men jag hade en så stark känsla av att det var något 
ödesbestämt som skulle ske. 
Dessutom fick jag enormt stark andlig påverkan under nätterna. I drömmarna såg jag dessa tav-
lor, men de var på något sätt levande och föränderliga, jag kände det som om information fördes 
över till mig på ett sätt som jag aldrig tidigare varit med om. Inget av detta kunde förstås med ett 
förnuftigt resonemang, och jag hade inga som helst tankar på att jag kunde ha någon förmåga 
som kunde förklara det som skedde. Jag samlade i alla fall ihop mig och åkte iväg på ett inplane-
rat kundmöte på måndag morgon, men på vägen tillbaka till kontoret började den styrka som jag 
samlat ihop för att kunna möta min kund att rämna. Under resten av dagen hade jag svår ångest 
och grät. Jag kände mig otroligt hjälplös och förvirrad. Men underligt nog uppfattade jag också en 
närvaro som jag kände försökte stärka och hjälpa mig. Under dagen kände jag till och ifrån en 
stark lukt av ull i mitt arbetsrum, men det fanns inget där som förklarade den lukten. Jag kände 
det som om någon försökte omfamna och trösta mig 
Samtalet med L hjälpte mig också, även om jag inte kunde sätta ord på vad det var som jag hade 
problem med. Han hade ju kontakt med många som fick olika sorters reaktioner av träningen och 
tolkade väl det jag berättade i ljuset av detta. Men han lyckades ändå förmedla ett visst lugn till 
mig. Det fanns naturligtvis ett sökande hos mig, jag hoppades undermedvetet att det skulle 
komma någon som skulle hjälpa mig att förstå vad det var som hände. Jag kände att det fanns en 
kapacitet hos honom, att han borde kunna möta och förstå mig, men det är klart att han inte 
kunde det. Jag visste ju inte ens själv vad det var som hände! 
Efter det här blev jag på något sätt mer ”hemma” i träningen, jag upplevde en viss trygghet som 
jag inte känt tidigare under hösten. 

                                                 
 
1 Kleveland, Förklaringsboken s 87. 
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ATT BLI DRAGEN I SKÄGGET 

Måndag 13/12 1999. 
Fortsatt utveckling och fördjupning, det känns bara mer och starkare för varje dag. La Qi som jag inte 
alls kände för i början betyder jättemycket nu. En så stark känsla av närhet, så skönt… Att träna till-
sammans, det är otroligt skönt nu. Kropp och själ, ande och materia, denna stora kärlek till Qi och till 
alla som tränar. Känslan av att Gud är med oss, hos oss, i oss… Att känna hur skönt det är för de 
andra och veta att jag har en del i att det kan bli så, det är så underbart. 
Träningen i torsdags var alltså jättebra. Inte så ”överladdat” som förra gången men ändå mycket 
kraft. Märker fortfarande bara av Yang men där verkar intensiteten å andra sidan ha ökat. Kanske är 
det bara så att jag blivit mer mottaglig för deras signaler? Tycker i och för sig att vi verkar få mer Qi 
nu än i början, men det är som sagt kanske bara min känslighet som ökat. 
Körde parträning med K. Han är så full i sjutton, gav sig på mig på ett förbaskat fräckt sätt. Jag tror 
att det retar mig för att jag är i underläge, jag kan inget, minns inget. Jag tycker det är fräckt att ge 
sig på en nybörjare på det sättet! Skulle vilja ”ge igen” men har tyvärr inga medel att göra det. För-
delen är att jag vet var jag har honom, kände ju att han var en av de ”8” men visste inte riktigt var 
han stod, de andra tre tror jag ju kan nästan vad som helst. Vet nu att även han kan en hel del. Det var 
kanske ett sätt att säga det, eller också var målet att ”väcka” mig. Förstår att den gamle kinesen i min 
dröm kanske står mig närmare än jag först förstod.  
Fick också en förklaring på en del av ”spökerierna”. Kände att han var bakom mig när vi tränade och 
såg faktiskt också att han återvände. Undrar om allihop springer omkring på detta sätt? 
Det som hände den här kvällen var att K och jag stod och pratade i pausen och plötsligt var det 
som om han blev ”suddig”, som en vattenyta som krusas, och jag kände att han sträckte sig mot 
mig. Jag försökte undvika honom, komma undan, men han tog tag i mitt skägg och drog till. Ja, 
jag vet att jag inte har något skägg, men detta hände på ett område utanför det fysiska. Det kän-
des dels som ett övergrepp men också som om han på något sätt avslöjade mig, visade att han 
genomskådat mig, att jag inte visade mig i det yttre som jag egentligen var. Det fanns en klar 
känsla av skämt i det hela, och samtidigt var det som om någon ville påminna mig om något som 
jag hade glömt. 
Jag såg dessutom att en av oss var ute ur kroppen under träningen och att han återvände in i den 
när vi slutade.  
Sista träningen före jul hände något nytt igen, jag fick en känsla av att vara mycket närmare de 
andra som jag tränade med. Jag uppfattade andning och närvaro av speciellt L, fast han fanns i 
andra änden av rummet. 

ASKETEN VÄNDER SJÄLV HJULET 

Fredag 17/12 1999. I går var det sista träningen för denna termin. Alltid sker det något nytt, den här 
gången hade jag tagit ett stort(?) steg framåt med La Qi.  

.  ”Asketen vänder själv hjulet.” 
Mycket starkt, tror de andra kände av det också, ”open” och ”close” i hela kroppen. Någon blev väl-
digt påverkad, häftig andning. Men stark, regelbunden, stödjande… 
Den här gången var allt så positivt, ingen ångest. Vill förstås träna med andra i fortsättningen, tors-
dagsträningarna kommer ju att pågå nästa termin också. Det finns alltid detaljer att förbättra i trä-
ningen också.  
Den här hösten har betytt en väldig förändring för mig på alla plan, ”body, mind and Qi”. Det har 
varit värt allt det jobbiga att komma dit jag är nu. 
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· Fysiskt mår jag så bra. 
· Mentalt är jag mycket lugnare och lyckligare. Det har verkligen betytt en ”förlossning” av 

framförallt den källa till kärlek som finns inom mig. Att känna denna ”opersonliga” kärlek till 
människan oavsett ”förpackning” är underbart. 

· Andligt har jag upplevt frälsning. ”Genom sinnlighet nå trons verld”, Urkaos nr 19. Att känna 
denna konkreta närvaro genom träningen, tror inte man kan nå det så ”enkelt” och naturligt 
på något annat sätt. Jag älskar verkligen Qigongen, att nå Qi är en nåd. Att uppleva detta till-
sammans med andra på ett så konkret sätt är så otroligt skönt. ”I samhörighetskänslan an-
dens…” Urkaos nr 15. Att känna ljuset som strömmar mot oss.  

· Att få uppleva hur kraften kan användas genom att ”se” vad andra kan. Att känna kraften 
växa inom sig själv. Från att inte veta någonting (annat än det jag anade som barn), till att 
känna denna starka kraft som jag har haft de senaste veckorna, en upplevelse som är nästan 
ofattbar. 

· Att få bekräftat att vi kommer tillbaka och att vi får träffa dem vi älskar igen! Det förändrar ju 
helt perspektivet på livet och tiden. 

· Taoismen, buddhismen, kelterna, de förkristna (essenerna), egyptierna, kristendomen, Ema-
nuel Swedenborg. Öppnade ögon, känslan av gemensam grund i urkunder och texter. Att 
känna Tao te Ching vara riktat till mig. Vidgade vyer. Hilma af Klints målningar och texter. 

Den jobbiga ambivalensen mot de andra, rädslan och längtan, har nog försvunnit. Jag vet ju att vi hör 
ihop, behöver nog ingen mer bekräftelse än genom träningen. Det kommer att formas när det är dags. 
Känner mig trygg i PLANEN. Allt läggs tillrätta, möjlighet att träna och få undervisning kommer ju 
att serveras i vår. Det sker det som är meningen. Krävs det offer kommer vi att vara mogna för det när 
det är dags. Tror dock att det kan vara gott det som kommer, vet inte om lidandet är något självända-
mål. Dyrkan har ju visat sig bestå i något som är otroligt skönt, inte i självplågeri, smärtor, lidande 
och försakelse utan tvärtom att man får mer ju mer man ger. 
Trots att det varit så många jobbiga stunder har de försvunnit ur medvetandet. I stället finns många 
underbara ögonblick i minnet. Den första torsdagsträningen när vi tränade Lyft upp Qi sista gången. 
Den andra föreläsningen, kanske det finaste minnet, den underbara känslan av gemenskap och kärlek. 
Helighet. De gånger jag känt att jag kommit de andra närmare och närmare, så skönt. Att få ta emot 
all denna kärlek och kraft och få förmedla den vidare till alla som tränar, jag känner mig så privilegi-
erad. Tycker kanske inte att jag gjort mig förtjänt av denna nåd, men det är ju inte jag som bestäm-
mer.  

LJUS OCH VÄRME 

Under hela hösten hade jag känt mig väldigt ambivalent till den organiserade träningen. Visst 
kände jag att det som hände var nyttigt, men samtidigt var jag naturligtvis rädd, jag förstod ju inte 
alls vad det var för krafter som aktiverats. Viljan att gå framåt, nyfikenheten och tron på att det 
var något gott som skedde, övervägde bara nätt och jämt över min misstänksamhet och min 
självbevarelsedrift som kraftigt gjorde klart för mig att jag borde hålla mig borta från qigong-sko-
lan och människorna där. 
Det som hände under sista träningen före jul ändrade dock på allt detta, nu längtade jag i stället 
efter att träningarna skulle komma igång igen. Vårens aktiviteter började med en grundkurs där 
Mr S, för första gången sedan jag börjat träna, också deltog. Under kursen fick jag några konstiga 
värme- och ljusfenomen, men jag gjorde allt för att trycka ner och dölja dessa. 
Senare samma vecka var det dags för första torsdagsträningen för terminen. När vi började träna 
och jag förde handen över axeln upplevde jag en stark värmekänsla och ett ljussken, det var som 
om solljus strålade ut från min kropp. Varken jag eller någon annan kommenterade detta, men 
när jag gick hörde jag att Lars pratade om att han blivit så förvånad under träningen, jag hörde 
inte mer men antog att det var det där fenomenet han kommenterade. Jag visste inte riktigt säkert 
om det bara var något internt i mig, eller om det verkligen kunde märkas av andra. Hur som helst 
tyckte jag nog mest att det var pinsamt, vad det nu än var. 
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Måndag 31/1 2000. Träningen når hela tiden nya höjder. Det är så otroligt underbart att få vara med 
om detta. På träningen i torsdags var jag otroligt överkänslig. Damen bakom andades på mig och jag 
tyckte det var som en storm, lukt och hörsel var helt onormala. Under första La Qi gick det inte alls 
att stå ut, jag var tvungen att lämna rummet för ett ögonblick. Det gick bättre när jag ställde mig 
längst bak. Det var förstås solklart att det skulle komma en reaktion efter kursen. All kraft där ”pus-
hade” förstås på utvecklingen. Nu vet jag äntligen att uppskatta det jobbiga, det tyder ju bara på att 
man är på väg att ta ett steg framåt… 
Tränade La Qi här på jobbet nu på morgonen, helt fantastiskt. Att få ta emot all denna kraft och kär-
lek. Börjar känna hur ”den andre” tar över, kroppen kan göra rörelserna men det händer något nytt 
när man lämnar över. 
Torsdag 3/2 2000.  
Det har hänt mycket denna vecka men det är svårt att beskriva… Fortsatt fascinerad över denna 
blandning av andlighet och kroppslighet, WU. Får så mycket hjälp av Hilma af Klints målningar och 
böckerna med deras undervisning. Otroligt att få detta serverat precis när det behövs. Allt sker enligt 
planen… 

 
Hoppas allt går bra i kväll på träningen. Jag ber om hjälp att göra enligt den största viljan, hjälp mig 
att förstå min uppgift. Hjälp oss alla. Amen. 
Känner mig full av kärlek och längtan men vet inte om det är dags ännu… Ske din vilja inte min. 
Fredag 4/2 2000. Underbar träning i går. Känner mig i och för sig som nybörjare igen, vet ju inte alls 
vad som skall hända i denna nya fas. Ändå nådde vi något nytt. En underbar känsla av sammansmält-
ning och kärlek, så skönt. Att uppgå i Qi-fältet tillsammans. Ingen blir avvisad, ingen blir utnyttjad… 
När Lars gick igenom andra sektionen kändes det helt annorlunda att se på. Varje rörelse kändes i 
mig. Beror det på att jag kan få bättre kontakt på det andliga planet? Plötsligt såg jag hur skickligt 
han gör rörelserna, så vackert. I sista La Qi hände något otroligt. Egentligen i Qi-regleringen, ”all is 
OK”. Omfamnade alla, starkt, ljust, härligt.  
Fredag 18/2 2000. 
Det är nu 6 månader sedan jag gick kursen och började träna. Det har ju hänt otroligt mycket sedan 
dess. Inte konstigt att det har varit jobbigt och omtumlande med alla dessa fysiska och psykiska för-
ändringar. Har ju också känt att jag måste ”klara mig själv”. Vet inte om det varit bättre om jag kun-
nat söka stöd hos Lars eller Carina, men det kändes av någon anledning helt omöjligt i höstas. Just nu 
känner jag mig rätt balanserad, men då brukar det förstås vänta någon ny pärs bakom kröken. Men 
jag har faktiskt lärt mig se svårigheterna som en hjälp, något händer ju faktiskt. Allt är sådant som 
skapas av mig själv, reaktioner eller rädslor. Jag måste också utvecklas för att komma igenom och 
vidare. Första torsdagsträningen var t.ex. otroligt jobbig men gav ovärderliga insikter. Samma situa-
tioner som jag upplevde som så jobbiga i höstas är underbara nu, det är bara jag som övervunnit 
rädslorna. 
Själva träningen fortsätter att utvecklas. Det är så underligt, det går faktiskt inte att sätta ord på det 
som händer men det är underbart... Fortsatt känslig, det svartnar nästan framför ögonen när kom-
pressorn på frysen går igång. Även känslig för ljud. Ganska obehagligt faktiskt, men detta drar väl 
förbi som allt annat. Antagligen är väl denna känslighet något som behövs för att få denna fantastiska 
kontakt ”uppåt” som jag får i träningen. 
Fredag 10/3 2000. 
Har tillbringat senaste veckan i Paris. Det kändes så svårt att vara från träningen i tre veckor. I stäl-
let åkte Iréne och jag in till lunchträningen förra torsdagen. Vi satt alla och pratade lite innan trä-
ningen, det var i och för sig trevligt men faktiskt ganska spänt och konstigt. Kommer vi någonsin att 
kunna umgås på något vettigt sätt? Kanske är det fortfarande så att jag kämpar för min personliga 
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integritet, känner mig ”invaderad”. Det är nog en naturlig instinkt, å andra sidan måste jag ju ge upp 
den. Det är bara att inse, för att komma vidare måste det ”egna” ges upp, alla avskärmningar för-
svinna. Själva träningen var i alla fall härlig. Lars körde avslappning och Lyft upp Qi ”live”, utan 
band. Mmm, jätteskönt, fridfullt men ändå så starkt. Vad ska det bli av detta? Dessa starka band som 
skapas i träningen. Eller är det kanske något som redan fanns som väcks upp igen… En sådan kärlek, 
både ”uppåt” och ”horisontellt”, omfattande de andra. 
Arnfinn följde med över helgen till Paris. Vi såg den egyptiska utställningen i Louvren. Fascinerad av 
de gamla egyptierna. De kände till hemligheten. Kvinnan som håller om mannen på kungastatyerna. 
Alltid ett par?  
Började läsa Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”. Han visste också! Lika fantastiskt varje gång jag får 
sådan här ledning och stöd. Han kände sig också ”utvald”. I och för sig gjorde han mycket nytta som 
generalsekreterare för FN, han fick också Nobels fredspris postumt. Men kanske får alla denna känsla 
av ”utvaldhet”? Han verkade ju veta när det skulle ta slut? Men framför allt upplevde han tydligen 
starkt ”Gud i mig”.  ”Jag är kärlet. Guds är drycken. Och Gud är den törstande. Icke jag utan Gud i 
mig. Att vara fri, att kunna stå upp och lämna allt – utan att se sig tillbaka. Att säga ja.” 
Funderar fortfarande till och från över ”meningen”? Vad är min/vår roll? Visst är profetian i ”Vägen 
till Templet 1896-1906” riktad mot oss? Men VEM? VAD? Är jag riktigt klok? Alla dårar tror ju att 
de är utvalda, att de upptäckt den enda sanningen. Känner mig i och för sig väldigt sund, men de 
värsta saknar ju helt sjukdomsinsikt… Hur som helst, just nu är jag trygg, låt det ske enligt planen. 
Inget behöver annonseras, ingen övertygas. 
Drömde att jag klippte/sprättade bort en knapp. Lars var där. Konstig dröm. Vad ska bort? Vad skall 
knäppas upp? Är det jag som måste ”lösa banden”, öppna mig? Eller är det mina band till honom 
som ska klippas bort? Eller betyder det att ”knapparna”, ”låsningarna”, gränserna är borta nu? Lite 
så känns det faktiskt. Inga knappar betyder ju att det är ”öppet”! 
Hade en mycket mer obehaglig dröm i natt. Drömde att jag var så arg på Arnfinn och Jakob. Jag bet 
dem. Drömde en gång förut att jag bet Arnfinn. Varför skulle jag skada dem jag älskar? Associerar till 
rovdjur och att äta kött. Får jag kanske inte äta kött? Man blir ju det man äter… Har också lite pro-
blem med magkatarr, får kanske prova att avstå från kött ett tag. 
Dessa drömmar om att jag åt på mina anhöriga var mycket obehagliga. Jag vaknade båda gånger-
na med en smak av färskt, varmt blod i munnen, det kändes som det satt kött mellan tänderna. 
Jag hade dessutom ofta hört orden ”man blir vad man äter” inom mig under en tid. 

EN KONTROLL UTFÖRD AV EN HÖGRE MAKT 

Tisdag 21/3 2000. 
Drömde att Carina och jag skulle flyga utomlands på någon qigong-aktivitet. De andra skulle möta på 
flygplatsen men Carina skulle sova över hos mig, hemma hos mina föräldrar. Hon fick sova i källaren, 
i ”skräprummet”. På morgonen var allt kaos, jag hade inte packat och jag rusade runt och slängde 
ner kläder helt planlöst i väskan. Jag hade vänt klockan upp och ner så den var mycket mer än jag 
trodde. Min man skulle skjutsa oss till flyget men vi fick vända eftersom min väska inte kom med. Nu 
skulle vi plötsligt uppför en vacker vinterväg i min hemby, kritvit snö, till ett gammalt hus som stått 
tomt länge. Huset hade tillhört en äldre släkting till mig. Vägen var nybruten, gick brant uppåt. Jag 
hoppade ur och sköt med stor ansträngning på bilen bakifrån. Vi SKULLE upp! När vi kom upp var 
det en kontroll som utfördes av EU! Den gick tydligen bra. 
Irriterande att vara så sen och oförberedd. Men jag kände mig stark när vi skulle uppför berget. Ofta 
står visst fordon för ”mig själv” i drömmar. Jag ska uppför ett snövitt berg med stor ansträngning och 
passera en kontroll av ”högre makter” när jag kommer upp?? 

FRÅN EGYPTEN, VIA KINA, GNOSTIKER, ROSENKREUZARE, DE FEM I STOCKHOLM OCH 
TILL OSS  

Fredag 24/3 2000. 
Köpte ”De gnostiska evangelierna” av Elaine Pagels. Väldigt intressant hur kyrkan under de första 
århundradena skapade en hierarki och rensade ut all ”egen” andlighet. Allt skulle gå via biskop och 
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präster. Allt kvinnligt skulle bort… Dualismen i det gudomliga som fanns hos gnostikerna och i andra 
religioner förnekades och alla spår utplånades. Det är detta som känns så fel i kristendomen och is-
lam, denna patriarkaliska världsbild. Kände ju ett väldigt obehag när jag läste ”kvinnan tige i för-
samlingen” i Bibeln. Detta verkar tillagt i efterhand? Det fanns tydligen även ett evangelium enligt 
Maria Magdalena? Måste få tag i skrifterna från Nag Hamadi. Äntligen börjar allt falla på plats och 
referensen fanns i Hilma af Klint, ”Enheten bortom mångfalden”! 
 Jag fick samma känsla inför Tao Te Ching, det finns en kunskap som vi antingen har inom oss eller 
får ”uppifrån”. Denna kraft är inget någon kyrka kan förmedla eller någon kan lära ut. Antingen är 
man kallad eller inte… Det är också precis så det känns inför qigong-lärarna, de vet, och om man 
själv är på samma ”våglängd” vet man/känner man igen det/dem… 
Det är dessa sanningar som bl.a. finns i Taoismen och hos gnostikerna som skall bryta igenom igen. 
Efter 2000 år av förslavning! Vi är mogna för detta nu, se bara på de starka New Age-strömningarna. 
Men HUR? Sker det gradvis, behövs någon ”formalisering”? Alla dogmer leder till förstelning! Men 
de som söker måste ju ändå få ledning? Att jag hittade mitt sammanhang skedde ju genom något slags 
beslut/plan uppifrån, räcker det för alla? 
Pollenperioden har börjat, känner av det i ögonen. Har funderat på om jag ska börja med mediciner 
och ta en kortisonspruta som vanligt? Har bestämt att försöka med Qigong, skall be om hjälp att klara 
av detta. En test på hur stark tron är? 
Sökte efter ”gnostisk” på Internet och kom bl.a. till Rosenkorsorden! I ”Förberedelsetiden” talar de 
ju om att Hilma varit rosenkreuzare i tidigare liv! Medeltiden! 
Inte konstigt att jag var så fascinerad av boken om katharerna i Montaillou.  

Egypten

Gnostikerna

Katharer Rosenkreutzare

De fem

Oss!?

Swedenborg
Jung

Alkemi
Kina, I Ching, 

Taoism

 
Prata om att ett ljus gick upp! 
Kan bara skratta, helt otroligt vad saker faller på plats. Har ju letts steg för steg fram mot denna nivå 
av insikt. Undrar vad som döljer sig i nästa vända? 
Men inte kan väl Hilma af Klint-utställningen ha kommit till bara för min skull? Hur som helst, den 
var nästan ett avgörande steg för att jag skulle komma vidare i mitt sökande. Men ändå, utvecklingen 
hade väl skett inom Qigongen hur som helst? Men för mig är det viktigt med detta band bakåt. Det 
står ju faktiskt i Hilma-böckerna också? 
Taoismen hade jag nog funnit ändå, men det är nog viktigt med gränsöverskridandet. Denna kunskap 
har funnits på många olika håll och i olika tider. Ingen har monopol på sanningen! Sanningen finns 
inom mig själv, inom var och en av oss! 
Otroligt också vad 8 dyker upp överallt! Se Johannesakterna, Jesu mystiska dans, det sägs på ”kanal 
2” på bandet, de 8 trigrammen, 8-ans stad i ”visdomsord från Egypten”, 8 lärare? 
Min ”besatthet” av Jung under alla år, äntligen delvis förstådd. 
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Tisdag 28/3 2000. 
Vilken härlig aha-upplevelse i fredags! Förstår varför jag läste boken om Dödahavsrullarna så myck-
et men ändå inte kände mig nöjd! Det var ju Nag Hamadi-dokumenten jag sökte! Hur visste jag? Det 
finns tydligen bara Pagels bok om detta, undrar hur referensen kom in i ”Vägen till Templet”? 
Har funderat i helgen över all förföljelse i alla tider… Katolska kyrkan har verkligen gjort något 
mycket fel/ont i detta… Men protestanterna var ju inte mycket bättre. Häxprocesserna, förbud att sam-
las i hemmen etc. Varifrån har denna starka repressiva, patriarkala, diktatoriska kraft kommit?  
En annan pusselbit; i en ”Jung-bok” refererar man till rymdraketer i drömmar som en symbol för 
transcendens, frigörelse av själen! Individuationen! Förstår varför den dök upp i min första dröm om 
det gyllene templet. 
Köpte ännu en bok om Taoismen, ”The Taoist Body”. Mycket bra beskrivning. Kan inte förstå annat 
än att vi tränat tillsammans tidigare. Alkemins faser, det stämmer så bra med det jag upplevt. Pärlan 
finns t.ex. beskriven, den finns ju också i Hilmas målningar. Ryggraden… Lotusblomman och förstås 
energi, Qi. 
Konstig blandning av öst och väst, kroppen i den österländska ”metoden” och gudsbegreppet i den 
västerländska fast med tillsats av Yin och Yang från öst… Samma blandning i mig som i bo-
ken/bilderna… Genomgående dock denna avsmak för hierarkier, endast den direkta/egna insik-
ten/erfarenheten räknas. Man måste lära genom att ”göra”. Både Bibeln och Tao Te Ching ger mig 
samma känsla av att man säger ”det” i klartext men att ingen förstår som inte varit ”där”. 
Testade om jag skulle åka in till träningen med Herbjörn med I Ching och fick 55 ”Överflöd” och 13 
”Gemenskap”. Ett klart besked, jag ska åka dit och det var ju också vad jag kände själv. 
Onsdag morgon. 
Uppmaning att dela med mig, att handla. ”Du bör hantera situationen genom att vara ymnig och ex-
pansiv. Arbeta tillsammans, hitta gruppanda. Människor bör inte fortsätta att isolera sig från var-
andra. Använd oraklet för att få kontakt med Tao.” (I Ching) 
Detta stämmer otroligt bra med min situation. Jag har ju känt mig ”rädd” för att närma mig de 
andra. Tvekan att åka in på träningen med Herbjörn är ett bra exempel. Kände mig generad, ambiva-
lent. Men träningen finns där för att man ska kunna träffas, varför skulle det kännas så fel?  

QI ÄR REN, GUDOMLIG KÄRLEK 

Måndag 3/4 2000. 
Började läsa i C G Jungs ”Självet och döden”. Fortsatte där jag slutade för några år sedan. Återigen 
alkemi, gnostiker, medeltid, Rosenkreuzare. Lustigt hur besatt jag varit av Jung under hela mitt vuxna 
liv. Och nu ser jag samma teman hos honom som kommit upp under mitt sökande i vinter! Han var 
också en som ”visste”, men han fick nog inte riktigt ihop det (tror jag). Det kollektiva omedvetna, ja-
visst, men hur pass medvetet kan det bli? Han förstod inte slutprodukten av den alkemistiska proces-
sen, tycket androgynen, hermafroditen var ett ”monster”. Kan väl inte påstå att jag förstår jag heller, 
men det är något med upplösning av könsroller, att vi är/bär vår motsats inom oss och att dessa måste 
förenas/balanseras. Jung har ju i och för sig egentligen sagt det med Anima/Animus… Men han hade 
inte den praktiska tillämpningen?  
Ändå, Jung har nog gjort otroligt mycket för att vidga/lyfta vår kollektiva förståelse. Men man måste 
alltid uppleva för att det ska bli till en sanning och inte bara en teori. Han säger ju att han själv gick 
igenom denna process under 1913-1918. Och han arbetade nog hela resten av livet med att systemati-
sera och förstå. Han hade också samma inställning till drömmar som jag har, de ger verkligen led-
ning/undervisning och är inte några speglingar av barndomstrauman el. dyl.  
Han har ju också gett oss begreppet individuation, något som är inbyggt som ett mål i vår mänskliga 
tillvaro, ett generellt utvecklingssteg… Evolutionen… 
Funderar också på den gamla historien med X. Känner mig förstås inte riktigt nöjd med detta. Men 
det var nog en nödvändig bit i min väg till självförståelse. Det var helt klart en fråga om projicering. 
En stark längtan som inte visste mot vad/vart den skulle riktas. En del av vårt mänskliga dilemma. 
Eller kanske inte heller dilemma egentligen. Vi har (som vanligt) skapat våra egna problem… Det är 
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ett faktum att jag/ vi har kärlek så det räcker för många. Men i vårt synsätt finns bara plats för en, den 
”enda”. Det är ju upplagt för elände! Om man upplever starka känslor för någon annan än den ”äkta 
hälften” måste man skära av alla band till det gamla och skapa en ny exklusiv tvåsamhet, tills det är 
dags för nästa förälskelse… Detta är nog vår starkaste kollektiva myt, den ”stora” kärleken, och ”så 
levde de lyckliga i alla sina dagar”. Ett annat problem är att det måste manifesteras i sex. Den exklu-
siva tvåsamheten, egoism och avskiljande. Å andra sidan behöver familj och samhälle(?) stabilitet. 
Den s.k. fria kärleken var ju ingen lösning…  
Jag känner mig så lycklig nu, i Qigongen kan jag ge utan förbehåll och jag tror att det tas emot. Jag 
får så mycket kärlek men den är delad, gemensam. Det finns inga ord men det är nog lösningen på 
knuten. ”Ingen blir avvisad, ingen blir utnyttjad.”   

D 
Underbart. Kärleken till kamraterna och till Gud. Min kärlek till Arnfinn har också mognat och vuxit 
under denna tid. Och det var nog nödvändigt med mina läxor i livet för att nå denna punkt. När det 
gällde Y var jag ju så pass mogen att jag kände igen/förstod att jag egentligen behövde något helt 
annat. Det var ju då jag insåg att jag behövde en grupp där mina ”andliga” behov kunde tillgodoses 
även om jag inte visste hur/var/vilka… Men inte är detta lätt, här korsas våra allra starkaste drifter, 
längtan att förenas med ursprunget och längtan att förenas med varandra. De har samma ”rot” och vi 
står nog lika förvirrade när stormen viner oavsett från vilket håll den kommer. Kontentan, vi behöver 
inte ”syndernas förlåtelse” utan hjälp att lära av våra erfarenheter. Det mänskliga livet är en skola, 
även om läxorna kan vara tunga så lär vi förhoppningsvis av dem. 
Underligt, det bästa vi har, kärleken till varandra, är det vi kämpar mest med! Det är något ovärder-
ligt jag fått genom Qigongen detta att det är tillåtet att älska sin nästa. Men det var en chock och en 
verklig kamp att komma till rätta med det, och egentligen är jag väl inte riktigt i hamn med det ännu. 
Men att jag kunde gå på träningen i onsdags var en bra indikation på att det har gått framåt i alla 
fall. I grunden ligger nog detta att man lär sig att avskärma sig och undertrycka känslor av rädsla för 
att ”trilla dit”. Men enligt Jung blir ju våra undertryckta/omedvetna sidor verkligt farliga när de tar 
sig fram ”bakvägen”. Hur som helst går det åt energi för att utöva denna kontroll och trycka ner 
dessa starka känslor. Så mycket bättre om man kan låta det flöda naturligt, det skadar ju ingen.  
Mitt problem med Lars har väl antagligen att göra med att det är honom jag träffar mest? Han som 
står där framme i blickpunkten… De andra ser jag ju inte så mycket av. Men jag vet att det är samma 
känsla för Lars, Arne och Knut t.ex. även om intensiteten kan variera. Och det hjälper mig att förstå 
att det inte är en exklusiv känsla riktad mot en enda, utan något mer allmängiltigt även om det är star-
kare för dessa människor. Det står också i Hilma af Klint ”det är inte känslan det är fel på, det kan 
vara nyanserna som är fel”. Nyanserna kan kanske vara att man vill äga, ha exklusiv rätt, kontrol-
lera? Men att bara ge? Det är så härligt… Allt går ut på kärlek, Qi är ren, gudomlig kärlek… den 
strömmar ut över oss hela tiden bara vi lär oss ta emot. 
Onsdag 5/4 2000. 
Det känns som om det sker någon kraftig utveckling nu igen. Vaknade med ”den där” huvudvärken 
som brukar betyda att någon slags insikt är på gång. Är också otroligt varm igen, någon sorts oba-
lans? Kanske överskott av Yang… Vet som vanligt inte vad som händer. Känner mig stark och kär-
leksfull men den styrkan kan väl vändas i svaghet ganska snabbt? Fast kanske inte, egentligen har det 
inte varit så snabba kast, mer som långa dyningar, och efter nyår har det faktiskt inte varit annat än 
bra. I och för sig har jag varit väldigt inåtvänd och inte arbetat speciellt bra med det ”yttre” jobbet 
men det har ju ändå varit ett nödvändigt inre arbete. Kanske är det dags för något slags närmande till 
de andra nu? Det känns ju som att jag kan stå på egna ben och kan möta dem något så när jämlikt? 
För det är väl dit jag skall? Känns i och för sig som om det finns ett visst motstånd kvar men det är 
nog ganska litet, det kände jag i onsdags. Om jag vill borde den sista lilla tröskeln kunna passeras? 
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Har börjat läsa Nag Hamadi-dokumenten, det fanns där! Känner mig ändå lite osäker på vart jag ska 
i nästa steg. Kanske är det slut med de teoretiska studierna? Men det visar sig nog, jag har ju fått 
sådan ledning och sådant stöd, jag blir nog inte lämnad nu heller. 
Vet inte om jag vågar fråga oraklet men jag skulle vilja få en ledtråd till ”vad är nästa steg i min ut-
veckling”? Fick, 63 Vadar redan. Stanna i processen. Situationen håller redan på att förändras. 15. 
Ödmjukhet/tvekan. 
Tack! Precis som det känns! Gode Gud, hjälp mig framåt, hjälp mig att förstå vem jag är och vart jag 
skall. Hjälp oss alla att finna gemenskap och utföra det vi samlats för att göra. Amen.  

DUALPROBLEMATIKEN  

Tisdag 11/4 2000. 
Lite ”skakigt” igen… Fick lite tvivel i går igen. VAD handlar egentligen allt detta om? Är jag riktigt 
frisk? Det kan ju inte vara normalt att bli så fångad av någonting som jag blivit av Qigongen. Det 
hela utlöstes nog egentligen av något som hände i torsdags. Jag råkade möta Lars blick och det 
”brände till” ordentligt. Det har ju hela tiden funnits en rädsla att släppa loss något som ligger dolt i 
samband med honom. Det är en kamp att mota bort detta hela tiden. Jag känner mig inte alls naturlig 
eller avspänd med honom i närheten, det verkar inte gå att umgås som ”folk” överhuvud taget? Hade 
bestämt att låta det ”flöda fritt” förra veckan men klarade inte riktigt av det i torsdags i alla fall. Jag 
är förstås rädd att släppa efter, förstår ju inte alls vad detta handlar om.  
Från första stund var det ju Carina och Lars jag ”såg”. När jag ”vaknade upp” efter första månda-
gen i Wasa-parken fanns ju bara Lars där, hans stora leende. Att jag drömde om honom 10 år innan 
vi träffades… Egentligen har jag ju hela tiden trott att vi träffats förr, att vi har haft starka band, att vi 
arbetat tillsammans i andra liv. Jag ser honom som ”präst” i någon egyptisk(?) kult. Men allt sådant 
talar ju ”sunda förnuftet” emot. Kanske är det bara en typ av överföring eller projektion? Jag känner 
ju honom inte alls. Den process jag gått igenom har varit så omvälvande, och det är inte konstigt att 
jag ”hakar upp” mig på den som står där framme. Men ändå, detta är så fruktansvärt starka känslor! 
Jag är förstås rädd för det vulkanutbrott som skulle komma om det bröt igenom. Vad skulle det inne-
bära? Vad sopas bort av flodvågen? Jag är förstås rädd att mitt trygga liv skall påverkas… Ingen får 
skadas, jag har en stark känsla av att vi absolut inte får ”känna varandra” kroppsligt. Men man 
kommer ju varandra så nära i träningen, så intimt… Denna diskrepans är inte bra, det känns inte 
autentiskt, på gränsen till oärligt. Jag har t.o.m. ont i magen, kroppen får som vanligt lida för själens 
vånda. Men processen måste få gå vidare, att sluta gå på torsdagsträningarna, är det ett verkligt al-
ternativ?   
Tänker på Hilma af Klints serie Svanen. Först denna kamp, sedan den svarta svanen som hackar hål 
på någonting och släpper fram glödande lava(?). Är vi där nu? Men hur ska jag få till detta? Förra 
veckan ville jag ju bara släppa fram ett flöde av osjälvisk kärlek, men det går bara i träningen. I 
andra situationer finns det ett sådant motstånd! Jag har ingen modell för hur detta kan ske, vad som 
skulle bli följden? Samma gamla rädsla för att lämna ut sig, bli beroende, bli bortstött. Det andra 
stora motståndet, vad det nu var, förlöstes ju väldigt dramatiskt. Behövs det något liknande nu? Tror 
inte det… Men trycket blir alldeles för stort, det måste till någon sorts utlösning… 
Är det något med Qigongen som måste fram/ut? Fäster jag det på Lars bara för att det är ett reak-
tionsmönster som jag känner igen? Även där är det en diskrepans mellan ”hur det verkar” och ”hur 
det är”. Fast det känns inte lika besvärande? Där är vi på något sätt ”överens” nu, det behöver inte 
bekräftas mer? 
Okey, låt det komma fram då! Jag tror ju på allt annat i målningarna och böckerna. Det här handlar 
om ”Dualproblematiken”. Jag tror att det är mig och Lars det handlar om, återföreningen av det som 
skildes åt i begynnelsen. Därav denna starka längtan. Men gode gud, VAD betyder detta? HUR ska 
det gå till? Vad blir följderna? Egentligen är jag nog rädd för att dö, det känns som om det är det som 
väntar ”bortom”. Men det kan väl inte stämma? Andra ska ju ha nytta av det också? 
Måste försöka komma ihåg att man kan be om hjälp! Gode Gud, hjälp oss, hjälp mig! Jag vet ju att du 
vill att detta skall ske, jag förstår att allt finns i planen. Men ge mig styrka och kunskap att klara min 
uppgift! Gode Gud, hjälp mig att förstå din vilja! Amen. 
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Onsdag 12/4 2000. 
Lite bättre idag igen men ont i magen, något är definitivt inte som det skall. Delvis är det kanske oro 
för jobbet, har ju inte marknadsfört mig ett dugg sedan minst ett år tillbaka. Känner också ganska stor 
olust för jobbet just nu, vet inte om det är dags för något annat. Men vad skulle det vara? Nåja, på ett 
eller annat sätt visar det sig väl. 
Torsdag 13/4 2000.  
Igår skulle jag på ett info-möte. På något sätt hade jag lyckats skriva in fel adress. Var på Söder när 
jag egentligen skulle varit på Norrmalm… Usch för att behöva vara så här förvirrad, jag känner mig 
knappt livsduglig just nu. Tänkte på Janssens modell över förändring. Det var ungefär följande. 

Kreativitet

Nöjdhet

Missnöje Förvirring

Insikt

 
Kommentar, Clas Janssen använder termerna nöjdhet, censur/förnekelse, förvirring, inspira-
tion/förnyelse.1 
Tydligen är jag mer inne i förvirring än jag förstått. I och för sig borde jag känna igen tecknen nu. 
Intensivt läsande i Hilma af Klint-böckerna, inåtvändhet etc. 
Vaknade i alla fall fri (för tillfället i alla fall) från kval över Lars. Undrar vad de egentligen står för?  
Ambivalens mot allt som händer förstås, rädsla och längtan som på något sätt fästs vid honom… Ång-
est skapas när någon del av personen vill något som en annan del kämpar emot, det har jag ju märkt 
tidigare. Det är nog fortfarande en kamp att ge upp den personliga integriteten. Det värsta är att jag 
inte vet hur mycket jag redan gett upp, har på något sätt inte kontroll på vad som händer ”på djupet” 
när vi tränar. Kan få känslan av att jag kommunicerar på ett omedvetet plan. Irriterande, för jag vet 
ju inte alls vad som sägs i så fall! Tänk om det i alla fall är frågan om någon psykisk rubb-
ning/sjukdom? Men jag märker ju att de andra också är berörda, förvirrade ibland. Carina grät på 
någon av de senaste träningarna. 
I morse var i alla fall kraften ovanligt stor. Bandet bromsades hela tiden. Sandra kommenterade t.o.m. 
att det var något fel på mitt band. Träningen driver väl på i den takt jag kan klara av som vanligt. 
Fredag 14/4 2000. 
Jaha ja. Undrar vad som hände i går egentligen? Var inte i speciellt bra balans, men har ju lärt mig 
känna igen tecknen för någon sorts förberedelse till förändring. Var överspänd och irriterad men hade 
mycket kraft redan när jag vaknade. Efter pausen bestämde Lars att vi skulle träna La Qi först, något 
som vi nästan aldrig gör, kanske bara när någon behöver en extra ”push”? Hela träningen efter paus 
var otroligt stark, låg på ”topp” mest hela tiden. Vet inte vad som händer men vi närmar oss allt mer, 
vi var väldigt nära varandra i går… Allt var så härligt, detta är så otroligt. Kände inte den där oron 
inför Lars heller. Är visserligen fortfarande inte naturlig med honom men det kommer väl. Processen 
är ju igång, det är bara att simma med! 
Svårt att överblicka om detta inneburit ett steg framåt eller inte? Mår jättebra idag. Kan inte förstå att 
jag tvivlar på om det är verkligt, det händer verkligen något speciellt i den här träningen. Detta är i 
och för sig otroligt men visst är det verkligt, inte är jag psykiskt sjuk! Det är ju ett fantastiskt gäng 

                                                 
 
1 Janssen, Förändringens fyra rum s 8. 
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som samlats (igen), härligt att få uppleva detta! Klart att något kommer att förändras, men jag känner 
mig övertygad om att ingen kommer att skadas. Allt sker till det bästa. 
Tack för allt jag får, privilegiet att få känna kärlek från olika håll. Tack för all undervisning, all led-
ning som jag får. Tack för att jag får söka och utvecklas, får förstå mer och mer. Tack för att jag led-
des till Qigongen och dessa människor som är så fantastiska. Amen. 
Plötsligt förstod jag varför man använder ordet ”asket” i Hilma af Klint! En asket är ju enligt defini-
tionen någon som tränar! Vad står ”vestal” då för? Vestalerna var orörda jungfrur, vaktade Vestas 
eld? Oskuld är ett nyckelbegrepp hos Hilma af Klint. Sista målningen heter ju ”Mänsklig oskuld”.  
Barnslig, oskuldsfull, ren, fri från åtrå… Står det för att frigöra sig från ”jordiska” begär och band? 

KURSEN I UMEÅ 

I mitten av april anordnade qigong-skolan en kurs i Umeå. Återigen var det Herbjörn som ledde, 
och den här helgen började en ny utrensning för mig. Bara genom att vara i min närhet hjälpte 
han till med att gamla karmiska blockeringar började lösas upp. Det här var inget jag förstod på 
det intellektuella planet, det enda jag märkte vara att jag brast i gråt så fort jag ställde mig för att 
träna. Tydligen gjorde kraften, avslappningen och kroppsregleringen att sådant som var inlagrat i 
min kropp började lösas upp. Det var ett mycket starkt kraftfält under den här kursen fast vi var 
få deltagare, och jag förstår nu i efterhand att det var höga andliga krafter som hjälpte oss framåt. 
Måndag 17/4 2000. Qigong-kurs i Umeå i helgen. Blev illa berörd när jag upptäckte hur få vi var, 
hade ju mitt motstånd mot qigong-lärarna att tampas med. Var väldigt spänd under lördagen. Vak-
nade på natten med en stark känsla av att ”någonting är fel”. Det värkte i ryggen och ut i högra ar-
men och magkatarren var riktigt besvärlig. Tårarna rann. Och det fortsatte på söndagen, de två första 
timmarna strömmade tårarna så fort jag började träna. Det var så skönt, det är ju något jag hållit 
emot ända sedan jag började träna som äntligen börjar släppa. Det är så fantastiskt med den här 
träningen, man får precis de förändringar man klarar av, inte mer men heller inte mindre. Vet inte om 
jag är ”där” riktigt än, men det har definitivt blivit bättre. Det var riktigt mysigt att åka hem med 
Catharina och Herbjörn. 
Det var väldigt mycket kraft och ”närvaro” under kursen, starkt Qi-fält fast vi var få. Den där dof-
ten… 
Lustigt det där med pyramider… Ser ju sådana i träningen, drömde ju tidigt att La Qi skapar en ”py-
ramid”. På lunchen i lördags började vi tala om pyramider.  ”Drömde” eller ”såg” på natten hur en 
pyramid träffades av en otroligt stark kraft som spreds utåt. Klart, kunde man samla och utnyttja 
den kraften… 
Tisdag 18/4 2000. Mår så bra! Tänker på ”meddelandet” jag fick första natten efter första helgkur-
sen. ”Allt som är bra för kroppen är bra för Qi, allt som är bra för Qi är bra för kroppen.” Det är 
något slags dubbelriktat förhållande, ju bättre för oss/mig desto bättre för ”Qi” (vem, vad, vilka?). 
Förstås för de andra som tränar, men också ”uppåt”. Kände ju att jag vill ge utåt, uppåt. Sju rikt-
ningar, de fyra väderstrecken, uppåt, nedåt och inåt. Qi-fältet som ett ”medium”, ett sätt att få kon-
takt. Allt finns i Hilma af Klint men man förstår det ändå inte förrän man varit där. Var nästan i kon-
takt i går kväll men blev rädd. Får säkert fler chanser, detta har ju ”sanktionerats” från hög nivå… 

Veckan efter fortsatte en utveckling som tydligen på något sätt startas i och med kursen i Umeå. 

DE TIBETANSKA MUNKARNA 

Onsdag 19/4 2000. Sedan jag började träna Qigong händer så mycket märkligt så inget borde längre 
förvåna mig… Men i går hände något underligt igen. Jag har ju känt att Dalai Lamas besök i Sverige 
kunde vara viktigt för mig. Såg i DN förra veckan att han skulle komma till Lund i maj och har sökt 
information på Internet om huruvida han skulle komma till Stockholm också. På planet hem i söndags 
berättade Catharina att hon sett Dalai Lama på Globen när han var här för tre år sedan, och att det 
var på väg därifrån som hon sett affischen om Zhineng Qigong! 
 I alla fall, när Iréne och jag kom in på kinarestaurangen på andra sidan järnvägen i går så satt det 
två buddhistmunkar där. Iréne började genast skämta om Dalai Lama. De hade kläder i mycket mät-
tade färger, saffransgult med dragning åt rött. De gav ett ”välbärgat” intryck, jag fick känslan att det 



 88 
 

mycket väl kunde stå en vit limousin och vänta på dem utanför. Tror att det hade att göra med att de 
hade en ”hög” ställning, stor kunskap? Egentligen hände väl inget annat än att jag undrade vad de 
kunde ha för ärende i Jakobsberg. När jag vaknade fick jag i alla fall en sådan där plötslig insikt ”det 
var höga tibetanska buddhistmunkar”! Tog fram min bok om Dalai Lama, och visst hade de samma 
djupa färg på sina klädnader som han har. Fast de här hade också en ”drapering”. (De hade ett slags 
svart ordensband tvärs över bröstet.) I Hilma af Klints böcker sägs ju allt vara styrt från Tibet… Kan-
ske börjar det närma sig nu? 
I går när jag pratade med Iréne och Eva om buddhistmunkarna kom Iréne plötsligt ihåg en dröm som 
hon sa att hon aldrig kommit ihåg om jag inte berättat det där om munkarna. Hon drömde att hon var 
på någon slags konferens. Plötsligt var det en man i ljusgrå sommarkostym som lutade sig fram och 
klappade henne på knäet och sa, ”du utstrålar en sådan frid och moderlighet”. För mig kändes det 
nästan som ett budskap via ”ombud”. 
Själv drömde jag att en uppdragsgivare och jag var på affärsresa i Holland och jag skulle hem. Men 
jag försov mig. När jag skulle iväg hade jag bara fem minuter på mig och jag hade så mycket väskor 
och påsar och packning. Jag kom inte iväg, men det skulle väl gå ett plan till? 
Den här upplevelsen var mycket speciell. När jag kom in i restaurangen fastande min blick direkt 
på dessa munkar. Tyget i deras dräkt verkade vara det allra tjockaste och mest glänsande siden 
man kan tänka sig. När jag tittade på bokomslaget med Dalai Lama liknade visserligen färgerna 
och dräkterna varandra, men hans dräkt verkade vara tillverkad av vanlig bomull. De här mun-
karna hade dessutom ett svart band, som ett ordensband tvärs över bröstet, som Dalai Lama sak-
nade. De utstrålade alltså rikedom på ett sätt som jag aldrig känt, varken före eller efter. Jag såg 
dem prata med personalen men de verkade inte äta något. Jag kände det som om luften var tjock 
runt dem. Det var en känsla av fett eller grädde i luften, som också hade med andlig rikedom att 
göra.  
Jag tittade på deras ansikten, men det var som om ett grått moln eller en energisamling dolde 
deras ansikten. Jag tänkte bara något om att ”buddhistmunkar får ju inte titta på kvinnor, så 
kvinnor får väl inte titta på dem heller”. Men jag såg deras typiska tibetanska huvudform och att 
de var rakade på huvudet. Visst har jag sett ”vanliga” buddhistmunkar i verkligheten, men detta 
var definitivt något helt annat. Morgonen efteråt fick jag en insikt. Det var återigen den ”där” 
kvinnliga rösten som talade, ”det var höga tibetanska buddhistmunkar” hördes det inom mig. 

STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN 

Tisdag 24/4 2000. 
Jaha, så var påsken över. En härlig vårhelg, sol och värme. Träningen gick bra i torsdags. Lars hade 
åkt till sitt sommarställe så det var Carina som ledde. Det känns så bra att det finns en kvinnlig lärare 
också. Hade i alla fall betydligt lättare att närma mig Carina, det var nog något som ”släppte” i 
Umeå i alla fall. Kände att jag ville berätta om de tibetanska munkarna. Hennes första kommentar var 
”var det någon annan som såg dem?”. Jag måste verkligen ge ett utflippat intryck. Vi hade sällskap 
till tunnelbanan, hon pratade om hur mycket Lars betyder. Kände mig lite ambivalent. Å ena sidan 
kände jag att de band som finns mellan lärarna är så starka, ”du kommer aldrig att bli sviken”. Å 
andra sidan, vi bildar en kedja och var och en har starka band till minst två av de andra. Det kändes 
lite barnsligt, som om hon vädjade till mig att låta honom vara ifred. Kan ju ha missförstått förstås 
men kände i alla fall en oro för att skada någon. Men kanske är detta en viktig läxa som vi ska lära 
oss den här gången. MAN KAN INTE ÄGA EN ANNAN MÄNNISKA. Man kan inte ta någon från nå-
gon annan, vi har inte exklusiv rätt till vår äkta man, väninna eller vad det nu är. Kärleken finns och 
den räcker för flera. Men det sitter så djupt rotat, önskan att äga, rädslan att ”ta” något som tillhör 
någon annan.  
Hade en konstig dröm eller vision natten mot annandagen. Fick ett meddelande i ”skrift” (såg texten 
skrivas framför mig med ”spetsiga” bokstäver). 

STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN. KÄRLEKEN ÄR HELIG. 

Har aldrig tidigare fått denna typ av budskap, det är nog/förstås mycket viktigt! 
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Kände ju under andra föreläsningen den starka kärlek som strålade ut från Arne och den underbara 
helighet som fanns i rummet. I närvaron av det gudomliga. När Iréne och jag kom till lunchträningen 
hade jag inte riktigt garden uppe, visade kanske på något sätt vad jag kände. Lars blev ju väldigt 
starkt berörd. Även då kände jag denna helighet när vi satt och pratade innan träningen, men då 
kunde jag inte alls ta emot utan undertryckte det. Men det är kanske att ”häda” att inte bejaka detta? 
Om kärleken är helig måste jag ta emot den i ödmjukhet och tacksamhet. Vi måste lära oss att vörda 
och hantera den utan att skapa smärta och oro för andra. Men hur? Qigongen är förstås lösningen på 
detta som den är på allt annat för mig. Där blir ingen avvisad, ingen utnyttjad… Är vi på samma fre-
kvens är vi alla delaktiga… Det är verkligen ett under och inte kan man ens ana om man inte varit 
där. Jag måste få rätsida på detta snart. Min känsla är ju att jag måste släppa fram all kärlek. 
Gode Gud, hjälp mig att lösa upp mitt motstånd mot Lars. Hjälp mig att öppna upp och låta kärleken 
flöda fram, lugnt och starkt. Jag vet att du bara vill det som är gott, hjälp mig att förstå vad som för-
väntas av mig. Tack för att du ger mig av din kärlek och omsorg, hjälp mig att ge ett återsken av din 
kärlek till alla som jag älskar. Låt alla känna trygghet och tillit, ingen är sviken och ingen är förför-
delad. Ge mig mod och kraft att bejaka detta som du skänkt mig, denna kedja av kärlek är det högsta 
jag kan föreställa mig i denna värld. Tack. Amen. 

VI SES I GERUSALEMME 

Fredag 29/4 2000. 
”Tom”, låg förkyld. Natten mot torsdag hände något, vet inte riktigt vad. Vaknade och kände mig 
”knäckt”, ”bruten”. Som om det varit någon sorts kamp och jag blivit, inte krossad, men som om min 
vilja brutits ner. Har ju försökt underordna mig, ”ske din vilja”, men det finns ju en så stark egen vilja 
i mig, tydligen måste den knäckas helt… Undrar vad som händer på nätterna? I början kände jag ju 
så tydligt att jag fick undervisning, tydligen fortsätter väl detta. Får väl känna mig tacksam för all 
uppmärksamhet, men just i dag känns det inget vidare. 
I morse vaknade jag med orden ”vi ses i Gerusalemme” i huvudet. Vad betyder allt detta? Jag känner 
ju att det är autentiskt det som händer men ändå verkar det som om jag är inne i någon psykisk pro-
blematik, tur jag inte börjat höra röster när jag är vaken i alla fall. Fast det är väl att häda att tänka 
så, de finns ju och vill de kommunicera får man väl tacksamt ta emot. Men jag är nog för svag, idag 
känns det tungt, ensamt. 
I alla fall ”vi ses i Gerusalemme”. Först tänkte jag på påsk, korsfästelse o.s.v. men sedan kom det nya 
Jerusalem för mig. Är det det nya Gudsriket som avses? Inom oss, i Qi-fältet? Det känns som ett löfte 
som ställts ut. Inser plötsligt när jag skriver att det är ganska fantastiskt, det är något stort som när-
mar sig! Skall ju delta i 3-dagars träningskurs i helgen, har det något att göra med detta? 
Allt är ordnat till det bästa, träningskursen är väl vad jag (vi?) verkligen behöver just nu. Jag behöver 
ju hjälp att komma vidare. Nästa steg är nog något gemensamt. På Hilma af Klints bild var 4 personer 
korsfästa på ett gemensamt kors. Kände ju på första torsdagsträningen att det fanns en risk att ”dö” 
om man nådde bortom. Är det vår död och uppståndelse? Känner plötsligt igen mönstret när jag tän-
ker på Umeå. Först kamp, ont i kroppen. Sedan förkrossad, tårar. Sedan förlösning, tårar, glädje. Det 
sker ju nu igen. Känner mig ”förkrossad” idag men då måste jag vara hoppfull! Om jag har tur löser 
allt upp sig i helgen! 

 
Jag vaknade alltså under natten och hörde i samma stund en så varm och kärleksfull mansröst 
säga ”Vi ses i Gerusalemme”. Hade aldrig hör ordet ” Gerusalemme” tidigare men kopplade det 
alltså på något sätt till det ”andra” Jerusalem. Det kändes som om det var ett gammalt språk, en 
gammal kontakt… Något år efteråt sökte jag på ordet på Internet och fick upp att det var ”Jeru-
salem” på italienska. 
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TILLBAKA TILL EGYPTEN OCH DE SALIGAS ÖAR 

Tisdag 2/5 2000. 
Tredagars träningskurs lördag till måndag. Helt fantastiskt! Det var så starkt, all träning och alla 
dessa människor med känsla för Qigong. På lördagen gick i och för sig mycket till ”astma- och aller-
giprojektet”. Fick mer eller mindre dödsångest, det var nog årets högsta pollenhalter. Kände att jag 
var tvungen att kämpa emot med all min vilja hela tiden. Det gick bra hela dagen, men när jag kom 
hem och sovit en stund vaknade jag och var helt knallröd i ögonen. Funderade en stund på att ta me-
dicin, men tränade i stället Lyft upp Qi efter att ha bett om hjälp. Jag kände under träningen hur det 
slutade klia och efteråt var ”ögonrödorna” vita igen! Sedan har det varit jättebra, både söndag och 
måndag. Känner mig mycket bättre utan mediciner nu, än med förra året! 
Mr S hade föredrag på lördag em. och jag fick ett våldsamt hostanfall, samma sort som jag fick på 
föredraget i oktober, har aldrig känt den sorten i något annat sammanhang. Förödmjukad, kände mig 
så hjälplös. Undrar om han gör det med avsikt… 
Det sista vi gjorde var att träna Lyft upp Qi två gånger efter varandra, det var transcendent. Hela 
andra gången i det där underbara gyllene ljuset, vi kom till den där staden. Jag var utanför ett hus 
med gul ”rappning”. Allting var så otroligt skönt. Maats båt? Över huvud taget mycket bilder från 
Egypten under helgen, pyramider förstås, smycken, en sarkofag(?). 
Herbjörn är otroligt duktig, han ledde alla tre dagarna, så underbar. Kände också hur en del spän-
ningar släppte runt magen på söndag. Hade nästan förlossningssmärtor på söndag kväll och måndag 
morgon, och var faktiskt rädd för att någon verkligt dramatisk tilldragelse skulle ske på måndagen, 
men det gick väldigt skonsamt. Känner mig i och för sig öm i magen idag, kan bara hoppas att det inte 
är annat än lite kvarstående men. Eftersom vi kom så långt hoppas jag verkligen att det var en riktig 
”förlösning”. Känns i alla fall underbart, tycker att jag/vi kommit så långt framåt i helgen. Gerusa-
lemme. 
Tänker på min dröm om ”katedralen” efter första helgkursen. Vi var ju där nu! I träningen skapades 
detta underbara gyllene… Känner mig så mycket friare, det är lättare att andas, kroppen känns lät-
tare. Det är säkert spänningar som släppt.  
Tack Gode gud för att jag fått uppleva detta! Tack för all hjälp jag fått! Hjälp och stöd mig i fortsätt-
ningen på samma sätt som tidigare. Hjälp de andra så som jag får hjälp. Amen. 
Den sista gången vi tränade Lyft upp Qi var som sagt helt fantastisk. Precis när vi började var det 
som om jag sa ”OK, nu drar” vi inom mig. Var plötsligt på en båt som gled fram på ett spegel-
blankt hav, i det gyllene ljuset och i en ljuvlig ljummen bris. Såg den muromgärdade staden snett 
uppifrån. Den var insvept i ett gyllene sken och alla hus var ”rappade” i gult eller guldockra. Stod 
plötsligt utanför ett av husen, jag visste att det var mitt hus, huset där jag skulle bo så småningom. 
Allt var perfekt tempererat, det fanns inga skuggor, och luften var som den kan vara en frisk vår-
morgon på Aventinen. 
På natten efter kursen fick jag ett märkligt fenomen. Det var som om en massa ”packad” infor-
mation strömmade ner och in i min hjärna. Det var ett intensivt, flimrande ljus och en stark 
känsla av kraft. Jag hade känslan av att det var kunskap som skulle packas upp i min hjärna. 
Torsdag 4/5 2000 
Jag drömde att jag var i ett gammalt hus. Jag hittade en skattgömma när jag stack in handen i något, 
(en gammal väska?). Där fanns en mängd smycken, jag drog ut en skarabé. Jag vände på den och den 
var full med gnistrande diamanter. Jag visste att smyckena tillhörde en gammal kvinna och att jag fick 
lov att ta dem. Det kan ju syfta på upplevelsen i helgen, det som hände då var ju en gåva från någon 
kvinna som levde för länge sedan? Maats båt… Känslan är dock att det visar framåt, det finns en 
gammal skatt som skall fram igen! 

ATT SLÄPPA LIVET FÖR ATT KUNNA VINNA LIVET 

Fredag 5/5 2000. Träningen gick bra igår. Lite antiklimax efter den otroliga upplevelsen i måndags 
förstås. Man måste naturligtvis räkna med en ”assimileringsprocess” efter något så omvälvande. Fick 
också ner en massa bilder/info efter kursen så det pågår säkert ett stort katalogiseringsarbete internt. 
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I första Lyft upp Qi kom det där ljusfenomenet igen och ganska starkt också. Var alldeles röd i pan-
nan, som solbränd. Huden känns känslig idag också, sådär som dagen efter att man solat för mycket. 
Håret ljusnar också och helt klart är det ultraviolett ljus som kommer någonstans ifrån. I sista La Qi 
kom en sådan känsla av tröst. 
Tack Gode Gud för allt. Hjälp mig att ödmjukt ta emot det som är bestämt för mig. Hjälp mig att fort-
sätta utvecklas, ge mig mod, kraft och kärlek så som du alltid gjort. Amen.  
Fick ett litet anfall av ångest. Får väl räkna med någon sorts kraftig(?) reaktion efter helgen trots allt. 
Det är en sorg över att bli tvungen att lämna det jag älskar, framförallt barnen. Dom behöver ju mig 
men vi måste alla stå på egna ben förr eller senare. Det är ju egentligen föräldrarnas första plikt att 
ge förutsättningar för barnen att klara sig själva. Ändå, så svårt att tänka på. Visst, det enda säkra är 
att vi ska lämna det här livet, det gäller alla. Och ingen vet ju när det sker fast vi lever i förvissning att 
det i alla fall inte är just nu. 
 Men kanske är verklig mognad att ha försonat sig med detta faktum? Är utveckling att släppa band 
efter band, att vara färdig att lämna när som helst. Var det detta han menade med ”hata din fader och 
moder”? Hata låter hårt, det måste väl vara en felöversättning? Men det är väl de starkaste band vi 
har, från början till slut, och han menade kanske just att vi måste släppa dessa band, inte se dem så 
knutna till den jordiska tillvaron. Vi får ju träffas igen, de som älskar varandra hör ihop för evigt. 
Egentligen är det väl en gåva att få möjlighet att förbereda sig. Kanske blir övergången lättare då, ja 
det blir den så klart. Att förbereda sin boning i Västerlandet? Jag måste förstås bli klar med detta 
arbete innan det verkliga arbetet börjar. Då kan man inte ha något att beskydda, det kommer inte att 
finnas någon väg tillbaka. Samtidigt kanske man njuter mer av livet med denna insikt? Ett ögonblick 
av lycka kan ju vara en evighet. Ser man bara framåt och inte lever NU missar man livet. 
Jag skulle vilja ställa till med fest i kväll och fira att jag skall dö! Familjen skulle väl få spader, men 
den andra sidan av medaljongen är att vi får leva och får ha varandra så länge som det räcker! Det är 
underbart att få ett så rikt liv som jag haft. Få uppleva en relation som utvecklas från ungdomen och 
framåt. Få barn och få se dem växa upp. Föräldrakärleken som man bara kan kapitulera för från för-
sta sekunden, alla mjuka kramar och blöta pussar… Min egen barndom, full av trygghet och kärlek. 
Jag har ju fått allt! Och detta sista, det största som en människa kan få, att få vara en kanal för den 
gudomliga kärleken, få vara ett verktyg i ett arbete för mänskligheten.  
Gode Gud, hjälp mig bara att leva upp till allt jag fått, hjälp mig att förstå och kunna utföra det som 
är planerat. Hjälp mig att släppa livet för att kunna vinna livet. Amen. 
De starka kraftpåsläppen gav naturligtvis som resultat att jag kom in i en ny stark utveckling som 
upplevdes som en stor kris. Det här mönstret av kraftpåspädning, kris, genombrott och insikt var 
ett genomgående tema ända från början. 
Tisdag 9/5 2000. Lite mer uppåt idag igen, för ögonblicket i alla fall. Jag tror och hoppas att det los-
sande något efter gårdagens ”kris”. Det känns i alla fall bättre i magen idag, mer avslappnat. 
Drömde om Arne. Jag klappade honom på magen och sa ”den som har största kraften har också 
största styrkan”. 
Det betyder kanske att man bara får så mycket som man orkar bära? Känner på något sätt att jag får 
mer kraft efter det att de här senaste spänningarna släppt. Det är väl så att man kan släppa igenom 
mer ju mindre hinder det finns i en själv. Känner mig lugnare och ”nöjdare”. Dessa månader har 
inneburit en sådan press på mig. Allt konstigt som hänt, och att jag inte kunnat prata med någon. Mest 
hela tiden undrade jag också om jag var eller höll på att bli psykiskt sjuk, vi har ju inga mönster av 
detta slag att följa i vårt samhälle längre. Men jag visste ändå på något sätt att jag var ”frisk” och det 
var ju också spännande att se vad nästa steg skulle bli. Att se mönstret av kris, förändring, lugn, kris 
igen osv. gav en viss trygghet. Går det nedåt vänder det uppåt igen så småningom, är man på topp kan 
man vänta en dykning… 
Den insikt som arbetade sig fram den här gången hade bland annat att göra med att jag insåg att 
jag ville erbjuda min hjälp till qigong-skolan och jag tog också kontakt med Carina och Lars. 
Framförallt Carina och jag kom att få en nära relation under en tid framåt. 
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KEEP IT STURDY – EN ANDE FÖDS 

Jag var på bio med familjen och vi såg en film som hade producerats av tibetaner i exil i Indien, 
den hette ”Fotboll för Buddha”. Dagen efter fick jag ett genombrott i min förståelse av den 
”andra” kropp jag till och från under våren känt att jag hade. Jag upplevde att den motsvarade en 
fysisk kropp, men det var inte en kvinnokropp… 
Måndag 15/5 2000. Drömde att jag var på ett universitet, i en aula. Det var någon slags diskussion 
som gick runt och varje gång jag öppnade munnen kom det ut en ny dialekt. 
Släpade med Arnfinn och pojkarna på en film som hette ”Fotboll för Buddha”. Den handlade om 
några unga munkar, i ett tibetanskt kloster i exil i Indien, som ville se fotbolls-VM på TV. Väldigt ”na-
ivt” och ganska amatörmässigt, men en så söt film. Eftersom jag varit så upptagen av Tibet och Dalai 
Lama var det väldigt intressant att på något sätt ändå få ”kontakt”. Tror inte de gjort denna film utan 
avsikt heller. Det fanns nog budskap där för den som kan se och höra… 
Föreståndarens undervisning om att vi inte kan klä hela jorden med läder utan får klä våra fötter i 
stället. Vi kan inte slå alla oräkneliga ”fiender” utan måste ”klä”, ”härda”, förändra(?) oss själva så 
att vi inte blir skadade i stället. Den lille munken som frågade efter slutet på sagan och svaret, ”varför 
är alla så intresserade av slutet?”. Det är sant, slutet är egentligen ganska ointressant. Sluttexten 
kändes som riktad till mig. Varför oroa sig? Om det går bra är det bortkastad tid att oroa sig. Går det 
inte bra är det också bortkastad tid att oroa sig. Budskapet att vi måste övervinna egot, älska andra 
som vi älskar oss själva. Att ge (av) sig själv för att hjälpa andra. Just detta har jag ju verkligen fun-
derat mycket över på slutet. 
Blev så snopen, hann inte riktigt med. Det var nästan som med Hilma af Klint, det kändes så riktat till 
mig? Det var också en sekvens med det gamla oraklet som var uppe på taket på natten och den lille 
munken som sa ”där uppe ser du väl ingenting?”. Men han uppe på taket såg så lycklig ut… Så snabb 
sekvens, han hade ju blivit inlåst först… 
Det händer saker i träningen också. Vaknade i morse med ”It’s time to say goodbye” med Sarah 
Brightman i huvudet, det kändes som om jag tränade Qigong till den. Körde Lyft upp Qi flera gånger 
till min Andrea Bottichelli-skiva. Fick tillbaka något av den känsla jag hade på första helgkursen av 
lätthet, rytm och harmoni. Det talas ju i ”Vägen till templet” om att ”toner är fäste till de Höga”. I 
”the Taoist Body” står det något om att kroppen skall harmoniera med universum. Har ju känt vå-
gorna men inte vetat om jag skulle ”synka in” eller ”jämna ut” dem. Klart att det handlar om att vara 
i samma rytm som Qi. Konsten är väl att känna vilken rytm som är rätt. Även ljudet är tydligen viktigt. 
Märker att de använder det i ledorden till träningen. Herbjörn hade tagit ett stort steg framåt på trä-
ningskursen både vad gällde rytm och harmoni, tror jag. Det är som en dans… Samspel, att vara i 
samma tonart, samma rytm. Titeln på Sarah Brightman-låten är förresten ”lustig”. Kanske finns det 
flera orsaker till att jag fick den? 
I går kväll var träningen i alla fall mindre lustig. Hade den där ”förlossningskänslan”, smärtan igen. 
Något driver på men än är det inte moget? Blir jag någonsin klar? Hur ont kommer det att göra? Men 
varför oroa sig? Går det så går det… Men det är klart, jag vill INTE misslyckas. All kraft, alla planer, 
alla förhoppningar som skapats. Jag MÅSTE klara min del vad den nu än består av. Men hur? Känner 
mig så svag, ensam och ledsen idag igen. 
HOPPSAN! Fick visst ett genombrott på något jag inte visste jag hade, och inte visste vad jag skulle 
göra med! ”Keep it sturdy…” Hur mycket ska en stackars oskyldig flicka förväntas kunna? Jag har ju 
anat och tror också jag fått undervisning. Men hallå! Hur långt från allt traditionellt kristet tänkande 
ska man behöva gå? Det här är något som man verkligen inte kan förmedla med ord… Eller? Det 
finns ju förstås i de indiska religionerna t.ex. Och alla obelisker i Egypten? Pelarens stad? I och för 
sig finns det i slutbilden i Hilma af Klint, ”Mänsklig kyskhet”. Den säger faktiskt allt om denna fråga! 
Känner mig så full i skratt, hade en liknande aha-upplevelse med ”Nag Hamadi” fast det rörde ju 
något annat. Hur som helst finns det helt klart i Qigongen. 
Har ingen aning om hur viktigt detta är? Har jag tur är det kanske någon typ av trappsteg jag nått 
(om jag kan behålla det vill säga). Det verkar kunna ge stark kontakt? Men hittills har det alltid väntat 
något nytt bakom knuten, och jag får väl förhoppningsvis fortsätta utvecklas. Men kanske var det detta 
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som jag kämpade emot i La Qi både förra gången och gången dessförinnan? Fy, jag känner mig dum, 
de andra visste väl (i alla fall några, undrar vilka egentligen).  
Får väl trösta mig med att jag lär mig ganska fort i alla fall? Jag har ju egentligen precis börjat 
träna, några månader är inget i sammanhanget. Men det har varit så irriterande, ända från första 
torsdagsträningen, att känna sig så liten och okunnig och utanför. Det värsta den gången var ju käns-
lan av att de bestämt något över mitt huvud som ändå rörde mig. Jag kände mig som en tvååring som 
släpas med utan att man överhuvudtaget har en tanke på att fråga efter barnets åsikt. Och i praktiken 
var jag också helt okunnig, hade någon frågat hade jag inte förstått ett dugg, jag var ju helt ”nyfödd” 
i dessa sammanhang. Undrar var jag är nu. När jag tittar på Hilmas målningar är jag förbi barndo-
men, och i eller rent av förbi ungdomen? Kanske är detta steget in i ”mandomen”. Så passande i så 
fall… 
Torsdag 18/5 2000. Härligt lugn men på något sätt ”urtvättad”, som när man gråtit mycket. Men 
också den där känslan av lättnad som man kan få efter att ha gråtit. Har aldrig tillåtit mig att gråta, 
synd, det ger ju någon slags rening. Allt i kroppen har en funktion. Lugn natt. Hoppas jag går in i en 
fas där jag blir starkare. Ser fram emot träningen i kväll, skulle vilja köra mitt band, får se om jag 
vågar, om det är läge. 
Tack gode Gud för allt. Hjälp mig att förstå hur jag kan vara en kanal för din kärlek och ditt ljus. 
Hjälp mig att möta de andra på rätt sätt i träningen i kväll. Amen. 
Kollade ”snurran”, från 14 augusti till 19 maj. Ville ju inte tro att det skulle ta 9 månader men det 
gjorde det tydligen. Vet bara inte om förlossningen var i tisdags eller om den fortfarande återstår. 
Känns väl som om den borde vara över… Dualkänslan… 
Kom plötsligt på att Han sagt att kvinnor måste bli som män för att… [Thomasevangeliet.] Javisst, nu 
vet jag vad som skall till, men inte är det som kyrkan tolkat det i alla fall!!! Denna ironi, inget är som 
det sägs, ändå så konkret på andens plan! Ganska kul också. Och Hilma, ingen symbol kan väl vara 
bättre än snigeln! Men män måste också bli som kvinnor! 
Fredag 19/5 2000. Träningen igår, ja vad ska man säga? Det var bara så… Satte i bandet och körde 
Lyft upp Qi före träningen. Fick en chock när jag började, kraften var så stor att det alls gick att 
slappna av, jag darrade i hela kroppen och kunde inte ens göra rörelserna rätt. Kom in i träningen 
efter ett tag och försvann faktiskt helt. Fick nog ner en hel del kraft? När vi skulle börja uppmanade 
Lars oss i alla fall att tänka att ”vi tränar i ett starkt Qi-fält”. Och när vi körde första Lyft upp Qi 
tillsammans fick jag ”bada” i värme och ljus. Gud är faktiskt där med oss. Sista La Qi och Qi-regler-
ingen, inga ord finns… 

EN SPRUDLANDE KÄLLA 

Lördag 20/5 2000. 
Vilken natt, vaknade fullständigt manglad. Insåg att om något av det jag tror händer så kommer jag 
att bli mördad. Det är klart att detta oerhörda kvinnohat som finns i världen kommer att tvinga någon 
”religiös” galning att ta ”saken”, alltså ett vapen, i egna händer. En pistol, vilken förvänd men ack så 
tydlig fallossymbol. Hoppas bara jag hinner uträtta det jag ska. Ske din vilja. Förlåt honom, han är 
bara ett offer också. Eller blir det rentav en kvinna? Men ytterligare martyrer? Det känns inte heller 
rätt? 
Drömde i alla fall massor. Det började med att Lars(?) sa ”det går inte”. Vi var i en säng(?) med 
Herbjörn(?). Han förklarade mycket pedagogiskt att ”det fungerar inte eftersom våra fötter fortfa-
rande är dragna till varandra”. Och jag kände verkligen att fötterna var ”pirriga”. Jag skojade något 
om att ”det är klart att fötterna inte kan gå omkring och vara intresserade av varandra”.  Tolkar det 
som om att alla spår av kroppslig attraktion måste vara borta och att jag inte är där riktigt än… Om-
famnade och kysste honom i alla fall väldigt kärleksfullt och ”moderligt”. Han sprutade sockerdricka 
in i min mun genom ett sugrör, det rann över och vi skrattade. 
Dag Hammarskjöld: ”Jag är kärlet, Guds är drycken. Gud är den törstande.” Man talar väl också i 
”Nag Hamadi” om att dricka från Jesu läppar? Att dricka från hans bröst? En porlande dryck? Har 
ju inte orkat/fått läsa dessa skrifter, skall väl igenom själv först, men kanske är det dags nu? 
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Drömde också att vi just flyttat in i ett gammalt hus men runtomkring fanns ingenting annat än några 
andra hus här och där. Det var som en tundra. Jag ville plantera träd vid tomtgränsen. Jag tror att 
det är en del av drömserien som började med qigong-resan med förhinder. Det gamla huset som var 
tomt, nu har vi flyttat in… 

MEDELTIDEN 

Måndag 22/5 2000. 
Har umgåtts mycket med Carina i helgen. Knut visade sig bo granne med Carina. Träffade honom 
som hastigast i går kväll. Återigen den där känslan av att ”stöta bort” (gjorde det t.o.m. rent konkret) 
och att inte räcka till. Vi har tydligen haft något ihop tidigare, jag har någon slags skyldighet(?) gent-
emot honom. Förälder-barn? Fick i alla fall en sådan där insikt någon gång i natt. Vaknade av att jag 
tänkte på honom och samtidigt hörde jag ordet ”Medeltiden”. Inför min ”blick” växte en medeltida 
borg eller stad fram. Har vi varit rosenkreuzare?  
Söndag 4/6 2000. Träning i torsdags, Kristi himmelsfärd. Första Lyft upp Qi var mycket starkt, det 
var nog något ljusfenomen? Bryr mig inte om att ”kämpa emot” längre, det är ju inte jag som be-
stämmer. Sen blev det ganska jobbigt, kände mig så osäker om vad som förväntas av mig. Pushad. 
Tror jag misslyckade med något? Stark reaktion på natten. Kändes som innan jag började med Qi-
gong, värk, sömnlös, besvärligt i magen. Gick upp klockan 4 och tränade till 5, somnade faktiskt se-
dan. Längtade efter mamma? Vet inte om jag kanske fick något från Lars, han hade födelsedag och 
längtade kanske efter sin mamma som är död? 
Annars har jag haft ont i huvudet mest hela helgen, den ”där” huvudvärken som brukar förebåda 
någon sorts insikt. Ont bakom skulderbladen också. Konstig känsla, gör jag något fel i träningen eller 
är det ”vingarna” som håller på att växa ut? 

EN NEGATIV KRAFT  

Veckan efteråt insåg jag att Carina var tvungen att betala för att vara med på den sommarkurs 
som jag hade anmält mig till, trots att hon arbetade gratis åt skolan under all sin vakna tid. Jag 
hade ju redan från början insett att det var någon slags sektverksamhet som pågick, men det hela 
var ändå ganska svårt att få bestyrkt om man inte hade närmare kontakt med den inre kretsen.  
Jag fick en tid av strid med mig själv om detta, jag visste att om jag deltog i den långa kursen un-
der sommaren så riskerade jag att själv hamna i något slags beroendeställning. Men till slut över-
tygade jag mig själv om att så länge jag behöll min egen integritet och stod på mina egna ben så 
skulle det inte vara något problem. Men jag kände mycket starkt att det fanns en negativ kraft 
som var aktiv i den där skolan.   

SFÄRERNAS MUSIK 

Lördag 10/6 2000. 
Torsdagsträningen var helt enormt skön. Inga fler ord. Fortsatte hela natten? 
På fredag var det skolavslutning. Underbart väder och vi höll till ute i grönskan som vanligt. Jag var 
så lycklig. Barnen hade så fina uppträdanden. När stora kören sjöng en av de fina sommarsångerna 
och jag nynnade med var det plötsligt som om en enorm extra förstärkare kopplats in, och hela rym-
den fylldes av änglasång! Sfärernas musik! Går inte att beskriva, det var en helt unik känsla. Som om 
en kontakt slagits om och plötsligt var allt i kontakt. Hoppas jag kan få minnas denna enorma upple-
velse. 

JAG ÄR KRAFT, DU ÄR TID 

I natt drömde jag att jag var på jobbet. Det ringde och jag tittade på nummerpresentatören. Den som 
ringde hade 5859. Plötsligt kom ett textmeddelande på nummerpresentatören. ”Jag är kraft. Du är 
tid.” Tänkte på att kraft x tid = effekt. Undrar om det har med människans uppgift att göra? Vi är ju i 
”tidsdimensionen”? Gud är tid(s)lös. 
Söndag 11/6 2000. Drömde att jag var på qigong-konferens. Blev tvungen att åka iväg på en dags-
tur till en uppdragsgivare som var på jobb i USA! Åkte tillbaka till qigong-konferensen, men var 
helt förvirrad! Visste inte vilken dag det var och knappt VEM jag var, mådde så dåligt. Skulle till-
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baka till USA igen! Kom plötsligt på att mina glasögon var helt trasiga, ena glaset saknades och det 
andra var spräckt, skalmarna var alldeles vridna! Tog av glasögonen och plötsligt såg jag alldeles 
klart! Bestämde att stanna på qigong-konferensen och inte åka tillbaka till USA! 
Vaknade och tänkte på att Carina verkar ha fått mer ”råg i ryggen”. Kände hur skönt det var att jag 
på något sätt inför mig själv (och henne) hävdat min, och indirekt hennes, rätt att stå fri och självstän-
dig. Det var ju för mig vad hela vårt ”bråk” om att de skulle betala för att åka och jobba på sommar-
kursen handlade om. Risken för mig att hamna i beroende och underkastelse. Men min ”nya syn”, 
mina ”öppnade ögon”, handlar ju om att jag MÅSTE STÅ PÅ EGNA BEN! Varje underkastelse under 
någon –ism, guru eller diktator betyder ofrihet!  
Men som CG Jung påpekar, i vissa utvecklingsstadier KAN man inte stå fri, där måste man få hjälp 
och stöd. Men en sann ”mästare” har inga människor över sig, bara ”gud”. Vilken frihetskänsla! 
Kanske är det detta som menas med ”sanningen skall göra er fria”? Klart jag kan gå in i Qigongen 
med lugnt hjärta med denna insikt. Så länge jag är ”hel”, klarar mig själv, kan jag möta dessa männi-
skor i syskonskap! Målet är ju att ”färdiga” individer skall kunna mötas i jämlikhet, broderskap och 
kärlek.  

DÖDEN PÅ COLOSSEUM 

Måndag 12/6 2000. Annandag pingst. 
Underbar träning på morgonen. Efter träningen (kom jag plötsligt på) fick jag en plötslig bild av sta-
tyhuvudet från den egyptiska sjunkna staden som var på bild i DN. Det fanns en symbol i pannan på 
den här statyn. Jag hade ju lagt märke till att man hackat bort ”något” i pannan på ”alla” egyptiska 
statyer i Louvren. Min ”insikt” var att det är en människa i ”qigong-ställning” med händerna 
knäppta framför bröstet. OBS: vågor?  

 
Mår bra annars, ”på G”. Men då brukar det ju gå neråt. Men ändå, visst uppnår man en nivå för att 
ta sats för nästa, allt jobb ger ju resultat. Detta sista har väl handlat om min självständighet, mitt obe-
roende. Att stå fri som en i alla avseenden vuxen person. Just i dag känns det som om jag är jämlik 
med vem som helst. Naturligtvis finns det många som vet och kan mer inom oändligt många områden, 
men det betyder inte att de är mer värda. Och man kan lära mer av ett barn än av ett proffs i national-
ekonomi. Det enda som man måste böja sig för är kärlek. De människor som man älskar är man ju på 
sätt och vis beroende av. Genom att man har ett behov av att träffa dem, utbyta tankar etc. Alla andra, 
ja de är egentligen ointressanta. Låter hårt och naturligtvis är vi sociala varelser och skall ingå i så-
dana sammanhang. Men detta att verkligen behöva, det gäller bara dem man älskar.  
Tänkte på affischen med Herbjörn och Catharina. ”Var” plötsligt i Colosseum i Rom eller i någon 
liknande anläggning. Stod i ”arkaden” på väg ut på arenan. Dunkel. Smärta? Nja, en känsla av ound-
viklighet. Fick ju en häftig motvilja mot Colosseum när jag var där i höstas. Allt blod som runnit ner i 
sanden, fortfarande där. All smärta och hån, fortfarande där? Schakta bort och kör iväg eländet! 
Under dagarna efter den här upplevelsen kom korta, men mycket tydliga, flashbacks av att vi var 
ute på arenan, det var sol, sand, vilddjur som slet i våra kroppar och en mängd människor runt 
omkring som skrek och hetsade på. De här upplevelserna återkom några gånger och slutade i och 
med att jag upplevde att själen lämnade kroppen i tumultet. Jag dog tydligen där ute på den ro-
merska arenan. 
Tisdag 13/6 2000. 
Uteträning i går fast vi hann bara med La Qi innan det började störtregna. Trist på sätt och vis men 
en bra bekräftelse på vad som egentligen påbörjats och vad som avbröts… 
Fick en vision av en hand som höll två nykläckta kycklingar i samband med träningen i går kväll. 
Drömde att jag hjälpte människor med någon typ av ”healing” i natt. Drömmen avslutades med 
samma hand som höll två lite större andungar? Kycklingarna hade blivit spräckliga? Klart, jag kan 
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inget men får ju hjälp och skydd! Så fina bilder! Målet är förstås att bli en fågel som flyger på ”egen” 
hand. Svanen-serien av Hilma af Klint! Men Duvan-serien, blod, korsfäst? Upplevde också starkt att 
jag var den gyllene rosen som slog ut igår. (Precis som alla skall ”slå ut” förstås.) Jag har ju sett 
bilden av rosor i målningarna, och rosor i olika sammanhang, men nu var den verkligen ”i mig”. 
Känner ett starkt behov av att fortsätta att ”ordna och generalisera” mina erfarenheter men måste ju 
också jobba med att avsluta det ”vanliga”. 
Gode Gud, hjälp mig att klara av alla mina uppgifter. Ge av din kraft, styrka, värme och ljus. Tack för 
allt stöd och hjälp. Amen. 
Onsdag 14/6 2000. 
Har ju kämpat med att få ned mina erfarenheter ”på papper”. Men när jag tränade nu på morgonen 
insåg jag att det var alltför teoretiskt och ”föreskrivande”. Man får inte trycka på någon något ”rätt” 
sätt, alla måste finna sin egen väg. Det enda jag kan göra är att beskriva var jag är själv, och när jag 
kom till jobbet fanns det helt plötsligt där.   

Min kropp är fri, därför är jag frisk. 
Min själ är fri, därför kan jag njuta av livet. 

Det finns en plan för mig, därför är jag trygg. 
Jag älskar mig själv, därför kan jag älska andra. 

Jag lär och utvecklas varje dag, därför är jag lycklig. 
Jag vet att vi kommer tillbaka, därför har mitt liv mening. 

Jag är älskad och betydelsefull för dem som är högre. 
Jag får hjälp och ledning, därför kan jag följa vägen. 
Jag är i något som är större än allt och allt är i mig. 

Jag är förenad med alla genom en syskonkedja. 
Allt som är bra för kroppen är bra för Qi. 
Allt som är bra för Qi är bra för kroppen. 

Störst av allt är kärleken. 
Kärleken är helig. 

Qi är kärlek. 
Allt är ett. 

Det känns som om dessa meningar täcker det mesta jag lärt mig under de senaste 9-10 månaderna. 

ÄR JAG HILMA? 

Fredag 16/6 2000. 
Kan väl inte räkna med någon vila. Börjar funder på om Hilma är jag? Anledningen är något hon 
skrev om att hon en gång skulle ”skriva ner sina erfarenheter i korta meningar” eller något liknande. 
Det väcktes på något sätt upp nu. Å ena sidan, har jag aldrig känt för Stockholm eller varit speciellt 
konstnärlig. Å andra sidan, denna besatthet av målningarna och texterna. Jag ”vet” ju att vissa av De 
Fem är här i kretsen, men har inte trott att jag? Helknäpp som vanligt! Men detta är väl inte värre än 
andra idéer under vintern och de har jag ju på något sätt ”assimilerat”. Spelar kanske ingen roll hel-
ler? ”Visste” i och för sig när jag läste artikeln om utställningen ”vad det handlade om”. Fick ju en 
sådan chock… Mådde verkligen dåligt. Kanske är det någon typ av ”bevis”?  
Gode Gud, hjälp mig och led mig. Hjälp mig att hålla mig på vägen. Amen. 
Kom på att jag faktiskt får samma typ av budskap som Hilma. Texten till ”Störst av allt är kärleken…” 
var t.o.m. skrivet med ”samma” handstil. Såg t.ex. också händerna med kycklingarna precis som hon 
såg i ”Duvan”. Men jag mår verkligen dåligt, det svider i magen… Är detta för mycket? Vet ju att vi 
kommer tillbaka… Men ändå, så konkret? Men evolutionen ska ju bevisas! Om jag är Hilma har jag 
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ju samma ”uppgift” som hon! Så absurt! Ändå så logiskt. Och som vanligt när ett ”ljus” går upp, 
denna känsla av ”skämt”, lust att skratta. Är det ett bevis på att det är ”sanning”, att det är kul? Så 
helt mot alla dogmer och allvarsmän genom tiderna. Sensualitet, glädje, kärlek = vägen, sanningen 
och livet? Men hur skall detta kunna presenteras? Nog kommer jag att få gå ”Golgatavandringen”. Å 
andra sidan utlovar ju profetian glädje och frid… Låt det ske som planerat. Amen. 

FISKARNA SOM VÄCKS TILL LIV AV VATTUMANNEN 

Söndag 18/6 2000. 
Drömde eller ”såg” natten mot lördag ett vackert halsband. Ett av ”den gamla kvinnans” smycken? 
”Såg” också hyskan/haken, Hilmas symbol. En bekräftelse? 
Konstig dröm i natt. Hade tre jobb som skulle göras samtidigt. Blev ”sjuk” så jag kunde bara göra ett 
av dem, jag kunde avsäga mig de andra två. Det jobb jag tog på mig skulle utföras i ett slakteri! I 
slakteriet kom vi till en gammal kvinnas grav. Den var täckt av fisk. En man stod lutad över graven 
och med någon typ av arbete(?) fick han igång en stark svettning. Svetten (vattnet) rann ner över gra-
ven i strömmar och plötsligt blev fiskarna levande. Känslan i drömmen var inte skrämmande men 
kanske var jag undrande. Det var något konstigt med mannen. En trollkarl? 
Pratade med Sandra och Arnfinn om drömmen. Kom på att vi levt i fiskarnas tidsålder i 2000 år och 
nu är vi på väg in i Vattumannens! Det var förstås Vattumannen i min dröm. Det var vatten som rann i 
strömmar ner över honom. Och fisken som blev levande, den glömda kristendomen skall ju väckas till 
liv enligt De fems undervisning. Kristus = fisken ICHTUS eller något liknande… Och den gamla kvin-
nan som är begravd under fisken, gudinnan… Egypten? Maat? 
Måndag 19/6 2000. 
 Fruktansvärt tung och seg. Huvudvärk. Men ändå på något sätt mycket kraft, det ”pirrar” i hän-
derna. Mår lite illa. Det händer ju något hela tiden. Den utveckling som skett sedan mitten av april 
har varit så intensiv, är väl slutkörd ”mentalt”. Ändå, så logiskt och meningsfullt. Varje steg följer på 
det andra helt naturligt. Men nu har jag kommit till något motstånd igen. ”Slakteridrömmen” förebå-
dar ju något som logiken verkligen värjer sig mot. ”Den glömda kristendomen.” Kommer han/hon 
tillbaka? Vet ju egentligen att det har att göra med oss, vårt uppdrag. Men VAD och HUR? Varför 
mår jag dåligt, hela tiden har ju allt skett enligt planen. Så och nu. 
Gode Gud, låt det ske som du planerat. Ge mig styrka att lämna det som är oväsentligt och ge allt till 
dig. Gud hjälper den som hjälper sig själv. Hjälp mig att se klart. Amen. 
Tisdag 20/6 2000. 
Underbar morgon, som i Italien. Rosor och pioner i blom. Härlig träning i går kväll, ljus och värme, 
kärlek. 
Drömde att det skett en bilolycka, två unga flickor hade kört in i skogen i min hemby. Bilarna låg upp 
och ned. Det gick inte att se in i dem. Några zigenare var där. En äldre dam var chockad, blå om läp-
parna. Jag försökte lugna. De bjöd in oss och det var så otroligt rent. Mamma var med hon var lite 
tvekande. Vi skulle få kaffe. Fick en påse ägg. Tittade i den och redan från början var några ägg 
spräckta. Så gick botten ur och fler krossades. Svepte i alla fall in de andra i påsen och tog med dem. 
Vaknade och tänkte på de stackars tjejerna som S och jag mötte på centralen. Är budskapet att man 
inte kan rädda alla? Att man får ta hand om de ”hela äggen”? I drömmen kom också polisen till slut, 
de hade gamla uniformer, ”politibetjent”. Vissa kommer att tas om hand av ”det gamla”?  
Tack gode Gud för allt, alla jordens gåvor. Hjälp och stöd mig i dag som alla dagar. Amen. 
Onsdag 21/6 2000. 
Allt ”hvete” i målningarna och texterna. Kornet myllas ner och återuppstår. Vi lever ett liv och kom-
mer tillbaka igen för att lära mer. Evolutionen! Talades om att arbetet är apostoliskt. Att vi för vidare 
en tradition från apostlarnas tid? Är det apostlarna (vissa?) som kommit igen? Och allt verkar bygga 
på lärdomar och kunskaper från Egypten? ”Vet” ju att Lars är överstepräst från Karnak/Thebe. Ser 
ju Herbjörn som en kung. Klart att Jesus och apostlarna hade fått utbildning innan de steg fram (sam-
lades). Förstås i flera liv före! Varför då inte i liv efter också? Inte Jesus förstås, han hade nått slutet 
på den jordiska vägen och leder tydligen ”uppifrån”. Men de andra? Mariorna? Vem var aposteln 
som Jesus älskade? Johannes? Det passar ju ihop, essenerna, det liv jag längtade tillbaka till som 



 98 
 

barn? Essenernas kloster? Försökte vi igen under medeltiden och ”de andra” vann igen? Inkvisitio-
nen. Så otroligt starkt motstånd, hur ska det gå den här gången?  
Qigongen är på ett sätt ett sidospår, men man har nog fått samma undervisning/kunskap där, och där 
har den bevarats bättre på vissa sätt. Det är kanske detta som är skillnaden nu? Styrkan från både öst 
och väst? Alla dessa krafter som samverkar. Nu måste vi lyckas!  
Torsdag 22/6 2000. 
Mår hyfsat. Huvudvärken som jag haft i ett par dagar är borta och magen känns bättre. Betyder det 
att mina vilda idéer från igår är ”riktiga”, att det var de som skulle fram? Om mina tankar om Hilma 
var jobbiga att acceptera borde detta vara ännu värre, så då kommer väl någon reaktion i så fall. 
Eller också har idéerna med Hilma gjort att tanken att man kan få träffa personer från länge tillbaka 
känns mindre främmande? Men ändå… 
Läste lite i dagboken i går. Det har ju varit otroligt intensivt de två senaste månaderna! Får samma 
reflektion som i vintras, är detta verkligen friskt? Egentligen är det typiska symptom som man förknip-
par med svårartad psykisk sjukdom, att tro att man är någon historisk person etc. … Men jag känner 
mig ju frisk! Vilket betyder obefintlig sjukdomsinsikt? Frågade Carina för någon vecka sedan om jag 
borde söka ”professionell hjälp”. Hennes svar var ”du har redan professionell hjälp”. Mitt stöd är 
förstås De Fems texter och bilderna. De både hjälper mig framåt och bekräftar, men tittar man opar-
tiskt på det är det väl också sjukt att bli så fångad, att tro så blint? Och så älskade C G Jung förstås! 
Han beskriver ju hur myterna talar, att det är ”Guds röst”. Och han verkar inte tycka det är sjukt? 
Jag har ju sökt ledning hos honom hela mitt vuxna liv, ”Visste” jag att han hade svaren på många av 
mina frågor? Hur mycket kunskap om det framtida livet får vi med oss? Eller får man alltid ledning 
när man behöver den? Spelar kanske ingen roll. 
En sak som påminner om Hilma är behovet att dokumentera min utveckling, Precis som om jag visste 
att detta var ett nytt kapitel på en historia som redan var påbörjad? Det känns plötsligt så bra! Vilken 
fantastisk ”resa” jag fått göra dessa 10 månader! Allt jobbigt känns så meningsfullt och alla härliga, 
sköna stunder! Vilket privilegium att få ledas på denna spännande väg! Jag tror faktiskt att vi är 
”där” nu! Rosenkransen är färdig att förverkligas! Allt sker enligt planen, nästa steg är förstås som-
markursen… Hoppas jag är riktigt ”klar” och förberedd nu! 
Tack gode Gud för allt! Jag får hela tiden mycket mer än jag förtjänar, tack för att ni hjälper oss 
omogna människobarn framåt. Gode Gud, hjälp och stöd mig och de andra på samma kärleksfulla sätt 
nu och i framtiden som hittills. Bevara oss i din kärlek och värme. Amen. 

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA ÅRET – HUVUDTEMA ANDLIG KRAFT 

ANDLIG KRAFT 

Den process som startade hösten 1999 kännetecknades av influenser och påverkan från mycket 
starka andliga krafter. Jag har redan nämnt den kvinnliga röst som talade till mig på den första 
helgkursen. Någon natt senare ”såg” jag en man som stod i dörren och manade mig framåt. Re-
dan den första veckan fick jag också ett kundalinigenombrott där medvetandeprincipen frigjordes 
från kroppen och hamnade i ett helt ”tomt” andligt rum där den blev ett med ett sinne som var 
helt opartiskt och fritt från alla emotioner. Detta starka genombrott hade inte kunnat ske om jag 
inte hade fått ta emot mycket starka andliga krafttillskott. Dessa krafter var så starka att jag för ett 
ögonblick drabbades av panik och ren dödsångest.  
Jag fick också andra typer av andliga kontakter under den här perioden. Jag drömde om en gam-
mal kinesisk mästare som förde över kraft till mig i form av en grön, slingrande ”orm”. Jag fick 
undervisning om nätterna från andliga krafter som bland annat hjälpte mig framåt med min qi-
gongträning. När jag drabbades av en allvarlig infektion fick jag, i en annan dimension, besök av 
några gamla tibetanska läkare som tydligen kontrollerade att inget allvarligt skulle hända mig. 
Det är i efterhand mycket tydligt hur alla krafttillskott från den andliga världen drev på min ut-
veckling och bidrog till att olika slags blockeringar började lösas upp. Jag kände redan från början 
att krafttillskotten tryckte på och intensifierade vissa problem som jag hade. Bland annat blev den 
magkatarr som jag led av plötsligt mycket sämre och jag kunde varken tåla kött, kaffe eller alko-
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hol. Men kraften verkade också läkande genom att de blockeringar som var orsaker till mina pro-
blem började upplösas. Magen läkte, mina allergier försvann och problem med rygg och nacke 
blev betydligt mindre.  
Under hösten 1999 upplevde jag också ganska dramatiskt att en stor blockering som fanns i den 
centrala qi-kanalen började röra på sig, men det skulle ta lång tid att lösa upp den blockeringen. 
Idag vet jag att det som gjorde sig påmint som en stor, hård, vass ”kristall” var en samling av 
karmiska blockeringar som jag hade samlat på mig genom många liv. Senare under min utveck-
ling skedde ett stort arbete med att lösa upp dessa karmiska blockeringar. 
Effekten av mitt andliga genombrott blev alltså reningar på olika nivåer och att olika slags blocke-
ringar började lösas upp. Den kraft som verkade tog sig bland annat uttryck i extremt starka vär-
mefenomen och i efterhand kan jag se att dessa fenomen var det som kallas tummo, ungefär 
”inre hetta”, i den tibetanska buddhismen. Utvecklandet av tummo är en effekt av de högre sta-
dierna av andlig träning i dessa traditioner och är förbundet med metoder för att påverka den 
subtila energikroppen med dess energikanaler och energiflöden. 
Under det första året fick jag insikten att den andliga kraften är ren kärlek och att denna kraft har 
en renande, utrensande och utvecklande verkan. Denna insikt, att den gudomliga eller andliga 
kraften är kärlek, var grunden för att alla gamla mysteriefilosofier. Med denna insikt följer också 
förståelsen för att all dualism inom en själv måste balanseras och integreras för att man skall nå 
en sammansmältning med den högsta gudomliga kraften. Min egen utveckling handlade inled-
ningsvis om att förstå att den andliga kraften är både manlig och kvinnlig och att man måste re-
spektera båda dessa aspekter och också utveckla och integrera dem i sig själv för att gå framåt i 
sin andliga utveckling. Jag insåg att den fullkomliga kärleken inte handlar om att äga andra männi-
skor eller om fysisk tillfredsställelse. 
Den process som startade så abrupt hösten 1999, och som var så kraftfull att jag tidvis kände 
rädsla och stort motstånd men också blev generad och kände mig ”våldtagen”, insåg jag senare 
var en tantrisk process. Tantra handlar inte som man ofta tror här i västvärlden om spännande 
sex, utan om en utveckling som sker med hjälp av andlig kraft och visdom som förmedlas i en 
direkt relation med ens egna andliga lärare. Den tantriska processen karaktäriseras av andlig kraft, 
alltså ren kärlek, som verkar på alla nivåer från den rent fysiska till den andliga.  
Kundalinikraften och det starka genombrottet för denna kraft som jag fick uppleva förbinds med 
den indiska tantrismen och speciellt kundalini-yoga. I mitt eget fall skedde genombrottet dock i 
ett mer kinesiskt sammanhang där qigong-träning satte igång processen och jag i en dröm fick 
överföring av ”ormkraft” av en gammal kinesisk mästare. Men det är naturligtvis så att detta 
handlar om en universell sanning, om kraften kallas för qi, prana eller kundalini, om kanalerna 
kallas för nadier eller meridianer spelar ingen roll, det är samma fenomen som man talar om. 
De stora kraftöverföringar som jag upplevde under det första året gav, förutom kontakter i form 
av direkta tilltal, också effekter i form av bland annat upplevelser av ljus, värme, dofter av ull och 
ren vårluft samt förstås mängder av drömmar och visioner. Den andliga kraften tryckte också på 
och öppnade energikanaler och chakran. 

KUNSKAP OCH INSIKTER 

Det som skedde var oerhört omtumlande, underligt, ibland skrämmande och helt främmande för 
allt som jag tidigare kände till. Men på något plan var jag ändå med på att det som hände hade ett 
gott syfte och att det var något nödvändigt som skedde. Jag fick mycket tidigt en känsla av att det 
var en stor plan som låg till grund för det som hände, att allt var förutbestämt. Men jag hade ing-
en aning om vad denna plan handlade om, det var som om allt var insvept i en ”slöja”. Jag insåg i 
alla fall att vi var en grupp som hade samlats för att göra ett gemensamt arbete enligt den okända 
planen och att vi hade karmiska band sedan tidigare liv.  
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Jag fick också omedelbara insikter som handlade om andlig kraft. Förmågor, som att till exempel 
känna av kraften och se olika energiformer, öppnades omedelbart och utan ansträngning, vilket 
jag i efterhand förstod berodde på att jag redan hade skaffat mig dessa kunskaper i tidigare liv. 
När jag såg Hilma af Klints målningar fick jag en ny bekräftelse på att det fanns en dold plan, jag 
kände igen målningarna och insåg att de handlade om oss i qigonggruppen fast de hade målats 
nästan hundra år tidigare. Mitt erkännande för mig själv att Hilma af Klint var min föregående 
inkarnation bidrog till att jag släpptes vidare till nästa nivå. 
Efter min upplevelse av att komma till den gyllene staden i Maats båt upplevde jag att en massa 
”packad” information strömmade ner och in i min hjärna. Det var ett intensivt, flimrande ljus 
och en stark känsla av kraft. Jag hade känslan av att det var kunskap som skulle packas upp i min 
hjärna. 
De insikter som jag fick detta första år handlade bland annat om: 

· att andlig kraft är en verkande realitet som är av gudomligt ursprung. 
· att vi är mer än våra fysiska kroppar och att själen kan lämna kroppen. 
· att det som är bra för kroppen är bra för den andliga kraften och att det som är bra för 

den andliga kraften också är bra för kroppen. 
· att medvetandet kan finnas på fler plan än det vi vanligen känner till. 
· att kärlek är andlig kraft och andlig kraft är kärlek. 
· att våra själar inkarneras i olika liv och kroppar under vår utveckling. 
· att det fanns en plan för det som skulle hända, även om den fortfarande var dold. 
· att jag leddes av andliga krafter som var verkliga. 

Jag beskrev mina insikter i min dagbok och bekräftade dem därmed också. 

KÄRLEK - FÖRBRÖDRING, SAMMANSMÄLTNING OCH UPPGÅENDE I ALLTET 

Under det första året fick jag insikt om att den andliga kraften är ren kärlek. Den starka andliga 
kraft som jag fick ta emot är kärlek och denna kraft verkar renande, utvecklande och förenande. 
Samtidigt skapade denna andliga kraft också mycket starka reaktioner av olika slag hos mig. 
Dessa reaktioner berodde bland annat på att jaget värjde sig mot den utvidgning av medvetandet 
och den tillväxt av kärlek som skedde i min andliga utveckling. Paradoxalt nog fanns det en 
känsla av hot i det jag upplevde. Den starka, allomfattande kärlek som bröt igenom de skyddande 
barriärer som personligheten hade skapat för att hålla kärleken inom de accepterade ramarna, 
gjorde att jag verkligen fick kämpa med att lära mig att förhålla mig till denna starka kraft. Det var 
lika otänkbart att bejaka den starka kärleken på det vanliga jordiska sättet som att förkväva och 
döda den. Kärleken var den kraft som drev allting framåt, men också något av det som jag fick 
kämpa allra mest med.  
En annan kamp som jag fick utkämpa under lång tid handlade om min känsla av att vi var en 
grupp som hade samlats för att uppfylla en stor plan eller uppgift. Redan i inledningen av min 
utveckling under hösten 1999 fick jag denna starka känsla av att jag hade träffat på en grupp själar 
i qigongskolan som hade starka band från tidigare liv. Denna känsla var olidligt jobbig eftersom 
jag kände ett krav på mig att vara sann och uppriktig om mina upplevelser och min känsla, medan 
det samtidigt var omöjligt att få någon förståelse eller acceptans från de andra i den här gruppen. 
Även här kände jag hur kärlekskraften verkade på ett förenande sätt men, liksom i kampen med 
mina känslor för den själ som stod mig närmast, såg jag inte någon lösning på min starka längtan 
efter att denna grupp skulle förenas. 
Kopplat till mina kval runt gruppen i qigongskolan startade ytterligare en arbetsam process som 
skulle komma att pågå i flera år. Denna kamp handlade om att människor utnyttjas, förtrycks och 
hindras i sin andliga utveckling genom att de ansluter sig till en mästarkult.  
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REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BLOCKERINGAR 

Jag fick en direkt insikt om själens eviga natur och dess grundläggande oberoende av kroppen 
redan i min första ut-ur-kroppen-upplevelse. Genom denna insikt var plötsligt själens återfödelse 
i olika liv, alltså reinkarnation, en helt möjlig företeelse. I mitt andliga uppvaknande väcktes också 
en del tidigare omedvetna minnen från föregående liv, till exempel den starka känslan av att det 
fanns en plan som skulle förverkligas. Jag hade en irriterande känsla av att jag egentligen visste 
”allt” men att det fanns en slöja som dolde dessa kunskaper. Bland de tidiga glimtarna från tidi-
gare liv fanns också mina upplevelser av att vara i Karnak i Thebe, som jag senare fick veta var 
det gamla Egyptens andliga kraftcentrum.  
I mitten av hösten 1999 skrev jag i min dagbok att jag nu visste att vi fått komma tillbaka för att 
fortsätta vårt arbete, att döden inte var något att sörja över och att nu skulle vi få avsluta det vi 
hade påbörjat i tidigare liv. Jag var dock väldigt undrande över vad denna uppgift egentligen be-
stod av. Några veckor senare såg jag en artikel om en utställning med Hilma af Klints målningar 
och jag visste intuitivt vad utställningen skulle innehålla redan när jag såg en bild av en av mål-
ningarna i artikeln. Efter ett besök på utställningen mådde jag verkligen dåligt, dels genom att jag 
fick otroligt starka visioner och energipåslag kopplade till målningarna och dels genom att jag 
både kände igen qigongen och mina vänner därifrån i bilderna. Jag kände dock en stark närvaro 
av en andlig mästare som tröstade och styrkte mig. Egentligen visste jag redan då att min tidigare 
inkarnation hade varit Hilma af Klint men denna insikt var alltför kontroversiell för att sätta ord 
på, till och med inför mig själv.  
Under våren 2000 dök också andra minnen från olika tidigare liv upp. Jag hörde ordet ”medelti-
den” och en gammal borg eller stad växte upp inför min blick. Jag fick också ”flashbacks” från 
Colloseum i Rom eller någon liknande arena där jag upplevde att jag slets i stycken av vilda djur 
och dog. 
Strax innan nästa andliga invigning sommaren 2001 erkände jag också äntligen öppet för mig 
själv att jag var Hilma af Klint. Detta erkännande arbetade sig fram under stor vånda men när jag 
äntligen släppte fram det kom det en stark känsla av skämt och glädje. Efter detta erkännande 
blev plötsligt mina minnen från Hilmas två hem på Adelsö och Munsö tydliga. Jag reste ut dit 
och kunde konstatera att de visioner som jag hade haft av dessa hus stämde till punkt och pricka.       

DE GAMLA MYSTERIEFILOSOFIERNA 

Det är tydligt att flera av de andliga strömmar som jag senare kom att förbinda med mitt eget 
mysterium var aktiva redan från början. Den tantriska filosofin är förbunden med indiska och 
tibetanska andliga skolor och deras influenser märktes tydligt. Även inom taoismen, som gjorde 
sig påmind i mina upplevelser, fanns en stark inriktning som handlade om att lära sig hantera 
andlig kraft, qi.  
Under den första hösten blev jag också medveten om, och såg också vid några tillfällen, den 
”energikropp” som är en del av vårt varande. Mina upplevelser av att vi har en energikropp som 
kan göra sig fri från den fysiska kroppen är inget som är allmänt accepterat i den västerländska 
kulturen, men den beskrivs med olika benämningar bland annat i hinduisk vedantafilosofi, yogafi-
losofi, taoism och tibetansk buddhism och i de gamla grekiska och egyptiska mysteriefilosofierna.  
I början av utvecklingen fick jag starka meddelanden om att det hela handlade om att ett barn 
skulle födas, både genom att jag fick en rent materiell påminnelse i form av en graviditetssnurra 
som helt oförklarligt fanns bland mitt arbetsmaterial och genom att jag fick en fysisk vision av att 
jag hade ett barn inom mig som vände sig i min kropp.  
Synen på den andliga utvecklingen som att man föder sig själv och på resultatet av den andliga 
processen som ett barn återfinns i mysteriefilosofier som till exempel inom taoismen där ”den 
som fylls av dygden är som ett nyfött barn” enligt vers 55 i Tao te Ching och där självförverkli-
gandet beskrivs som en graviditet. I de orfiska mysterierna var mästaren Dionysos ett barn som 
dödades av titanerna och återföddes ur Zeus. I en inskription från Pelinna från fjärde århundra-
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det fvt sägs ungefär “O du trefaldigt lycklige, nu har du dött och återfötts under denna enda dag. 
Säg till Persephone att det var Bacchus (Dionysos) själv som befriade dig”.1 
Jag fick vid flera tillfällen glimtar av att en tibetansk andlig strömning var aktiv i det som hände. 
Vid min inledande fysiska initiationskris fick jag ett besök av gamla tibetanska läkare som verkade 
på ett andligt plan och under våren 2000 hade jag ett underligt möte med mycket höga tibetanska 
andliga lärare. 
Under våren 2000 fick jag en första kontakt med en andlig lärare/mästare/ledare som sade ”vi 
ses i Gerusalemme”. Ett par dagar senare fick jag under en träningskurs mängder med visioner av 
pyramider och gamla egyptiska smycken med guld och turkosa inläggningar. Jag fördes också i en 
vision i ”Maats båt” till en gammal stad som badade i ett gyllene ljus. Där stod jag vid ett hus som 
jag visste var mitt rätta hem. 
Denna upplevelse kunde jag naturligtvis förbinda med den gamla egyptiska kulturen och filoso-
fin. Det var dock först långt senare som jag upptäckte den egyptiska tron på möjligheten för den 
invigde att efter döden stiga i land i ljuset i Västerlandet där evighetsboningarna finns. Samma 
föreställningar verkar också ha legat till grund för den grekiska tron på Elysion, den fulländade 
lyckans och den eviga vårens land, dit gudarnas ättlingar och älsklingar fördes efter döden.      

AVSKED OCH FRIGÖRELSE – ATT SLÄPPA DET FYSISKA LIVET 

Min andliga utveckling handlade under den här perioden om att släppa taget om tidigare själv-
klara uppfattningar men också i hög grad om att släppa taget på andra nivåer. Utvecklingen drev 
fram ett frigörande från materien och livet i kroppen som tidvis upplevdes som mycket svårt. I 
slutet av det första året handlade kampen om att acceptera döden, om att släppa det vanliga, fy-
siska livet för att vinna det eviga livet.  

BEKRÄFTELSE OCH FULLBORDAN PÅ DENNA NIVÅ 

Utvecklingen på denna första nivå i mitt eget mysterium handlade om att jag bland annat var 
tvungen att förstå att kärleken är den drivande kraften i vår utveckling. Det andliga meddelandet 
om att ”Störst av allt är kärleken. Kärleken är helig.” som jag fick ta emot var en bekräftelse på denna 
insikt. Den färd till de saligas öar, alltså det egyptiska Västerlandet och grekernas Elysion, som 
själen fick företa i ens stark vision utgjorde fullbordan av denna inledande fas.  

                                                 
 
1 Graf and Johnston, Ritual Texts for the Afterlife, pp. 36–37 (Wikipedia) 
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DEN FÖRSTA INVIGNINGEN – SJÄLEN KORSFÄSTS 

Veckan efter midsommar deltog jag i en nio dagars träningskurs där vi var drygt etthundra perso-
ner som levde tillsammans och bara tränade Zhineng Qigong från tidig morgon till sen kväll. 
Under den här tiden tog jag ytterligare ett stort steg framåt även om jag fortfarande inte förstod 
vad som hände.  

SJÄLEN STIGER UPP PÅ KORSET 

26/6 2000 
Drömde om rosor och prunkande trädgårdar i natt. Det kändes så rätt att åka, mådde så bra. Det var 
skönt efter alla tvivel jag hade för ett par veckor sedan.  
27/6 2000 
Det började inte speciellt bra. Kate från Göteborg ledde morgonträningen och jag blev så irriterad. 
Tydligen var det fler som kände av det enligt Carina. Men sedan fick vi fina stunder under dagen 
också, underbara. Jag var så glad, det känns som om vi skördar frukterna av allt arbete nu. Inte bara 
detta år och detta liv, utan under många liv och alla ansträngningar som lagts ner på olika håll(?)! 
Under Lyft upp Qi på träningen före frukost hände förresten något lustigt. Plötsligt kom en ren ton 
när jag förde handen över axeln i fjärde sektionen, samma ton på andra sidan. De sägs ju i ”de Fem” 
att ”orgeln skall vara stark” eller något liknande. Jag har ju känt att det ”är något” med ljud och 
resonans. Hörseln har varit påverkad (”pip” i öronen). Lustigt att det var Kate som ledde… Tack 
gode Gud för allt vi får. Led oss och stöd oss, ge oss av din kraft och värme i natt och i morgon. Amen. 
28/6 2000 
Jaha, vad hände i dag då? Vet knappt själv… Under förmiddagen fick jag ”ner” en massa kraft. 
Starka bilder av kraft också. 

 
Fick förstås frossa, var svag och illamående… Efter lunch mådde jag väldigt dåligt, var yr, hade hals-
bränna osv. Så skulle vi korrigera sektion ett i par. Kate kom och bad mig hjälpa en äldre dam längre 
upp. Började köra och då kastade sig Kate över mig, fast jag sagt att jag mådde dåligt. Problemet är 
förstås mitt, varför låter jag henne reta mig (blir så provocerad)? Hur som helst, efter paus hände 
någonting, grät väl någon timme, låg på golvet och mådde illa åt Qigongen och alltihop… Gick inte 
upp och deltog i sista Qi-regleringen heller. Carina tog i alla fall hand om mig och vi åt tillsammans. 
Jag måste ha legat flera timmar på golvet? 
Kvällspasset efter middag var i alla fall starkt, otroligt starkt Qi-fält. Ljusfenomen. Interna? Kan man 
bli kvävd, det tryckte på runt halsen något hemskt… Klart att det inte är skadligt, men vad skall 
hända? Det kommer väl någon manifestation snart, tonerna, kraften, bilderna? Såg en trappa, väldigt 
likt en målning som jag tyckte borde finnas hos Hilma af Klint men som saknades där i utställningen.  

 
Det är ju inte speciellt lätt. Men denna ovisshet, snart känns någon sorts bekräftelse mer önskvärd, det 
skall ju i alla fall hända… Men å andra sidan, hur ska det ske? Hur jobbigt blir det? Men jag har väl 
ett löfte att uppfylla? Vill ju försöka klara av min lott. Det som hände idag, ”gånge denna kalken ifrån 
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mig”? Vad blir nästa steg, korsfäst och uppstånden efter tre dagar? Själsligt förstås, eller? Jag vet ju 
inget och det tjänar inget till att oroa sig, det har ju de tibetanska munkarna lärt mig…  
Tack gode Gud för att du vill använda mig som ditt verktyg. Hjälp mig att vara ren och värdig din 
nåd. Hjälp mig att älska och förstå människor, tag bort alla egoistiska reaktioner. Hjälp mig att för-
bättra mig dag för dag. Tack för allt härligt i Qigongen och livet. Amen. 
När jag gick från träningen före middagen kändes det som om det skulle komma något slags ”teck-
en”! Plötsligt flög ett svanpar över mig. Stora, vackra, vingarna skapade ett fantastiskt ”orgelbrus”, 
Hilmas ”Svanen”!  
 
Onsdag 29/6 2000. 
Tränade själv Lyft upp Qi före morgonträningen. Under morgonträningen försökte jag ”skicka” en 
massa kärlek till Kate, kom på att den var någon slags ”uppmjukning” hon behöver? Träningen efter 
frukost… Fick direkt bilder av kalken, bröllopspar. Såg ”anden” stiga uppför de tre trappstegen och 
korsfästas.   
Mr S blev upprörd. ”Keep calm”, “keep calm”, pratade kinesiska… Något hände, vet inte alls vad? 
Hade den där söta parfymlukten och –smaken i mun och näsa som jag hade när jag mådde så dåligt 
och hade ringt Lars efter Hilma af Klint-utställningen. En stark känsla av någon slags närvaro.  
Efteråt pratade Mr S om att ta sig uppför trappan. Ritade ett hus och pratade om att ta sig över trös-
keln. Föräldrasovrum, äldste sonen osv. Trigrammen? Han talade om hur stort trycket av Qi är på 
högre nivåer. Han talade också om att alla grundare av de stora religionerna varit Qigong-mästare. 
Vilket jag också tror.  
Onsdag 5/7 2000. Huvva vilken vecka! Ingen chans att ens skriva i dagboken. Hemska upp- och ned-
gångar. Allt är som i en dimma, kan överhuvudtaget inte skilja dagarna åt. Otroligt starka träningar, 
mycket förändringar. Armträningen visade sig vara enorm. Allt går ut på samma sak. 
 

Avslappning
La Qi

Lyft upp Qi
Armträning

Toppupplevelsen

 
Det handlar bara om kärlek. ”Störst av allt är kärleken.” Allt i Hilma af Klints bilder har faktiskt 
slagit in och ganska konkret också. Sjustjärnan har jag ju inte kommit till, utvecklingen fortsätter 
väl… Om jag klarar mina test förstås. Men Svanen, bilderna med korsfästelsen osv. Allt finns i tex-
terna och bilderna! Jag har ju ”drivits” fram från genombrott till genombrott. Och dessa starka reak-
tioner. Undrar hur mycket skett spontant och hur mycket Mr S och Lars visste skulle komma? Helt 
klart är de otroligt skickliga. Jag kan ju inget, går bara på intuition. Men på första torsdagsträningen 
hade jag ju känslan av att ha varit där förut, en viss auktoritet. Men det finns förstås inga riktiga min-
nen.  
Det som varit lite trist är att jag varit ensam med alla reaktioner, som vanligt alltså. Tur att Lotta 
speciellt, men också Susanne fanns i mitt rum. Skönt med kompisar att umgås med, det har hjälpt mig 
igenom snabbare. Fick otroliga doser av kraft uppifrån, och reaktionerna var också starka. Idag 
märkte jag att det faktiskt var jag som påverkade bandet när det gick så himla trögt. Tydligen påver-
kas människorna också? I sista Lyft upp Qi var jag gladare och mer avslappnad och då gick också 
bandet lättare.  
Hela veckan kändes som en ”deja-vu-upplevelse”. Tyckte jag kände igen tjejerna i mitt rum från förr? 
Vet säkert att jag drömt om när vi körde Qi-reglering och ljuset släcktes och Mr S sa ”vår kraft är så 
stark att ljuset stängdes av”. 
Läste i ”De Fem” att när man nått sin fulla kraft sker invigningen genom att man ”spikas” upp på 
korset. På korset kan man sedan lämna kroppen. Hade känslan av att verkligen hänga på korset under 
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armträningarna. Den underbara gemenskapen i armträningen, att flyga som en fågel, tillsammans, 
tillsammans… 
Efter denna intensiva tid där allt egentligen försvann mer eller mindre som i en dimma, var jag 
faktiskt helt slut. Jag var uttröttad och på något sätt försvagad, jag hade också haft svårt att få i 
mig tillräckligt med mat under kursen. Det tog ett par veckor innan jag var något så när återställd 
och resten av sommaren användes i stort sett till vila, jag fick en välbehövlig paus i den starka 
utvecklingen.  

SAMMANFATTNING AV DEN FÖRSTA INVIGNINGEN 

Den första invigningen i mitt eget mysterium innebar att jag i ett enormt starkt andligt kraftned-
släpp såg hur själen tog tre steg upp för en trappa och därefter steg upp på korset. I inledningen 
av detta skeende var kärleken en drivande kraft. Genom att jag övervann min egen irritation och i 
stället försökte sända kraft i form av kärlek till den person som var föremål för min motvilja 
släpptes jag plötsligt fram till invigningen till nästa nivå. Efter denna invigning fördjupades också 
min förståelse för den andliga kraftens manligt-kvinnliga karaktär och den allomfattande kärleken 
växte ytterligare.  
I samband med denna invigning fick jag ta emot mängder av bilder av kraft, samtidigt som jag 
även rent konkret fick ta emot andlig kraft. Jag fick också uppleva andra fenomen som till exem-
pel att det utgick ljus, toner och stark parfymdoft från min kropp eller snarare från mitt energifält. 
De starka kraftpåslagen skapade också enormt starka fysiska och psykiska reaktioner när kraften 
arbetade för att lösa upp de blockeringar som fanns i mig.  
Bilden av själen som tog tre trappsteg upp till korset hade förmedlats till Hilma och hennes vän-
ner genom den förberedande undervisningen och den finns också i Hilmas målningar, till exem-
pel i Serie US, Grupp 8 nr 5. Denna bild innehåller både stegen upp på korset och qigongträ-
ningen på korset. I undervisningen till Hilma och hennes vänner handlade de tre stegen upp till 
korset bland annat om självbehärskning, självkännedom och självuppoffring och om vägen från 
omedvetenhet till gudomlig medvetenhet, och de tre stegen upp till korset visade sig så små-
ningom också betyda detsamma i min egen utveckling. 
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DET ANDRA ÅRET – HÖSTEN 2000 TILL SOMMAREN 2001.  TEMA KUN-
SKAP. 

Onsdag 2/8 2000. 
Hemma igen efter några härliga veckor i Västerbotten. Denna frid och renhet. Vilket privilegium att få 
växa upp så. Underbara morgnar med träning på stenhällen, otroliga solnedgångar. Sandra och jag 
såg ett ”himlafenomen” en kväll. Rosa och grönt, blinkande? 
Fredag 19/8 2000. 
Tränade ”fritt” till Feng Shui-skivan i går kväll. Så starkt. Måste vara aktiv, inte bara mottagande. 
Kände det i och för sig i armträningen under sommarkursen. Men det är inte så lätt för en kvinna att 
veta vad man ska ha den till! Har ju känt att det är något skumt med könsrollerna ända från början.  
Men det är verkligen svårt att förstå! Kropp + ande = kvinnligt + manligt, manligt + kvinnligt. Helhe-
ten är densamma för båda könen. Jung visste ju, animus, anima. Men han förstod tydligen mycket 
mindre av den kvinnliga sidan av saken. Det finns också i De Fems texter, Hilma kallas ofta för han, 
ynglingen… Men är det alltid så att det är en manlig ande i en kvinnlig kropp? I så fall är vi alltid in-
karnerade i samma kön?  
Efter träningen i går kväll var månen så konstigt placerad. Verkade pulsera. Så ovanligt stark. Fick 
mycket konstiga synförnimmelser. Träden verkade lysas upp av långvariga ”blixtar”, konturerna var 
lysande (silvervita). Himlafenomenet i somras var av samma karaktär, pulserande. Information som 
sänds? Varseblivningen var i alla fall helt klart onormal efter träningen. Har ju haft en känsla av att 
något kan/skall komma uppifrån skyn vid andra tillfällen (kvällar). 
Måndag 21/8 2000. 
Vaknade vid 01.53 av att det ”smällde” till bredvid mig, som en stor bubbla som brast just bredvid 
mig. Energikanalerna öppnas ju i kroppen, men utanför? Andliga kanaler? Har problem med att ba-
lansera det inre och yttre som vanligt. Får inte alls gjort det jag borde praktiskt. Vill egentligen bara 
jobba med det ”inre”, men man måste ju leva i livet… Har ju ansvar för andra… 

Känsla av helighet plus syn av guld.    

ARARATS BERG 

Tisdag 29/8 2000. 
Ganska mycket kraft. Pendlar mellan ”där” och ”här”. Så mycket kärlek, älskar jorden, vår under-
bara värld, vårt hem i tiden och materien. Att förenas med jorden för att få återuppstå, förnyad. Äls-
kar människan, att vi söker och kämpar. Inte förstår vi mycket, men vi drivs ändå framåt. Vi är le-
kande varelser men stänger oss själva inne i det tunga, trista, det som bara är förgänglighet. 
Måste sanningen fram? Det känns som om det måste fram i ljuset. Visas upp? Räcker det inte att vi 
möts i träningen? Varför måste det visas utåt? Är det vår uppgift? Dualsanningen. Att kunna hantera 
detta i det vanliga livet. Det måste tydligen bekräftas, åtminstone mellan oss två. Att få älska utan att 
behöva leva ut det i den sexuella kärleken? Vilken befrielse. Fortfarande lite rädd, om det bara är 
jag? Men tror jag på allt som hänt måste jag ju också tro att detta är dualkärleken. Vår uppgift. Och 
varför skulle det vara skamligt, att älska någon borde ju inte vara fel. Världen kan ju aldrig få för 
mycket kärlek. Och det finns inte rätt eller fel, kärleken flyger dit den vill. Störst av allt är kärleken. 
Kärleken är helig. 
Det är ju en underbar gåva vi fått. Att få träffas igen, att få träna tillsammans. Att vi kommer så nära 
varandra. Att känslor och tankar kan delas av alla. Att få resa tillsammans till den gyllen staden. I 
ljuset, i värmen, i din vind… Att vi förts samman på rätt tid och plats under de rätta förhållandena. 
Denna gudomliga plan… Är det Lars som är nyckeln? Att jag måste vara uppriktig om mina känslor 
för honom? För dem alla? Min bror, får jag vara din vän? Får jag dela ditt ord och din tro? 
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Detta dilemma, som en tvångströja. Jag vill ju vara FRI. Fri att älska, fri att känna vad jag vill, umgås 
med vem jag vill. Leva som jag vill detta korta liv. Bergen. Ararats berg. Man kan nog bara komma 
upp utan bagage. 

 

DIREKT KONTAKT FRÅN DEN ANDLIGA DIMENSIONEN 

Onsdag 6/9 2000. 
Träningen i går kväll var så stark, bland det starkaste hittills. Ett par gånger under sommarkursen 
står förstås på sätt och vis i en klass för sig. Men det här var mer en kollektiv upplevelse, så otroligt 
skönt. I sista Lyft upp Qi i söndags såg jag korset med en ljus gestalt på. När vi skulle börja med arm-
träningen i går såg jag någon som gjorde armrörelserna i ”andanom”. Tränar de tillsammans med 
oss på något annat plan? Har ju alltid haft känslan av att Qigong är en gudomlig konst… 
En kväll fick jag helt plötsligt och oväntat lust att teckna. Det var verkligen inget jag ägnat mig åt 
som vuxen och det blev inget av det den här gången heller… 
Fredag 8/9 2000. Lånade en bok av Iréne, ”Klara svar från andevärlden” av Robert och Marie-Lou-
ise Hahn. Han läkare, hon sjuksköterska. De hade fått dessa budskap 1996. Intressant att det sker i 
Sverige och att det är ”rationella” människor som fått det. Blir mer och mer övertygad om att det är 
en andlig offensiv på gång, och att Stockholm verkligen är en av ”brännpunkterna”. Vi har ju gått 
framåt i empati, förståelse, jämlikhet. Visst är det bättre? Klart att det finns starka tecken åt andra 
hållet också, konsumtion, förflackning, utseendefixering etc.  Men kampen måste ju vara hård? Mot-
krafterna är starka. Inte ”djävulen” men ”jordsystemet”. Boken kändes i alla fall så sann, i linje med 
de budskap De Fem fick. Att de vågar ställa upp och ”bekänna färg”. Visst måste också jag göra det. 
När det blir dags får jag inte svika. Gode Gud, ge mig mod och styrka. Låt mig klara av de uppgifter 
du vill lägga på mig. Amen. 
10/9 2000. 
När jag badade i går kväll fick jag en sådan lust att ta fram färger och papper och försöka ”fri” teck-
ning. När jag satt vid köksbordet började jag ”tona in” och fick meddelanden. Det var som en röst 
som talade inom mig. Det var så uppmuntrande ord. Jag var nog rädd för fullmånen, förra gången var 
ju så starkt, fast jag var inte medveten om att jag var rädd. Men jag fick ett lugnande meddelande… 

Sanning. Sanningen skall göra er fria… 
Lita på din intuition. Var glad. Lek. Lev. Älska. Kärleken är inget problem. Vi står själva i ljuset. 
Änglarna älskar dig. Vi är delfiner i livets hav. Låt ingenting hindra dig. I ande och vatten. Ren 
intuition. 
Fullmånen. Var inte rädd. Vi finns med dig. Leder dig dit din väg går. Frukta inte Gud är med 
dig. Ledsaga… Tystnad behövs. 
Kontakten blev svagare, familjen stojade. ”Tystnad behövs.” Stängde dörren och följande meddelande kom. Klart, i 
en enda ström… 
Livets strid är inte lätt. Vet att trösten finns i ordet, sanningen. Låt dig ledas av oss. Lämna allt. 
Höga ledare ledsagar dig, er. Vår medkänsla är enorm. Låt dig inte hindras. Svek, att svikas får ej 
ske. Herrens tjänare bliv. Ingen skall skadas. Allt blir gott. Sov i förtröstan, ro. Vila i vår kärlek. 
Amen. 
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Var ett medium, en kanal. Inget kött. Ro, frid, lugn. Kämpa inte emot. Din karma är bestämd. 
Din uppgift är enorm. Din styrka skall växa. Vi vill dig väl. Tro och lita på oss. Förtrösta, ingen 
skall skadas. Vita ljuset finn. Du är på rätt väg. Vi leder dig. Låt dig inte förtröttas. Allt blir bra. 
Visst verkar det knäppt, röster… Och när jag just läst boken om människor som fått sådana medde-
landen. Snacka om självsuggestion. Men å andra sidan, jag har ju mediala gåvor, måste väl ändå er-
känna/inse det. Sanndrömmar, stark intuition etc. Och mina ”vanliga” drömmar som lett mig har i 
stort sett helt lämnat mig, har ju saknat dem. Kanske är detta en ny fas? Om jag på något sätt var 
knuten till De Fem har jag ju varit med om detta förut… 
Men visst är det svårt att veta om det bara är ”vanlig” inbillning? Men det spelar igen roll. För mig 
känns det rätt, de ger mig tröst och stöd. Jag behöver ju inte bevisa deras ”riktighet” för någon. Och 
meddelandena stämmer på något sätt med min känsla av kontakt uppåt, att det vi gör är viktigt, bra 
för andra, på andra plan. 
Måndag 25/9 2000. När jag tränade ute i går morse såg jag som kraftfält runt träden och vattendrop-
par glittrade som tusentals diamanter i träd och buskar. Det var en så vacker morgon, klar, vindstilla 
och varm, och så denna upplevelse i träningen… Det känns mer och mer som om ”andra” tränar med 
mig/oss i någon annan dimension. I det gyllene ljuset… 
Sambandet mellan oss här nere och dem där uppe, vi är väl viktiga för det stora hela på något sätt? 
Att vi skall tillbaka till ursprunget, längtan är ju så otroligt stark. Vi hjälper väl varandra framåt, 
kärlekskraften är den som kan övervinna alla hinder. Kärleken till alla, både här ner och där uppe. 
Dom längtar efter oss också? Vi har en uppgift här nere men samarbetet sker också uppåt, arbetet 
leds ju därifrån. När vi förenas i träningen, både vi på det fysiska planet och de andra, så otroligt 
skönt. Att få bli ETT, att enas i kärleken, att förenas i kärleken, ALLA. Alla är viktiga, ingen skall 
stängas ute. De som har förmågan har också rätten. 
När jag tränade ute i går såg jag korset när jag gjorde ”lotusblomman”. Satte ihop händerna och 
lyfte upp det. En helig upplevelse. Vi ska lyfta upp korset? (Hilma af Klint.) Templet skall uppföras 
igen i Norden, i Stockholm. I vår kropp, men också i träningen, den gemensamma. 
26/9 2000. 
Planen gäller, tveka inte nu är det dags, tiden är kommen. Vi finns med er, tveka inte. Allt blir 
bra, ledaren finns nära. Vi är alla med er. Förtrösta, tveka inte. (Ser en ängel). Livet i allt, be-
fruktande. Din passion gestaltar Mästarens väg. Han som lever i er alla. Livets källa, livets vatten, 
klart och livgivande. Kärleken är allt. Mästarna i alla tider jordens folk har befruktat. Vägen är 
svår men segern skall komma. Tveka inte om detta. Kunskapen finns inom er. Låt intuitionen 
styra. 

ATT GÅ PÅ GLAS 

Onsdag 27/9 2000. 
Träningen i går, vet inte riktigt vad som hände… Starkt Qi-fält som vanligt men jag var på något sätt 
inte riktigt ”med”. Ingen riktig kontakt. Vi avlutade med La Qi och Qi-reglering och jag fick något 
slags ”sammanbrott”. En så stor längtan och sorg, tårarna rann. Vet inte om jag misslyckades med 
något? Känner mig fortfarande mer eller mindre förkrossad. Vet heller inte riktigt vad det handlar 
om. Delvis är det väl trycket av allt som händer, vad betyder allt detta? Är jag i alla fall inte psykiskt 
frisk? Det är så ensamt, inget jag kan diskutera med någon annan. Kanske är det för mycket att bära 
för mig. Det finns helt klart en reell risk att gå över gränsen, dessa starka förändringar som sker. Men 
man får inte mer än precis vad man tål? Det är ju jag själv som styr? Eller? 
Har också varit så känslig på slutet, klart att det kan ge kontakt men också slå fel. Jag borde förstås 
vara positiv, svårigheter leder ju till växande, men det är inte lätt. Helt klart var det kopplat till Lars 
det som hände i går. Denna längtan, den kom ju från det djupaste i mig. Jag har aldrig känt att ”den 
andre” i mig manifesterat sig så starkt. Sorgen var så stark. Fattar inte varifrån detta kommer. Är det 
minnen från tidigare liv? Jag fattar inte hur dessa människor kan beröra mig så starkt. Det känns så 
förödmjukande att inte ha kontroll på sina egna känslor. Samtidigt är det ju detta träningen går ut på, 
att lära sig älska sig själv och att lära sig älska de andra. Borde väl vara glad att det fungerar så 
bra… Varför då denna ångest och sorg? Det jag kände i träningen var dels en sorg över att den kon-
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takt vi brukar ha inte fanns där (just då?) och en sorg över att vi inte kan umgås på det ”vanliga” 
planet. Det är så jobbigt, som att gå på glas.  
Torsdag 28/9 2000. 
Mår fortsatt dåligt, ont i kroppen, ont i magen. Hade en jobbig natt. Vaknade och var så där ”utom 
mig”. Själen var någon annanstans. Visste inte vem jag var eller var jag var, bara att jag hade ett litet 
barn som var borta. Denna ångest och rädsla. Drömde sedan att en granne ringde och berättade att 
”han är död nu”. Det var någon som hade jobbat dygnet runt på slutet och som dött. Ingen som jag 
kände närmare?  
Undrar vad som är dött? Insåg i alla fall att jag måste offra min stolthet i denna fråga. Ingen annan 
kommer att hjälpa mig. Varför är detta så besvärligt? Det har ju varit en stötesten hela tiden, hela 
året. Är det bara en rädsla för att bryta emot konventionerna? Men jag har andra manliga vänner, det 
är inget problem i sig. Men här rör det sig om så starka känslor och rädslan att bli avvisad, sårad är 
så stark. Det måste vara något i mig som skapar detta hemska dilemma? Delvis förstås rädslan att 
skada någon. Arnfinn, Lars, Carina? Att kärlek skulle kunna skada, visst det sker ju dagligen, alla 
skilsmässor. Men jag tror ändå att jag kan hantera detta på ett moget sätt… Vi är inte menade att ha 
något fysiskt förhållande i detta liv. Den känslan är så stark. Och då borde man väl kunna koppla av?  
Men varför måste jag ”upp till bevis”? Det blir ju en sådan diskrepans, närheten i träningen och detta 
avstånd för övrigt. Det går väl inte att ha det så? Det ena måste väl matcha det andra? Tydligen 
måste det till en förändring. Jag måste visst lägga korten på bordet? Men varför? Är det ett krav för 
att vara sann inför mig själv och andra? Varför inte låtsas som ”inget”, det är ju enklast för mig och 
för alla andra. Men det fungerar tydligen inte. Och träningen? Vi har ju en gemensam uppgift! Jag 
måste ta mig igenom detta på något sätt. Vi skall ju föra fram broderskärleken, dualkänslan. 
Kärleken är allt. Livet, livets vatten. Varför skall det vara så svårt? Vi skapar själva våra svårigheter. 
Sanningen befriar. Om alla vet hur det är så blir det inte så stora problem. Sanningen är enkel, jag 
vill ju bara att vi ska kunna vara vänner. Klart man kan älska sina vänner också! Men det är förstås 
lättare om man är av samma kön, men man borde inte vara tvungen att lägga sådana begränsningar 
på sina känslor.  
Anden lider när man inte lever efter sina sanna känslor. Och när anden lider, då lider också kroppen! 
Gode Gud. Tack för all kärlek från alla håll. Hjälp mig att vara sann och öppen. Hjälp mig att alltid 
vara ren i mina avsikter. Hjälp mig att vara värdig den nåd jag får, hjälp mig att vara trogen och be-
jaka det vackraste och finaste jag fått. Gode Gud, ge mig styrka att möta Lars i kväll, ansikte mot an-
sikte. Hjälp oss att få en relation där vi kan vara sanna mot oss själva och mot andra. Amen. 
Måndag 2/10 2000. 
Fortsatt jobbigt. Har varit som en tryckkokare på explosionsgränsen hela helgen. Trycket av Qi, den 
där blockeringen försvann visst inte i tisdags… Jag blir snart tokig, jag fattar inte vad det är som på-
går! Det är väl något som skall fram men jag förstår inte vad det är! Varför håller psyket emot? En så 
stark försvarsreaktion? Det måste väl vara något ”farligt”? Samtidigt denna längtan, så stark. Att 
förenas i helheten, tillbaka till alltet, tillsammans. Omslutas av kärlek. Tydligen något som alla innerst 
inne söker. Och samtidigt denna olust, rädslan att vara löjlig, göra bort sig, vara beroende, inkräkta 
på någon annans integritet, skada andra… Det räcker kanske till för att man ska må dåligt? 

Sanningen finns inom dig själv. Ingen annan vet vad det handlar om. Bara du kan göra dig fri. 
Kämpa på, förlossningen kommer. Allt blir bra, ingen skall lida. 
Måste man dö? Är tydligen fortfarande rädd för att dö. Tyckte jag hade tagit farväl men det är tydli-
gen så mycket som håller mig kvar. Drömde om mjölk? Om kinesiska/japanska broar, sådana där 
välvda. 

 
Drömde om kroppar som var som dockor. Sådana där dockor i snören… Kroppen är bara ett ”utan-
verk”. Den är inte jag, den är förgänglig men jag är evig… Men kroppen är också glädje, lust, att få 
vara i tiden, i materien… ”Du gav mig ju en kropp…”. 
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Gode Gud, ge mig ro och förtröstan. Lär mig att vila i din visdom. Du som ger allt, du som ger liv. 
Planen gäller, hjälp mig att förstå min uppgift. Förena oss i din kärlek. Amen. 
”De i anden fattiga.” Att inte vilja äga något, att vara fri. Gäller min rädsla att jag inte skall kunna 
älska utan att vilja äga? Är så rädd att bli svartsjuk, att bli beroende. Måste kunna älska utan några 
som helst krav på den det gäller. Att kunna älska dem som Han älskar oss. Allt är ju ett. Att bara låta 
det flöda. Gode Gud, fräls mig från åtrå. Men denna starka längtan i anden? Anden kan inte göra 
något som är fel, han har ju ”himmelskt” ursprung. ”Känslan är inte fel, det är nyanserna som kan 
vara fel.” Men hur vet man att kärleken är ren? ”Kärleken söker inte sitt.” Och den är osjälvisk. Gud, 
jag vet ju inte alls var jag är. Gode Gud, hjälp mig att låta min kärlek strömma fritt. Låt kärlekens 
källa vara ren och klar och lugn. Gör mig ren och sann. Låt allt falskt och osant försvinna. Gode Gud, 
hjälp mig framåt. Amen. 
Tisdag 3/10 2000. 
”Sambandet mellan dem som lever i kroppen och dem som tagit av sig kroppen.” Jag har ju fått så 
mycket stöd, hjälp, kärlek. Jag känner verkligen att de finns och att de arbetar tillsammans med oss på 
ett annat plan. De älskar mig, älskar oss. Att samarbetet fungerar bevisas verkligen av De Fem och 
den undervisning de fick och sambandet med mig, med vårt arbete. Det är så otroligt fantastiskt, 
denna intrikata plan. Att allt var bestämt för så länge sedan. Så mycket som kan gå fel och ändå 
stämmer det. Vi är verkligen här nu. Samlade och jag tror faktiskt mogna att klara av det! Med hjälp 
av de Höga förstås. De som gått före. Allt är förberett, templet skall resas igen. Det är verkligen dags 
nu. 
Det händer något med träningen också, tyngre, mäktigare. Vågorna är starkare eller jag är väl an-
tagligen mer mottaglig. De finns väl alltid där! 

”Mästarna i alla tider jordens barn befruktat har.” Att kunna och vilja, att arbeta i kärlekens namn 
och ge allt man har. Hur underbart, men hur få som mäktar. Hjälpen behövs och den finns, nära 
och beständig. Lyssna bara, vi leder dig framåt. Vägen är målet, utvecklingen kan aldrig avstanna. 
Horisonten är oändlig. Du är nära nu, tveka inte. Din dag har äntligen kommit. Allt blir bra, ditt 
öde är bestämt, du har en stor uppgift. Vi hjälper dig och de dina. Ni kommer att lyckas. Gud 
bevare er. Amen. 
De finns så nära, om man bara lyssnar vill de inget annat än hjälpa. Vi är verkligen älskade och vik-
tiga för dem ”där uppe”. Och vi behöver verkligen känna detta samband. Annars är ju livet menings-
löst. Om vi bara har ett enda liv och sedan skulle allt bara vara mörker, hur meningslöst vore inte allt 
då. Men vi kommer tillbaka, gång på gång. Och det finns en utvecklingsplan för var och en av oss. Om 
vi bara får kunskap och förståelse för detta finns ju hjälpen där också. I drömmar, i aningar, i bilder 
och ord. Om vi verkligen förstod att vad vi sår får vi också skörda. Allt är rättvist och tjänar till att 
utbilda och lära oss. Kunskaper som vi kan använda i alla liv i fortsättningen. De kanske inte är med-
vetna, men när de verkligen behövs så finns de där. 
Qigongen är nog en sådan kunskap för mig. Jag fick ju meddelandet från henne (vem?) att jag fick 
”fortsätta på den nivå där jag slutade”. Jag visste ju inte alls vad detta innebar, men visst har jag 
byggt vidare på en solid grund från tidigare liv. Jag var redan invigd. Men det innebär inte att det är 
lätt. Alla tvivel, all rädsla. Arbetet måste göras om från början i varje liv? Men det går lättare om 
man varit där förr. Det är lättare att förstå läxorna och att dra erfarenheter av det man är med om. 
Men till sist kommer man ändå till den nivå där allt är nytt. Där läxan kommer för första gången. Och 
det är då man verkligen sätts på prov. Nu blir vägen brantare, stenigare och halare. Klättringen blir 
så mödosam. Inga kända landmärken finns längre. Men så underbart att få chansen att utvecklas, att 
få växa. Att få bli den man var ämnad att bli. Hela meningen med denna tillvaro. Det är nu det gäller 
och man kan ju klara det med hjälp av Mästarna. Lärarna från alla tider.  
Tack gode Gud för allt. Hjälp och stöd mig i dag som alla dagar. Hjälp oss alla att förstå din vilja och 
att leva efter den. Ge oss av din kraft och kärlek. Hjälp oss att ge den vidare till alla som behöver dig. 
Var med oss på träningen i kväll och hjälp oss framåt. Tack för allt, tack för livet. Amen. 
Kunskapen finns i var och en av oss. INGEN kan lära någon annan, var och en måste själv gå sin väg. 
Vi kan få stöd och inspiration av dem som gått före, men vi måste själva lära våra läxor. Var och en 
måste få växa i frihet. Vi har ingen rätt att föreskriva hur andra skall leva sitt liv. Var och en vet inom 
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sig vad som är bäst för honom eller henne. Det får inte finnas absoluta sanningar och dogmer. Vi har 
alla sanningen inom oss, och den skall förr eller senare göra var och en fri. Det är bara jag som vet 
vilken väg som är den rätta för mig. Och alla har rätt till samma frihet att finna sin egen sanning.  
Den där känslan av att vi måste enas, önskan att Herbjörn skulle närma sig oss. Det var ju jag som 
behövde det i allra högsta grad. Det är ju jag som inte kan ta emot de andra. På ytan är jag väl höv-
lig, hälsar i alla fall. Men under det har det funnits ett så otroligt motstånd. Jag har ju egentligen inte 
kunnat tro att Herbjörn inte skulle vara ”där”. Han tog oss till Gerusalemme på träningskursen. Han 
är så högt andligt, han kan väl inte vara elak eller småsint. Men Carina påstår ju det, men det måste 
väl ligga något annat under? Vi behöver alla utvecklas, men jag tror nog vi alla är där vi behöver 
vara nu. 
Torsdag 5/10 2000. 
Drömde att jag och några andra reste i ett rymdskepp. Vi passerade ”tidsbältet” och allt vrängdes ”ut 
och in”. Plötsligt var vi i en helt annan del av Universum. I en annan tid? 
Måndag 23/10 2000. 
Tillbaka från Hong Kong. På flyget dit såg jag en så stark bild av T’ai ch’i t´u.  

 
Fick också en ”bröllopsbild” någon av dagarna där. Ungefär som på sommarkursen fast ”större”.  
Det var qigongkurs i helgen, projekthelg. Lördag var ganska jobbig, jag mådde inte speciellt bra. 
Tyckte ju att jag kommit till ro med dessa gossar. Målet är ju villkorslös kärlek… Men på lördag fick 
jag ett anfall av svartsjuka, avundsjuka. Känslor som jag absolut inte vill ha och inte har någon an-
ledning att ha heller. Men det handlar väl till en del om den där gamla ambivalensen, den starka läng-
tan efter att vara delaktig och höra till. Var irriterad, frös. Men som vanligt visar sådana reaktioner 
på att det är någon förändring på gång. 
 Vi började med det långa La Qi-bandet på söndagsmorgonen och jag fick en så stark reaktion, var 
svimfärdig. När vi tränade Lyft upp Qi hamnade jag i en annan dimension, ungefär som första tors-
dagsträningen. Träningen var så oerhört skön. La Qi, jag fick en helt ny känsla, hela anden var med… 
Och Lyft upp Qi, ljuset, glädjen. Kärleken. Det är ju inte bara vi, ”de andra” är också med. Allt är ett. 
Vi slutade med Qi-reglering och det var så starkt, ljus, kärlek. Tack gode Gud för allt vi får. Tack för 
att ni leder oss framåt, hjälper och undervisar oss. Amen.  
Såg bilder av templet under träningen. Tänkte på att jag inte precis gillar ”göteborgskorna”. Insåg att 
det var för att de har mycket av det som finns i mig som jag helst inte vill kännas vid, ett starkt ego, en 
önskan att framhäva mig själv, vilja veta bäst. Det är väl det som vi inte vill erkänna om oss själva 
som vi projicerar på andra. Får väl försöka ”ta hem” dessa känslor.  
Tänkte också på att Golgata tydligen betyder ”Huvudskallekullen” eller något liknande. Korset skall 
lyftas upp på Golgata, upp över huvudet. Det finns ju en målning av Hilma af Klint med precis detta. 
Allt finns i De Fems texter och i målningarna… Andens bilder. Visst var helgen ett steg framåt. 
Samma upplevelser som under sommarkursen men mindre ångestfyllt, lättare, ljusare. Guden och 
gudinnan. Yin och Yang. Ett steg framåt men jag vet inte var vi är, hur vägen framåt ser ut. Men jag 
vet att planen gäller. Att allt skall ske till det bästa. När vi är redo sker det som skall ske.  
Och kontakten med ”den andra sidan” är mycket klarare nu. För dem som har ”ögon att se med och 
öron att höra”. Mina sinnen utvecklas faktiskt. Än är det inte klart men ”nu ser ni som i en spegel, då 
skall ni se ansikte mot ansikte”. Det är väl detta denna oerhört starka längtan betyder. Att få kontakt, 
himmelriket på jorden.  
Onsdag 25/10 2000. 
Träningen i går var otroligt ”upp och ned”. Det var ju klart att det skulle komma en reaktion efter 
helgens starka upplevelser. Men det var ändå lite konstigt, träningen på morgonen var underbar och 
jag kände mig så harmonisk hela dagen. Och ändå… Känner en stor press på mig, det är på gränsen 
att jag tvingas framåt under träningen och det kan jag inte acceptera. Jag vill absolut inte känna mig 
utnyttjad. Men träningen var stark, de släpper på mer och mer kraft. Vi tränade i alla fall Lyft upp Qi 
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med sex repetitioner sist och jag upplevde nog alla känslor i spektret. Kärlek, ilska, lycka, sorg, läng-
tan och avståndstagande. En stark irritation och aggression. Och som vanligt var det Lars som stod i 
fokus för allt. Stackarn, hoppas han inte får alltför mycket av detta. Men han verkade också irriterad, 
tyvärr känner han nog av det… Och denna starka längtan, samtidigt som avståndet bara blir större i 
det yttre. Det är fortfarande så pinsamt och förödmjukande. Och jag är fortfarande osäker om vad det 
är som händer, är det inbillning… Men tydligen måste jag erkänna det för mig själv åtminstone. Jag 
älskar verkligen Lars. De andra också, men han är den som står mig närmast. Och tydligen måste jag 
ha någon sorts bekräftelse, något slags gensvar även utanför träningen. Jag måste vara sann och öp-
pen i livet på samma sätt som i träningen. Jag vill ju bara att vi ska kunna vara vänner, kunna mötas i 
sanning. Gode Gud, hjälp mig igenom detta som du hjälper mig varje dag. Ge mig av din kraft, styrka 
och kärlek. Hjälp mig att förstå och lyda din vilja. Amen. 
Kära Orakel, ska jag maila till Lars och försöka förklara och öppna kontakten? 
15. Ödmjukhet, tvekan. Tänk och tala ödmjukt för att nå ditt mål. När du lägger din stolthet och ditt 
behov av att dominera åt sidan så kommer du att få förmågan att bli medveten om saker. Inse detta 
och handla omedelbart. 52. Gräns stabiliserande. Tack älskade Orakel!   

FÖRSTA FÖRNEKELSEN 

Torsdag 26/10 2000. 
Skickade ett mail till Lars i går. Var så rädd att lämna ut mig… Samtidigt ligger förstås ansvaret hos 
mig, det är ju jag som gör bedömningen att han kan möta upp, förstå på rätt sätt. Och sådant har jag 
faktiskt missbedömt förut. Men i så fall ligger ”felet” hos mig själv. Det känns i alla fall på sätt och 
vis bra. Den här blockeringen gentemot Lars har ju faktiskt varit ett problem hela tiden. När jag tittar 
tillbaka i dagboken är det den striden som blommar upp gång på gång. Ett dilemma som jag kämpar 
med men som jag inte klarar av att lösa. Och nu måste det ske en förändring. Antingen får jag ingen 
eller ”fel” reaktion från Lars, och då blir det nog inte möjligt att fortsätta med de gemensamma trä-
ningarna. Det känns i och för sig nästan otänkbart, men det är en strid jag får ta i så fall. Att mötas i 
träningen men inte ha någon kontakt för övrigt, det känns som att bli utnyttjad, som prostitution. Det 
var kanske där jag var i tisdags? Jag kände mig ju ”pushad”, utnyttjad, irriterad.  
Eller också kan vi skapa någon sorts relation i det ”verkliga” livet. Och det är väl den utveckling jag 
måste tro på. Allt arbete kan väl inte vara förgäves. Det är viktigt att vi klarar av vår uppgift. Och i 
den ligger ju att vi skall återupprätta brödraskapet. Vi måste enas… Gode Gud, hjälp mig. Led mig 
och låt mig växa i din vård. Låt oss alla mötas i kärlek. Amen.  
Hjälp mig nu är det kris. 
Hjälpen finns där du minst anar. Sök och du skall finna. Alla bröder lider med dig. Låt dig inte 
förtröttas, vi hjälper. Liten på jorden är du, men andens rike råder. Där gäller andra lagar. 

Måndag 30/10 2000. 
Ganska bra helg, konstigt nog. Jag mådde ju så dåligt förra veckan. Men att jag skrev det där mailet 
till Lars gjorde att något ”släppte” i alla fall. Fick en så konkret bild av en förlossning efteråt. Lus-
tigt… 
Att han inte svarade kändes förstås ledsamt, men min stolthet är helt krossad i alla fall, oberoende av 
hans reaktion. Och på något sätt kan jag inte tro att han inte skulle kunna möta upp på rätt sätt. Men 
kanske har jag sårat honom med mitt sätt att vara? Ska jag vara helt uppriktig tror jag att han också 
har haft en kamp och en strid. Kanske har jag skadat honom med mitt agerande? Skrev ett dumt mail 
till Carina i fredags också. Får hoppas hon kan överse med min barnslighet. Jag kände mig som en 
mask på en krok. Att kämpa för att komma loss och ändå denna starka längtan. 
Gode Gud, hjälp oss alla att känna din kärlek och frid. Hjälp oss att växa i din vård. Hjälp mig att få 
en bra relation till Lars. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
Drömde att min man, jag och min far skulle åka på auktion till Övik. Det var ett gammalt hem, allt 
skulle bort. Det var väldigt fromma människor i den bygden. Klockan blev 11 och då skulle det vara 
någon sorts stilla samling. Folk läste i psalmböcker men jag läste en annan bok. Var plötsligt i en 
säng, avklädd men hade i alla fall ett täcke att gömma mig under. Gick in i ett rum där det var högt i 
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tak, vackra trägolv. Jag tänkte att det skulle fungera bra som kyrka. Det var så tomt och kallt men jag 
tänkte i drömmen att det nog skulle gå bra att värma upp. När vi åkte dit körde min man först men 
sedan tog far över. 
Lars svarade i alla fall till slut. Han ville tänka igenom det först… Han är inte så impulsiv som jag, 
jag skulle aldrig kunna vänta med att svara i fyra dagar… Han tyckte i alla fall att jag skulle ”tänka 
mindre”. Tyckte att jag nog kunde söka psykologhjälp… Men han erbjöd sig också att prata med mig 
ensam eller tillsammans med någon eller några andra. Och han har väl rätt att jag behöver prata! 
Men vem skulle kunna möta mig? Jag måste ju gå min egen väg. Och jag tror faktiskt att jag kan 
komma igenom själv. Ingen psykolog skulle hjälpa mig i det här läget. 

KÄRLEKSGUDINNAN GÄSTAR OSS IGEN 

Tisdag 31/10 2000. 
Vet inte riktigt hur det är idag… jag borde känna mig bra efter att ha vågat öppna kontakten med 
Lars. Men det känns inte riktigt bra, ont i magen. Men det är en process, jag kan väl inte räkna med 
ögonblickliga förändringar. Men visst passerade jag en gräns? Den här striden har varat i mer än ett 
år, så det är klart att jag är trött och tom. Men var står jag nu? Jag har ju fått så mycket. Denna un-
derbara kontakt i träningen, i drömmar, i anden. 
De finns och de älskar oss och hjälper oss. Att mitt hjärta öppnats upp. Denna kärlek som flödar, inte 
bara för min familj men för Lars, Carina, Herbjörn och alla som tränar Qigong. För himlen, jorden, 
människorna. Att jag kan älska alla som en förälder älskar sina barn. Ett nytt barn innebär ju inte att 
kärleken till de andra blir mindre. Ju mer man delar ut, ju mer finns det. Som med fiskarna och brö-
det. Att jag är frisk och fri. Att jag lärt känna mig själv bättre och därmed förstå andra på ett bättre 
sätt. Alla underbara upplevelser i träningen, friden, kärleken, allt skönt. Att våga bejaka vad det är att 
vara människa. Tacksamheten för allt som kroppen ger mig. Min dröm om auktionen, allt är borta, 
ner till den sista väskan. Och när det är tomt kan det bli plats för något nytt, en kyrka.  
Det är ju faktiskt detta som De Fems undervisning handlade om. Att släppa allt och göra plats för 
Templet som skulle resas i Stockholm, i kroppen. Lika förvånande varje gång, allt finns där i texterna 
och målningarna. Men man förstår inte förrän man varit där. Gnosis. Kalken som måste vara tom och 
ren för att vinet skall kunna hällas däri. Jag vet inte om jag verkligen är där nu, men visst har jag 
kommit närmare. Alla drömmar om att jag hade för mycket packning, kom för sent. Det var väl bl.a. 
min stolthet som hindrade mig. Men också rädsla. Att bli skadad, att skada. Framförallt Arnfinn. Men 
min kärlek till honom är bara större, mognare. Att jag hittat flera som jag älskar tar ju inget från ho-
nom. Men usch, den sitter så djupt denna exklusiva tvåsamhet. Att det bara får finnas känslor för en 
annan vuxen. Så mycket kraft som går åt till att hindra ”olämpliga” känslor.  
Hur vi lägger band och fjättrar på kärleken som är det heligaste, en gåva från gudarna. Man vill vara 
”lagom” men de ger ju i överflöd. Låt mig bara vara stark nog att ta emot. Vi vet egentligen vad som 
är rätt, men det finns så mycket som vi använder för att binda oss. Konventioner, dogmer, rädslor, 
högmod. Vi dödar det vackraste vi får. Men vi är också okunniga. Jag var okunnig, visste inte om nå-
got sätt att hantera det. Hade i och för sig någon idealbild i gemenskapen i ”klostret” i öknen. Men 
det gick ju inte att tillämpa i verkligheten. En kärlek mellan vuxna av olika kön kan vi oftast bara se 
förverkligad i sex. Men detta är den dyrbaraste gåvan. I Qigong-träningen kan vi förenas på det and-
liga planet. Alla. Tack gode Gud för denna enorma gåva. Hjälp mig att vörda den. Hjälp mig att inte 
göra fel i detta, hjälp mig att hålla detta rent. Det är så underbart, templet skall resas igen. De kunde 
inte utplåna detta för evigt. Vi får denna dyrbara gåva igen. Sanningen kan inte dödas. Guden och 
gudinnan. Yin och Yang. Kärlekskraften. Att få förenas i Gud. Att få bli ett med ursprunget, med Tao. 
Vägen. 
Gode Gud, hjälp mig att bli fri. Hjälp mig att bejaka all min kärlek. Hjälp mig att inte begränsa och 
fängsla min ande, mina känslor. Hjälp mig att riva muren och att lossa bojorna, rustningen. Hjälp mig 
att vara helt sann och helt öppen. Ge mig mod att stå för det jag tror på. Amen. 
Det är ett under, kärleksgudinnan gästar oss igen. Hon ger oss av alla sina gåvor. Liv och växande, 
död och återfödelse. En evig gåva, ett hjul som rullar genom alla tider. Hon finns i oss. Hon bor i våra 
hjärtan. Kärleken. Livet. En aspekt, en manifestation av det stora ofattbara, alltet. Allt är ett. Vi är en 
manifestation av det gudomliga. Vår plikt är att förhärliga kraften så som den förhärligar oss. Och det 
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är ju den gudomliga jämvikten vi skall nå. En balans, kraftens två poler i jämvikt i oss. Open and 
close. 

 
Och balans mellan oss. Att kärleken får flöda fritt utan att jag påverkar den. Att låta naturen och an-
den råda. Ske din vilja. Himmelriket finns ju i oss. Att stå där naken, utan skam. Sann och öppen, utan 
begränsningar, masker eller bojor. Sann mot min natur. Medveten om min ”destiny”, mitt mål. I för-
tröstan på att allt sker till det bästa. I tro på sanningen som finns inom mig. Anden som talar om vad 
som är rätt och fel. Enligt lagarna i andens rike. Lagens tavlor i vårt inre. ”Jag har inte kommit för 
att upphäva lagen utan för att fullkomna den.” Alltid handlar det om andens rike i de gamla berättel-
serna.  
Detta är vår plikt. Att söka sanningen inom oss själva. Att växa till fria, självständiga andar. Att stå 
upp för sanningen, men också att respektera att detta är varje människas unika väg. Att respektera 
varandra oavsett vilken nivå vi står på, vad som är nödvändigt för just denna syster eller broder i just 
hans eller hennes unika läge. Att göra oss fria. Fria från jordiska konventioner och band. Att bejaka 
och låta oss ledas av den gudomliga kärleken och sanningen inom oss. Men vägen är mödosam. Det 
krävs kraft och mod. Det är ensamt. Det kräver tårar och kamp. Man får inget gratis. Men vinsten, vi 
får ju så stora belöningar. Att få bli den man var menad att bli. Att veta att det finns en mening med 
vår tillvaro. Att få känna kärlek. Tack gode Gud för denna gåva, ovärderlig. Hjälp mig att förstå hur 
stort detta är. Amen. 
Har jag äntligen kommit till en vändpunkt? 
Du skall lita på dig själv. Vi leder, men din vilja styr. Ge och du skall få. Tro på att allt leds mot 
det rätta. Bröderna och systrarna är med dig. Vi välsignar dig. Låt allt vila i våra händer. Gud är 
med dig och de dina.  
Klockorna ljuder för många nu. Inträden i helgedomen. Ljuset skall spridas, allt skall klarna. 
Detta är slutspelet. Texten skall komma. Sanningen ljuda. Vi vet och vi rår över andens rike. 
”Mitt rike är ej av denna världen.” Livets vatten, livets källa. Finn den och du skall fullkomnas.  
Allt vilar i trygga händer. Fadern vakar över dig. Läraren är nära, tag emot honom i andakt i kväll. 
Kära barn, vi finns med dig. Du kommer att lyckas till slut. Evigheten är din rätta boning. Det 
eviga finns i allt. Livet finns i allt. Källan sinar aldrig. Brunnen fylls ständigt på med ny kunskap 
och ny insikt. Lev och lär i livet. Du är liten men skall segra. Kämpen skall få sin lön. Amen. 

Torsdag 2/11 2000. 
Det känns bättre, friare. Jag drömde att jag var på en resa med tåg och träffade en massa amerika-
ner. De var så unga och effektiva men trevliga. Någon hade jag mött förr. En läste Öviks alle-
handa! Jag undrar vad Övik står för? Auktionen jag drömde om var ju också där. Ö är ju sista bok-
staven i alfabetet… AO betecknar ju en ”cykel”, nedstigande och uppstigande igen. Jag hade i alla 
fall inget bagageproblem i den här drömmen… Plötsligt var jag och min man i ett parkeringsgarage. 
Vi mötte en gammal vän som var där med sin bil också. Vi skulle till universitetet men hamnade på 
min första arbetsplats. Jag såg ut genom fönstret, det var som i Venedig. En kanal utanför, vattnet 
gick ända upp mot grunden, upp mot fönstret. 
Konstigt med alla bilder jag fått från Egypten. Kon – Hathor. Sarkofagen under tredagarskursen. 
Djurbilderna. Smycken, skarabéer. Gudinnan i guld. Guden? Androgyna bilder… Båten när vi drog 
iväg under tredagars. Raas båt? Maats båt? Men också traditionellt kristna bilder. Lukten av ull i 
vintras, Guds lamm. Korset. Och Taoismen. T´ai ch´i-hjulet. 

FÖRENING AV GUDOMLIG OCH MÄNSKLIG KRAFT - HEXAGRAMMET 

Fredag 3/11 2000. 
Jag åkte in till träningen i går kväll. Det gick ganska bra att åka dit. Lustigt, när en blockering för-
svinner känns kroppen lättare, tiden går snabbare, väskan är inte så tung… Psyket påverkar varse-
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blivningen. Kunde i alla fall hälsa på Lars. Och träningen var gudomlig. Lars körde en extra lyft upp 

Qi. Jag kände att jag hade mycket kraft. Detta gudomliga ljus, kärleken. Får ju ofta  när jag gör 
triangeln med händerna men nu fick jag/vi: 

 
Den finns ju i en av Hilmas altartavlor. Det är visst en symbol i tantrismen också? Det gudomliga. Det 
ofattbara som rymmer allt i sig. Solen, solarna. Denna kraft som inrymmer hela universum. Och att vi 
människor kan få kontakt, är viktiga på något sätt. Det är klart, vi har ju en gnista av Gud i oss. Livet 
är givet av Gud. Vi skall förenas med ursprunget. Allt är ett. På så sätt kan vi få kontakt… Jag kände 
mig som en prästinna i Karnak. Allt var så underbart. Det vackraste, underbaraste som man kan ge 
och få. 
Allt är ett. Qi är Gud, en aspekt av det gudomliga. Vi är i Qi-fältet, i Gud, ”body and mind”. Gud är i 
oss, när vi får mer Qi får vi mer av Gud. Det är därför som det helar, den gudomliga kärleken och 
visheten vill ställa allt till rätta. Därför kan det ske under. 
8/11 2000. 
Du kommer att segra. Frukta inte. Vi hjälper dig framåt. Ni har alla en viktig uppgift. Det är nära 
nu. Avgörandet kommer snart. Allt blir bra. Låt inte ängslan styra dig, det skadar. Vårda din kraft 
den kommer att behövas. Men det blir glädje i himmelen när ni enas. Kämpa inte emot. Vi väl-
signar er. Amen. 

SYNDERNAS FÖRLÅTELSE 

Måndag 13/11 2000. 
Projekthelg igen. Jag hade en ”helvetesnatt” natten till lördag. Gick igenom alla fel jag gjort (som 
jag minns) i detta liv, från tidigaste barndom och framåt. Var inte alls i balans när jag kom till kursen. 
Och redan i första La Qi bröt det igenom, tårar, förkrossad. Jag har gjort allt ont man kan göra. Kan-
ske inte i detta liv, men genom alla liv. Jag har säkert krigat, dödat, svikit, ljugit, stulit. Allt. Allt svagt, 
mänskligt. Jag har ju utvecklats från det allra ”lägsta”, cellen, urdjuret och hit. Klart man gått ige-
nom alla stadier, inte bara fysiskt utan också själsligt.  
Jag fördes fram till tronen. Det var någon av De Höga. Låg där, förkrossad. Men allt lyftes plötsligt 
av från mig. Han, Jesus Kristus tog på sig mina synder. Förlossad från synden. Nåden. 
 Det var så märkligt. Det hände verkligen på riktigt. I andens rike. Jag har ju aldrig förstått att han 
dog för våra synder. Att han tog dem på sig. Att prästerna kan dela ut syndens förlåtelse? Men det 
händer verkligen. Nu som alltid. Han lever och verkar precis som då. Men det måste LEVAS. Det kan 
inte ske i tanke, i teori. Man måste dit. Och vägen är inte lätt, men det är ändå möjligt! Jag är bara en 
vanlig ”syndig” människa. Om jag kan, kan alla! Men vägen är individuell, var och en måste leta sig 
dit själv. In i sig själv och vidare. Men det jag fick mellan 9 och 10 i lördags hade jag aldrig fått i tio 
år i terapi. Eller etthundra år.  
Tack gode Gud för denna nåd. Hjälp mig att förstå och klara av mina förpliktelser. Att aldrig skapa ny 
karma, alltid arbeta för att inte skada, inte döma, inte vara självgod. Gode Gud, ge mig ödmjukhet 
och förstånd. Hjälp mig att ge vidare det jag fått. Amen. Om man fått denna nåd får man också för-
pliktelser. Man vet vad som är ont och gott. Jag vet ju att jag har kapacitet för allt, både det som är 
rätt och det som är fel. Och i och med det kan jag aldrig räkna med förlåtelse om jag väljer det som är 
fel. Jag måste alltid försöka göra det som jag vet är rätt och bekämpa det som är fel i mina tankar och 
reaktioner. Jag vet ju också att jag är en vanlig människa. Inte kan jag klara det på egen hand. Jag 
måste lita på att jag får ledning och stöd. Jag vet att de älskar mig, oss alla. Jag är inget i mig själv. 
Men som en del i alltet kan jag få en faders och en moders ledning.   
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De var ännu närmare, eller jag kunde väl uppfatta dem mer än någonsin, under lördagen. När jag 
gjorde ”lotusblomman” hörde jag en ung, vacker, manlig röst som sa ”just så”. Det var så klart och 
tydligt. Gidro? Och jag hörde också en kvinnlig röst vid något tillfälle. Tror det var samma som sa 
”du får fortsätta från den nivå där du slutade” på första helgkursen. Esther? Kände eller ”såg” också 
att de tränade med oss vid flera tillfällen. Sinnena skärps genom träningen. Kontakten blir klarare och 
klarare. Syn, hörsel, känsel, lukt. Smak? 
Jag hade också flera tillfällen när jag passerade över, in i något sinnestillstånd som kanske är över-
sinnligt, transcendent. Känslan av klarhet, rymd. Templet? Jag såg en skymt av en baby. Det är ju ett 
barn som skall födas. Den renade människan. Jag drömde att jag hade en baby som jag ammade un-
der natten mellan lördag och söndag. Jag förstår inte riktigt, är det jag själv som föder mig själv? 
Ave Maria, anden som växer i materien… Och som föds fullgången. En del av gud som skall tillbaka 
till enheten. Splittringen som skall upphöra. Modern och sonen, och fadern som befruktat. 
Det kändes faktiskt som om jag dog i lördags morse. Men så fick jag tillbaka livet, återuppståndel-
sen… Söndagen var ganska bra. Mycket kraft och starkt Qi-fält. Lars fick köra ganska mycket ”live”. 
Det är så underbart att träna tillsammans, alla, vi här och de alldeles intill. I ljuset. All kärlek, all 
närhet. Allt är ett. Och visst ”tränar vi ihop” oss. 
I alla fall, livets vatten, livets källa. Fick känslan när vi körde Qi-reglering att det strömmade vatten 
”uppifrån”. Tänker på drömmen om kanalen som var fylld upp till grunden. Det är förstås så. Livets 
vatten strömmar från dem. Befruktande, livgivande. Och min roll, att vara en ren och öppen kanal. 
Jag såg att ”livssträngen” mellan oss var platt och livlös på första träningen. Den skall ju vara rosen-
röd som kärleken och fylld av livets kraft. Säd. Både något som myllas ned och som återföds och be-
fruktning, livets vatten. It’s all an act of love. Skapelsen är en kärleksakt och det är klart att det måste 
finnas både ett manligt och ett kvinnligt element, Yin och Yang. Vi är ju en avbild av det gudomliga, 
kvinna och man. Och det är det gudomliga i träningen, att förena den manliga och kvinnliga energin.  
Det finns inget skönare än att känna hur båda aspekterna smälter samman i perfekt balans och har-
moni. Open and close, att ge och att få. Utan att begära. Expansion och kontraktion, en evig, ska-
pande jämvikt. Och det är klart att det kräver respekt, kärlek och jämlikhet. De kvinnliga och manliga 
aspekterna måste vara i balans, i harmoni. Men denna Qigong, en gudomlig konst, Man får allt. 
Hälsa, kärlek, ”vägen, sanningen och livet”. 
Onsdag 15/11 2000. 
 Träningen var så stark i går kväll. Mycket kraft, jag fick bröllopsparet igen i Lyft upp Qi. Starkare 
och tydligare. Och sista La Qi och Qi-regleringen… Han kom in i mig, det var det starkaste hittills. 
Otroligt skönt. Överhuvudtaget mer harmoniskt. Denna starka kärlek, o Gud vilken nåd att få smälta 
samman till ett.  
 
Måndag 20/11 2000. 
Drömde att någon talade väldigt strängt om L-h. Hon var diskvalificerad, eller det hade bestämts att 
hon inte skulle med eller något liknande. De har ju alltid varit vänliga men kan tydligen vara stränga 
också. Hon har ju verkat ha det besvärligt, vacklat hit och dit. Men hon var kallad, det kände jag från 
början. Men man får välja själv. Hon får väl en ny chans, en annan gång, ett annat liv?  
Drömde/såg att jag fick ett så vackert halsband. Pärlor och diamanter. Det var en så klar vision. Den 
gamla kvinnans smycken? 

 
Drömde också att jag skulle ut och jobba, jag skulle hålla någon slags presentation. Jag fick rådet att 
hålla det enkelt. Jag kommer väl att få ”upp till bevis” förstås. Det ska ju ut. Men visst, det är alltid 
bäst att ”keep it simple”. Det handlar ju inte om att tvinga på någon något. 
Templet skall ju resas, inom och utom oss. De har ju lovat det och allt de lovar infrias också. Förar-
betet, undervisningen, novistiden. Och nu, i denna inkarnation ska vi leva budskapet. Skall vi föra ut 
kunskapen vi fått… 
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Undrar varför det känns så viktigt med Hilma af Klint? Budskapet kan man ju ta till sig utan att in-
billa sig att man varit direkt inblandad. Ändå, att vi alla mötts förut. Det är ju en sanning för mig. Och 
det är ju vårt budskap, evolutionen. Att man undervisas i tillvaron på jorden, genom liv efter liv. Och 
världen kräver bevis? För mig räcker ju min egen övertygelse, jag behöver inga mer bevis. Men ändå 
finns det någon eller något som driver på, jag måste verkligen acceptera att jag är Hilma. Jag måste 
stå upp för det? Varför? Vi var ju fem och vi är fem nu igen. Och kretsen utökas. Vetekornet som myl-
las ner, dör, och föds igen… 
Lars har väl naturligtvis rätt, vad spelar det för roll om vi mötts förr? Och ändå, denna sorg över att 
inte få bli ”mött” i detta. Det är ju så viktigt för mig! Jag har en känsla av att det finns något i hen-
nes/deras arbete som skall bekräfta mig? Tavlan jag saknar? 
Tisdag 21/11 2000. 
Skrev ett brev till Gurli Lindén i går. Det vore så roligt att få träffa henne, men sker det så sker det. 
Det är så konstigt. Jag har inte riktigt förstått att det verkligen händer, men nu förstår jag. Det händer 
verkligen här och nu. Det som förbereddes skall ske. Templet skall resas. Och det är klart att de som 
förbereddes, undervisades också är de som skall leva budskapet. Från skolan till verkligheten. Och 
allt finns ju i tavlorna. Qigongen är ju där. Och det sägs i texterna också. Det skall komma någon från 
öster. Korset är ju positionerat från sydöst till nordväst. Vi har alla placerats där vi är enligt planen… 

DIAMANTEN 

Torsdag 30/11 2000. 
O Gud, låt mig vara en god jordmån för dig att så i. Låt mig alltid ta emot dig i mig. Låt oss vara ett. 
Du i oss, vi i Dig. Kärleken och glädjen. Längtan. Låt ditt vatten flöda över oss evinnerligen. Hjälp 
oss att ta emot dig. Hjälp mig att älska dig och alla på det sätt som är det rätta. Amen.  
Guden och Gudinnan. Att förena dem i oss. 4.  

 
Vi har ju både man och kvinna i oss. Vi kan både ge och ta emot, vara aktiva och passiva. Vår kärlek 
ger dem glädje. Att ta emot som ett spädbarn. Han/hon. 

 
Amen, det heliga ordet. Templet, det börjar resas nu. I gyllene ljus. Färgerna, de börjar komma nu, o 
dyrbara juvel. 

 

ATT BLI ETT 

Måndag 4/12 2000. 
Sista projekthelgen. Tack gode Gud för all nåd. Amen. Jag kände direkt på lördagen att Qi-fältet var 
så starkt. Starka träningar men också stora reaktioner. Ett så stort tryck, jag trodde nästan att jag 
skulle få hjärnblödning. Mådde illa, blödde näsblod, tårar och ångest. Tyckte synd om mig själv men 
visste också att det egentligen inte var synd om mig… Hade kval över Lars, att han inte hjälper mig. 
En känsla av att ha blivit sviken. Om vi verkligen har träffats i tidigare liv har han tydligen svikit på 
något avgörande sätt. Men jag har ju också gjort det och mycket annat dumt i alla liv. Vi är ju bara 
svaga människor. Alla har gått samma väg, varit på samma utvecklingsnivå(-er).  
Känslan av att vara helt ensam, att det inte finns någon hjälp hos någon annan. Det var verkligen 
svårt. Jag mådde dåligt på kvällen också, tränade och det var verkligen en sorts kamp. Jag grät och 
träningen var inte alls skön men helt plötsligt var det som en sten som smälte i mellangärdet. Visst var 
det en blockering som försvann och det hade med Lars att göra.  
Jag kände mig mycket friare på söndagen. Härlig, stark träning. I ljuset. Och Qi-regleringen före 
lunch… Kontakten var mycket klarare, tydligare än någonsin förr. I anden. Avklädning. Tack gode 
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Gud för denna nåd. Mycket starkare kraft än någonsin. Vid cirkelpratet fick jag en så stark känsla av 
kraft, mest i händerna. Otroligt starkt. Vet inte hur jag skall använda den bara. Handpåläggning? Det 
har varit en fantastisk helg. Så starka reaktioner, så stora framsteg. Tack för allt. Prövningarna är en 
välsignelse. Utvecklingen kräver tydligen ”lidande”. På lördag, före min reaktion, var det en så stark 
träning. Jag fick ett ”paket”. Det var en vision av ett presentpaket med snören omkring, som en födel-
sedagspresent. 
Förstod inte vari presenten bestod men det var både ”prövningen” på lördag och belöningen på sön-
dag. Jag fick också bilder av ett partitur, noter på lördag kväll. Tänkte på harmoni. Det kändes inte 
alls så just då, men visst var det väl det vi fick på söndag. Inte konstigt att jag ville ”normalisera” 
relationen till Lars, det var ju ett nästan outhärdligt tryck. Men jag vet inte om det varit bra om vi 
kunnat umgås som ”vanliga människor”. Kanske behövs avståndet för att en tillräcklig spänning skall 
byggas upp?  

 
Men om det blir ”överslag”? Det kräver en nästan omänsklig styrka för att stå ut med ett sådan tryck. 
Och det sägs i Gurli Lindéns ”Enheten bortom mångfalden” att ängels uppgift är att hålla isär, öka 
triangelns bas. 

 
Men kommer vi aldrig att kunna vara vänner? Jag tror fortfarande att vi har en uppgift som grupp 
men det verkar vara långt borta just nu. Men saker och ting kan förstås ändras väldigt snabbt. De 
Höga leder ju, Guds kraft verkar, allt blir till det bästa. 
Tack gode Gud för allt. Skydda och bevara alla som jag älskar. Tack för allt. Tack för all kärlek, all 
glädje. Tack för alla prövningar, all utveckling. Amen. 
Tisdag 5/12 2000. 
Tänkte på blockeringen i lördags. Det är konstigt, jag har ju inte upplevt speciellt mycket svårigheter i 
detta liv. Varför finns det då så mycket blockeringar? Eller har alla det? Men det känns på något sätt 
som om det är gamla oförrätter och svårigheter som finns där. Kanske sitter vår karma i Qi-kana-
lerna. Vi bär med oss vår historia i anden/”astralkroppen”. Det här sista var ju kopplat till Lars. Visst 
kan det väl vara någon överföring, han står där framme och får bli måltavla för alla emotioner. Men 
ända från första stund har jag ju känt en sådan ambivalens mot honom och i viss mån Herbjörn.  
Men Lars, visst har vi kommit hit för att lösa upp vår karma. Försonas för att kunna gå vidare. Det 
var ju en sådan känsla av besvikelse gentemot honom. Att ha blivit sviken, att han förnekat mig. Eller 
också är det jag som svikit och nu får leva igenom det lidande jag skapat. Men det smälte på något 
sätt bort med den där blockeringen. Man kan inte lasta någon annan för sina känslor. Kan inte kräva 
att någon annan löser upp ens knutar. Man måste själv ta ansvaret för sina känslor. Visst kan andra 
skada en, vara illvilliga. Men att man tillåter det att bli en börda som man bär med sig är det egna 
ansvaret. Därför är förlåtelse den största gåvan man kan ge sig själv. Förlåter man andra så blir man 
själv också befriad från sorg och ilska.  
Och det var väl det som hände förra projekthelgen. Jag fick förlåtelse för allt jag gjort mot andra i 
detta liv och tidigare liv. Och den här helgen kunde jag förlåta det som andra gjort mot mig. ”Förlåt 
oss våra skulder så som vi förlåta dem oss skyldiga äro.” Och det som blir kvar är kärleken. Störst av 
allt är kärleken. Den som inte kräver, som uthärdar allt, som ger allt. Om man blir av med blocke-
ringarna kan kärleken flöda fritt. Qi är kärlek. Kärleken är ursprunget. I evighet, från A till O. 
Onsdag 6/12 2000. 
Tänkte på bilden av ”juvelen” i torsdags. Det var en jättestor diamant eller kristall. Kanske är det 
stenen man pratar om i alkemin. Vi är väl där nu. Integrationen av det kvinnliga och manliga i mig 
själv. En förening av Yin och Yang. En balans mellan oss. Balans i gruppen. Och att få bli ett, att bli 
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hel. I Qi-regleringen i söndags var jag inte en avskild individ. Mitt medvetande var helt borta. Vi var 
verkligen ett. Eros. All kraft. Ljuset. Så underbart. ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag 
mitt ibland dem.”  

ANDEN SOM VÄXER 

Fredag 15/12 2000. 
Jag drömde om Herbjörn. Han var mitt barn, jag kramade om honom. Har väl ett överskott av mo-
derskänslor. Konstigt att det är Herbjörn jag drömmer mest om? Det finns ju något så starkt, en rela-
tion som funnits i ”evigheter”. En så stor ömhet och kärlek. Men inte alls den där ambivalenta käns-
lan som finns inför Lars. Jag har ju i och för sig ingen kontakt med Herbjörn, men det känns inte som 
det är något problem. 
Jag drömde också om en orm som slingrade sig runt en påle och som växte.  

 
Tack gode Gud för allt. Skydda och bevara alla som jag älskar. Ge dem av din frid och kärlek nu i jul 
och i all tid. Tack för att vi får växa i din vård. Amen. 
Var står jag nu? 
Du skall inte tveka. Det händer snart nu. Allt finns bestämt. Vi leder dig och de dina. Låt dig inte 
förtröttas. Mästaren finns. Han kommer snart. Du är liten på jorden men dina andliga förmågor 
skall växa. Vi vill dig väl. Fyll ladorna. Det kommer att behövas. Att växa gör ont men är mödan 
värt. Kraften ökar. 
Kommer vi att kunna enas? 
Brödraskapet är målet. Det du vill kan ske. Men ni måste förstå vars och ens ståndpunkt. Vilken 
nivå han eller hon står på. Din längtan är stark, på den bygger vi. Låt hoppet fara, endast vi ser 
målet. Tro och du skall segra. Vi styr er båt. Allt blir bra. Allt blir gott. 
Kärleken är det största. Ditt väsen låter kärleken växa. Var en god jordmån. Skörden skall bli stor. 
Alla jordens folk bidar undret. Det skall ske än en gång. Han som segrade leder striden ännu en 
gång. Mästaren i alla tider låtit vattnet flöda, säden gro. Tag emot honom i andakt. I kväll skall 
undret ske. Du skall bara vara stilla. Vi värnar om dig.  
Låt dig inte förtröttas. Vet att vi vakar över dig. Du är värdefull, vårt gods. Dina kamrater vet 
ännu inte vad som väntar. Men din uppgift är inte att förbereda dem, vi tar hand om allt. Gods 
och guld är intet, i andens rike finns allt. 

Måndag 18/12 2000. 
En bra helg. Mycket kontakt ”uppåt”. Glädje och kärlek. Läste i ”Blavatsky” om de olika namnen på 
den helige Ande, att de var feminina benämningar i allmänhet. Förstod plötsligt min starka känsla av 
att bejaka, dyrka det kvinnliga i träningen första helgen. Gudinnan. Den kvinnliga principen. Qi-
fältet, den stora modern. Trösten, kärleken. Växande och liv. Den manliga principen, befruktande. 
Detta eviga växelspel i harmoni, Yin och Yang. Och vi är avbilder av detta, ”till sin avbild skapade 
han människan”. I det gudomliga finns ju båda dessa principer i jämvikt. En evig cykel av födelse och 
död, skapande och nyskapande.  
Och vi måste förena båda dessa aspekter inom oss, mellan oss. Förena himmel och jord. Livets vatten, 
livgivande, befruktande. Växandet i materien, modern. Lotusblomman som en bild av tanken som ger 
form. Lotusfröna i bilden med de fyra korsfästa… 
Kroppen som en del av kosmos, som en avbild av kosmos? Hur energierna i kroppen påverkar Qi-
fältet i träningen… ”Du gav mig ju en kropp.” Kroppen är en boning för det gudomliga. Templet där 
Gud bor. Om man kan rena kropp och sinne. Föreningen. Mysteriet. 
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Skickade i alla fall min begäran om utträde ur Svenska Kyrkan i fredags. Det är klart att jag inte kan 
vara med i en organisation som står för krav på att ha rätt att tolka vad som är rätt och fel i kontakten 
med Gud. Jag kan ju inte godkänna att någon står mellan mig och det gudomliga. Det är ju ett per-
sonligt förhållande. Och alla förföljelser, allt förtryck. Nej, det känns verkligen rätt att inte stå kvar. 
Men visst är det också lite kvalfyllt. Jag är ju ändå döpt och konfirmerad i Svenska Kyrkan. Jag har 
alltid vetat att vi har ett andligt behov och trodde väl att kyrkan skulle finnas där om jag skulle behöva 
den. Men det har den inte gjort. Och nu står den bara för en tom och förstelnad form. Det nya måste 
finna egna vägar. Men det var på något sätt den sista resten av andlighet vi hade i Sverige. Det blir 
tomt om inte ens denna lilla spillra finns kvar. Och samtidigt, jag får dessa underbara upplevelser. 
Min tro är så starkt att den inte kan finna någon vila i detta ljumma, teoretiska, konventionella. Och 
det jag alltid känt, förnekandet av det kvinnliga. Ett undertryckande som är så starkt, också ibland ett 
hat, en fientlighet. Klart jag måste ta avstånd! Jag fick ju också insikten i träningen, ett ”råd” från 
dem. 

MYSTERIERNAS HERRAR HÄLSAR DIG 

Onsdag 20/12 2000. 
Vaknade med mycket kraft. Vad händer när jag sover? Inga drömmar. Jag vet att anden lämnar krop-
pen ibland men har inga som helst minnen av att det skedde i natt. Ändå, något händer. Kanske lagras 
kraft under sömnen, kanske släpper de ner mer nu. Det är hela tiden en utveckling, vet inte vart det 
bär hän bara… Och visst får jag undervisning ibland. Mindes ju någon sorts ”konferens”. Mannen 
som sa, ”du är ljuvlig, jag skulle vilja ##%%#”!. Mitt svar att jag slutat med sådant nu. Och hans 
svar, ”vi får kanske chansen under någon seans”.  
Seans? Jag är ju inte med i några seanser. Tänkte på qi-regleringarna. Visst är träningen en kontakt 
med ”dem”. Men seans? Klart att det är flera med stora andliga förmågor närvarande. Vi är väl alla 
mediala på något sätt. När kanalerna öppnas är det väl en sorts seans. Om De fem är tillbaka fortsät-
ter vi väl våra seanser… Men att de söker oss så starkt. Vad är det för samband mellan oss ”här” och 
dom ” där”? De är ju lärarna, mästarna som söker adepter. Men varifrån kommer kärleken? De äls-
kar tydligen mänskligheten. Och kanske är det band knutna långt tillbaka som alltid finns? Men är det 
något som jordtillvaron är en förutsättning för? Är det något vi kan göra här på jorden som är vik-
tigt? Evolutionen, utvecklingslagen är styrande. Vi måste gå framåt… Kanske är det så att livet i 
kroppen och i tiden ger oss speciella möjligheter. De kan väl inte komma hit? Klart att människor på 
jorden som kan användas som verktyg är viktiga. Undervisningen fortsätter ju, jag får väl veta det jag 
behöver veta när det är dags. 
Läste några av breven från ”mahatmerna” på Blavatsky.net. Den historien är så underlig. Men visst 
verkar det finnas något där. Men också blandat med fördomar om kvinnor t.ex. Men de verkar genom 
kanaler och då kan resultatet blandas med verktygets egna åsikter? Kände i alla fall igen vissa be-
skrivningar av adepterna, hur de hanteras. ”Visste” ju att jag gått igenom invigningen. Kan inte 
hjälpa att det känns som om jag verkligen är en ”adept” själv. Jag får väl ”specialbehandling”? Det 
är så svårt att förstå, skulle det vara något speciellt med mig? Men allt intresse, all ledning. Visst un-
dervisar de mig. ”Besöket” av tibetanerna när jag hade fått den där infektionen i foten. Alla tecken. 
Sådant händer tydligen inte i vanliga fall?  
Men jag måste väl erkänna och förstå. Jag har fått undervisning genom många liv. Och nu, dessa 
stora steg. ”Korsfästelsen.” ”Syndernas förlåtelse.” Den stora sammansmältningen sista projekthel-
gen. Den allt större närheten och kraften. Allt leds framåt steg för steg.  

Den stora invigningen närmar sig. Mysteriernas herrar hälsar dig. Du är korad. Din dag har 
kommit nu. Var lugn och förtröstansfull, allt sker som bestämt. Mästaren leder oss alla. Gud be-
vare dig. Amen. 

Brödraskapet. Vi har arbetat i mysteriets tjänst i alla tider. Det är därför som de intresserar sig för 
oss. ”Livstråden” som jag såg på första träningen, ett nätverk som knyter ihop oss och dem. Kanalen 
mellan ”här” och ”där”. Är den öppen kan allt ske. Kontakt via tal, skrift, toner, bilder. Men man 
måste vara på samma frekvens, vara samstämda. Det är på något sätt så naturligt. De är där och vi är 
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här och vi kan kommunicera med varandra. Visst är det fantastiskt men egentligen inte övernaturligt. 
Det är bara vår känslighet som måste utvecklas. Inte kroppens sinnen men andens. 
Det fanns också något annat i breven, att det inte hjälper med ”under”. Och det har jag ju egentligen 
känt själv. Om det skulle komma ett rymdskepp från en annan galax skulle de flesta inte ens lyfta 
blicken och se. Och ögonvittnena, inte skulle de bli trodda. Synvillor, inbillning, molnformationer, 
halofenomen. Nu för tiden är människor ännu mer skeptiska, bundna i det jordiska tänkandet. Och 
ändå, här försöker de skapa ett bevis på att samarbete kan ske mellan De Höga och oss här på jorden. 
Att de finns, vart vår väg för oss, vad meningen med jordelivet är. Ett tålmodigt och långsiktigt arbete. 
Inget i naturen sker språngvis, allt är en gradvis utveckling. Vi skall inte förvänta oss något under?  
Men han skall komma tillbaka? Men ingen skulle väl ens tro på det? Han finns ju för oss alltid, då 
som nu. Det är en vetenskaplig prägel på deras undervisning men också det gudomliga. De arbetar i 
Herrens tjänst. Gudomligheten, det stora alltet, det som omsluter allt, det som fanns före och kommer 
att finnas alltid. Krafterna, den skapande och livgivande och den som får allt att växa. Guden och 
Gudinnan, Yin och Yang. Jämvikten, harmonin. Den ena principen är inget utan den andra. Liv och 
död och liv igen. Open and close. 

Allt sker enligt naturens lagar. Och vi människor lever inte efter dem. Ingen balans. Förtryck av den 
kvinnliga principen, av moder jord. Gud i allt. Vi har förvirrat oss in i materialismen. Penningen är 
verkligen Gud nu. Det yttre betyder allt och det inre inget. Och människorna lider. Vi i Sverige har 
allt och ändå mår människorna dåligt. Våra andliga behov finner ingen tillfredsställelse. Så starkt, 
inbyggt i oss. Klart att det måste ske en förändring. 
Man försökte tydligen bevisa vetenskapligt att det finns ”andar” under 1880- och 1890-talen. Men vi 
kan bara bevisa det som finns i vårt eget system. Det större kan aldrig bevisas av det mindre.  

 
Här handlar det bara om ”gnosis”. Vet man så vet man, då behövs inga yttre bevis. Visst, Qi-kraften 
borde kunna mätas, den påverkar ju t.o.m. bandspelare så det borde inte vara så svårt. Men varför? 
Den finns ju, jag vet och alla andra som har ”känslan” vet också. Vi behöver inte bevisa dragnings-
kraften, vi ser ju att den fungerar… Jag kommer aldrig att ingå i några billiga försök att bevisa något. 
Kraften är helig, den skall inte användas till ytligheter. Låt verkningarna tjäna som bevis. I andliga 
frågor är materiellt tänkande värdelöst.  
Gode Gud, hjälp mig att bli sann och ren. Hjälp mig att bli fri från allt materiellt tänkande, alla kon-
ventionella reaktioner. Hjälp mig att förstå och leva efter din lag. ”Jag har inte kommit för att upp-
häva lagen.” Det var naturligtvis inte judarnas gamla stamlag han talade om. Guds lag, den eviga 
kärlekslagen styr allt. Den kan aldrig upphävas, den gäller evigt. Ge mig och alla andra styrka och 
mod. Hjälp oss att stå starka och enade när det gäller. Amen.  
Torsdag 21/12 2000. 
Utvecklingen fortsätter. Så stark träning i går kväll. Det händer verkligen något påtagligt nu, parfym-
doften, värme, närhet, vågorna. Men en gradvis utveckling, ingen revolution. Det är naturens lag, 
evolutionen. Tack för all nåd. Jag förstår fortfarande inte att detta händer, hur unikt det är? Inte unikt 
kanske men visst är det något väldigt speciellt. Gode Gud, hjälp mig att förvalta denna gåva. Hjälp 
mig att vara ren, sann, värdig din nåd. I mig själv är jag inget. Du är allt.  
Hjälp mig att hjälpa andra att förstå att vägen går genom oss själva. Att vi har sanningen inom oss. 
Att var och en måste bli en mästare. Fri, självständig, vuxen. Och kärleken. Och brödraskapet. Gode 
Gud, skydda och bevara alla som jag älskar. Låt oss alla, alla dina barn på jorden, leva i din frid och 
kärlek. Amen.  
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ROSENKREUZARNA 

Onsdag 3/1 2001. 
Tack gode Gud för all nåd. Tack alla ni som leder oss människobarn så kärleksfullt framåt. Amen. 
Hittade en Internetsida om Rosenkreuzerorden. Vi förstår väl inte hur fantastiskt detta är. När man 
behöver information så finns den där i nästa sekund. Och att vi fått ett gemensamt språk i engelskan. 
Visserligen fanns latinet men det var ju bara en liten elit som hade den kunskapen. För sökare i denna 
generation finns allt serverat. Men man måste förstås ändå veta vad man söker efter… Lustigt att jag 
inte sökt efter detta tidigare! Men allt sker när det är moget. 
I alla fall, det var tydligen någon sorts utbrytning eller avledning av frimurarna. Och de sysslade med 
alkemi, se t.ex. ”Chymical Wedding”. Och det finns där, det jag djupast har längtat efter, längtat till-
baka till. Visst är det ”jag”, allt som finns i min djupaste personlighet. Det vi får nu igen genom trä-
ningen. Något som är så införlivat med oss att det är en del av vårt eviga jag. Kärleken bröder emel-
lan. Enheten. Gudsriket. Det jag inte visste fanns i mig men som manifesterades med sådan kraft ända 
från första träningen. 

Amongst us we maintain certainly 
The due regulations without murmuring 
Our spirits inward and outwardly learn 
In peace and flame of love, 
One mind, one soul, one sense, one heart, 
One will, one opinion, one pain 
Are dwelling in us, 
Unity is our delight and most beautiful ornament. 
Nobody knows anything but that forthwith 
The others know equally well 
Just as nobody owns anything particularly himself 
It is one heart, one sense, one council. 
“Ara Foederis Theraphici”, 1618. 

För mig är detta beviset. De har fört oss samman igen. Planen, ordern, ledningen finns på ett annat 
”plan”. Allt ordnas genom De Högas ledning. Brödraskapet finns, men inte bara här, inte bara vi. 
Genom tiden, över gränsen mellan världarna. Och kunskapen finns i oss själva. Detta är liv, inte yt-
liga former. Detta är verklighet, inte lek, inte något dammigt, dött, formaliserat. Här finns verkligen 
kontakten, kraften, ledningen, kärleken. En kraftsamling från så många olika håll. 
En gammal sanning som skall fram igen, kläs i ny form. En gemensam sanning för hela mänsklighe-
ten. Vi har en stor uppgift. Härifrån kan jag inte alls förstå hur det skall gå till men jag vet ju att 
ALLT finns i planen.  
Visst är det undanglidande men jag måste försöka befästa den känsla av insikt som finns just nu. Jag 
vet att detta är SANNING, att allt stämmer. 
Jag har inte några detaljerade minnesbilder men… 

1. Sanningen finns i träningen. Vi är ett, ett broderskap. Och det fanns där från första stund. 
2. Att jag ”kände igen” dem, jag visste att det var några jag kände väl, att vi hade band som 

knutits innan vi träffades denna gång. 
3. Knut kände jag ju igen mer direkt, det låg på något sätt ”ytligare”? Och bilden av sta-

den/borgen, (Mainz?), och meddelandet ”Medeltiden”. 
4. Utsagorna i rosenkreuzarnas dokument. Det är min sanning, mina ideal. 
5. De levande minnena av ”klostret i öknen” som jag hade som barn. 
6. Och förstås allt som hänt det senaste året. Jag har verkligen fått leva igenom allt som läran 

står för. Opus, vi har gjort det arbete som förr var något externt i det inre, i anden. 
Och detta är en stor uppenbarelse. Ett budskap till mänskligheten på samma sätt som getts gång på 
gång genom historien. Visst känns det förmätet. Jag vet vad världens dom kommer att bli. Och jag är 
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bara en liten, svag, vanlig människa. Men det är vägen som vi människor skall gå. En väg, inte bara 
för de stora undantagen, utan en väg som är öppen för alla. På det sätt som passar för var och en. En 
utveckling som finns inskriven i vårt inre, i vår kod. Den lagstyrda evolutionen. Det kräver möda, ut-
veckling är lidande. Men belöningen är så stor. Det är som att föda ett barn. Visst är det tungt, visst 
gör det ont, men belöningen är så stor att man glömmer allt. 
Och det är fantastiskt. Hur vi hjälper oss själva och varandra framåt. Att kunskapen växer, att vetan-
det anrikas genom generationerna. Att man genom att ge ut till andra också hjälper sig själv i senare 
inkarnationer. Bandet mellan meningsfränder, själsbröder, andliga syskon över tiden, över generatio-
nerna. Och att verklig kunskap införlivas med självet och faktiskt finns med för all framtid, i alla liv. 
Arbetet på det materiella är förgängligt men andlig utveckling är evig.  
Men visst skyggar tanken, kan det verkligen vara så att vissa av oss levde på Jesu tid? Jag vet ju att vi 
kommer tillbaka så det borde inte vara så konstigt. Men ändå, tanken är på något sätt ”kätterskt”. Det 
sägs till De Fem att arbetet är apostoliskt men det kan ju betyda att det leds uppifrån av dessa kraf-
ter… Men ”förbundet härstammar från tiden före Mästarens människoblivande”… Det är logiskt fast 
ändå så fantastiskt… Men jag vet att jag levt i Karnak. Jag vet att livet i ”klostret i öknen” är verkligt. 
Jag vet att vi dog på den romerska arenan. Jag vet att jag har levt på medeltiden, i borgen. Och när 
jag såg den första tavlan i Aftonbladet, jag visste vad det handlade om. Att det var mer och att det var 
riktat till mig, till oss. Och jag vet att han skall komma tillbaka, han har ju lovat oss det. Den heliga 
andes återkomst. Det gudomliga finns ju med oss alltid, men mest i träningen. ”Varhelst två eller tre 
förenas i mitt namn står jag mitt ibland er.” 
I ”Fama Fraternatis”, fem ursprungliga… 

 

Tack gode Gud för allt jag får. Hjälp mig att förstå och vörda den stora nåd som ni visar mig. Hjälp 
mig framåt på min väg och låt mig alltid vila i förtröstan på din allmakt, vishet och kärlek. Hjälp mig 
att förstå planen och min uppgift i världen. Skydda och bevara alla som jag älskar. Låt oss förenas i 
din kärlek och harmoni. Låt ditt ansikte lysa emot oss och ge oss frid. Amen. 
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KVINNAN SOM HÖR TILL DAVIDS HUS 

Måndag 8/1 2001 
Fyradagars träningskurs i Kista i helgen. Så underbart. Tuff träning men kärleken, ljuset, värmen. 
Varje övning var som en juvel, en pärla, en gnistrande diamant. Kalken, Graal. En allt större närhet, 
kontakt, både utåt och uppåt. Och Lars ledde så underbart. Visst utvecklas vi alla, allt går framåt. Det 
var så skönt att jag slapp den där sortens kraftiga reaktioner. Jag hade väl någon antydan men inte 
alls något liknande som på de tidigare kurserna. Kände mig starkare, stabilare. Tack gode Gud för 
allt underbart vi får uppleva i dig, i din kärlek. Hjälp oss framåt idag som alla dagar. Amen. 
Drömde att jag var en varg, en varulv(?) som jagade en bil genom någon stad, samtidigt var det 
hemma i min hemby. Kroppen var så stark och smidig, jag tog långa, kraftiga språng. Men sinnet, 
usch, jag är ett rovdjur… Vi kom till Davids hus, han hade byggt ut det med en glasad tillbyggnad.  
En femhörning. Symbolen för människans strävan uppåt. Det var någon som hörde till det huset som 
jag jagade, en kvinna.  

 
Konstigt, jag mådde ju så bra efter kursen. Men det är kanske en påminnelse om vad jag är, människa 
i jordsystemet. Alla drifter som finns i mig. Jag vill verkligen lämna detta men är väl på sätt och vis 
fånge i min rovdjursnatur. Jag hade en konstig känsla i går kväll av att jag var på väg att ömsa skinn, 
som en orm som försöker krypa ur sig själv. Metamorfos… 

Himmelriket på jorden, 
vi är på väg att 

förverkliga detta. 
Tack Gode Gud för allt. 

Amen. Amen. Amen.

 

 
JANE LEAD 

Tisdag 9/1 2001. 
Leddes till Jane Lead på Internet. Passtheword.org. Denna ledning. Så stark maning att gå framåt, att 
söka. Hon talar sanningen. Profetian finns där. Allt är så stort. Gode Gud, ge mig ödmjukhet och för-
stånd, att jag förstår åtminstone en liten del av detta stora. En ny uppenbarelse. Han finns verkligen 
hos oss. Tack för allt. Amen. 
Mår faktiskt ganska bra. Stark känsla av andlig utveckling. Värmevågor igen, det var länge sedan så 
tydligen ”tar” träningen ordentligt. Så stark träning nu på morgonen. Jag älskar Qi-fältet och det 
älskar mig. Gudinnan, kärleken. Att omfamnas, att vila i en kärleksfull famn. 
Pratade länge med Carina i går. Denna känsla av att vilja dela, bolla tankar. Tur att hon finns, att det 
finns andra med detta allt uppslukande intresse. Det känns på något sätt starkare nu, kanske är vi alla 
på väg att närma oss varandra? Men allt har sin tid. Det sker när det skall ske. 
Tack gode Gud för allt. Led oss alla framåt så att vi får enas i din kärlek, frid och visdom. Ske din 
vilja i evighet. Amen. Amen. Amen. 
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DEN GYLLENE KLÄDNADEN 

Onsdag 10/1 2001. 
Jag hade en mycket stark andlig upplevelse i går eftermiddag. Klockan 13.45 hände något så starkt… 
Jag hade en känsla av att jag blev överdragen med en gyllene klädnad, att den sänktes ned över mig… 
Jane Leads uppenbarelser, det är samma budskap som i Hilmas bilder. Besten och draken, färgcirkeln 
osv. Men också mer, på ett annat sätt. Flocken, Nazariterna, brödraskapet. Och profetian. Fast jag vet 
hur starkt jag leds blir jag ändå förvånad. Att jag får detta just nu, just när jag kan ”förstå”. För en 
månad sedan hade jag ju inte gjort det på det här sättet… Men nu är det ju så. Vi är här för att upp-
rätta Gudsriket på jorden igen. Vi är alla återfödda med en stor uppgift. Alla har sin viktiga roll. 
Kungar och präster… Det var månförmörkelse i går kväll. Månen var röd som blod. 
Men det är inte vår egen kraft, vår ära. Vi är bara kanaler, medier. Äran är Guds. Och det är endast 
genom den gudomliga kärlekskraften som vi kan segra. ”Såg” Guds kämpar, en här till häst i går. 
Hade en vision av att jag satte upp på en vit häst och galopperade uppåt i förrgår. Betyder det att jag 
tagits upp, in i den kämpaskaran? Allt börjar falla på plats. Mitt pussel saknar nog inte så många 
bitar nu. Nästa steg är att vi måste enas. Och det är kanske inte så omöjligt, ”utåt” är vi inte där men 
andligt är vi nära.  
Det finns inga onda krafter, inget helvete. Allt är vi själva. Våra drifter och begär som vi låter härja 
fritt. Besten och draken. Men det är starka krafter, materien drar. Vi har alla denna konstitution och 
det är inte lätt att veta vad som är rätt. Den som lever i världen och tar striden och segrar i verklig-
heten är ett större föredöme än ett pelarhelgon. Och det är sant att man måste utvecklas och att man 
utvecklas genom erfarenheter. Om man gjort sitt bästa och ändå misslyckats har man i alla fall en 
läxa som man lärt till nästa gång. Alla måste genom skolan. Och det är den största gåva vi fått, att få 
denna möjlighet att lära och växa. TACK! 
Och det stora glädjebudskapet: 
HAN LEVER! DÖDEN FINNS INTE! 
Tack Gode Gud för denna nåd. Amen. 
Torsdag 11/1 2001. 
Mår fortsatt märkligt. Känner mig rastlös, splittrad. En del av mig vill bara vara ”där”. En annan 
tycker att jag måste försöka arbeta lite med det ”vanliga” arbetet. Vill ju också läsa Jane Leads 
”meddelanden”. Har också den där krypande känslan, att anden vill lämna kroppen. Är känsligare än 
vanligt. Visst är det en andlig utveckling men är den inte starkare än tidigare nu? 
Insåg i alla fall att vi verkligen är lärjungar ur den första kretsen. Det är väl klart, de första som följer 
i hans spår är naturligtvis de som fick den första undervisningen. Enligt ”De Fem” är arbetet apo-
stoliskt. Och Paulus? Allt är faktiskt möjligt! Och nu är det den helige andes rike som skall upprättas. 
Mänskligheten får undervisning steg för steg på samma sätt som De Fem. Först det yttre, Moses, bu-
den. Och nästa steg, han kom själv ned för att undervisa om vägen i det inre. Och nu, tredje steget. 
Vägen in i det heligaste. Templet skall resas igen. Himmelriket på jorden. Bröllopet, föreningen. 

  
Tack gode Gud för allt. Gör mig till en stark kämpe i din kämpaskara. Ge oss alla av din frid, kärlek 
och glädje. Ge oss styrka och mod. Ge mig styrka och mod att stå upp för sanningen. Amen. 
Det var konstigt i natt också. Någon sorts andlig sammansmältning, gång på gång. Starkt men inte 
riktigt färdigt? 
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WALK WITH GOD 

Måndag 15/1 2001. 
Lugn och skön helg. Fortsatte läsa Jane Lead. Visst är det ett meddelande till oss. ”The Nazarite 
flock.” Stenarna som spritts ut över jorden. Och nu skall vi föras samman igen. Det sker nu. Sions 
dotter. Början genom en ”Abraham and Sarah type”. Det är så märkligt och ändå känns det så bra. 
Jag vet ju att det är något stort som skall ske. Känner mig stärkt. Men visst är det stort, nästan omöj-
ligt att förstå. Allt har varit planerat sedan början? Han lovade ju oss att han skulle komma tillbaka!  
Jag ”fick” blomsterkransen, rosenkransen under fyradagarskursen. Jane Lead skriver något om att vi 
ska känna igen varandra genom ”rosy garlands” och juvelbesatta diadem. Också i meddelandena till 
De Fem finns rosenkransen som skall bindas. Juveldiademet på Hilmas sista tavla. 
Konstigt, judarna var tydligen verkligen det utvalda folket. Men det sprids till jordens alla länder. 
Helt klart får reinkarnationen en att se på ett helt annat sätt på nationalism. Jude ett liv och palesti-
nier i nästa… Kines ena livet och tibetan nästa. Vi är verkligen en familj. Alla skillnader och gränser 
är illusioner. Även dödens gräns. 
Buddha, Krishna, Kristus. Samma manifestation, samma symbol. Alla stora religioner är i grunden 
samma. Det är de yttre formerna som förvirrar. Och dogmer, att låsa fast tron i en kultur, ett sam-
manhang. Så fel, det är ju liv, ständig utveckling. Evolutionen. Om mänskligheten mognar, går framåt, 
måste också vår tro mogna och förändras. Vi kan väl aldrig förstå det största, men vår bild av det gu-
domliga kan kanske bli mer ”mogen”. 
Stark kontakt i natt igen, den där nya sorten, som ett möte av kraft. Det var opersonligt, men jag fick 
ändå känslan av att det var Herbjörn. 
Har ”sett” en fontän i träningen på senare tid. Påminner om den i Rom med de fyra floderna. Det 
finns ju också i Jane Lead. Överhuvudtaget, livets vatten. När vi promenerade i söndags var det som 
om anden gick med mig, lite trögt men kraftfull. ”Walk with God.”  
Tisdag 16/1 2001. 
Har fått en vision av en pelare eller en trädstam som sträcker sig uppåt under träningen ett par 
gånger. Så ofattbart högt. Det talas ju om ”starka pelare” i ”Vägen till templet” och om trons träd i 
Jane Lead. Något nytt, så stort, heligt.  
Ljusstrålen som sökte mig första dagen på första grundkursen. Friden och närvaron. Att vi förts sam-
man nu. Ökenvandringen är över. Att alla vi som älskar varandra får förenas, både vi här och de där. 
Den största lyckan. O Gud, gör oss till byggstenar i din kyrka. Res ditt tempel inom oss. Gör oss till 
rena och värdiga präster och prästinnor i din kyrka. Hjälp oss att vara förståndiga och kärleksfulla. 
Hjälp oss att hjälpa andra, av dig, genom dig. Amen. 

JORDBÄVNING 

Onsdag 17/1 2001. 
Tack gode Gud för allt. Du som är allt. I evighet. Amen. 
Otroligt stark träning i går. Det blir bara starkare för varje gång. Golvet skakade faktiskt. Jag hade 
en så stark känsla av att ”nu händer det faktiskt”, att vara en del av ett historiskt skeende. Alla förbe-
redelser i hundratals, kanske tusentals år. Och nu händer det. Jag tror faktiskt Lars blev rädd. När 
han ledde armträningen var det inte alls som vanligt. Men själv kände jag mig stark och trygg. Jag vet 
ju att det är goda krafter som leder oss. Att allt sker som planerat. Och på något sätt är det en lättnad 
att något händer. Även om jag inte vet var detta bär hän. Men trycket har varit så starkt, visst känns 
det lättare nu. Men också en viss stress, vet inte om det beror på att jag inte orkar med det vanliga 
jobbet som jag borde eller om det är någon ny insikt som jag måste drivas in i. Det känns i alla fall i 
magen. Och det är väl egentligen inte så konstigt, det som hände i går var så stort. Det är väl inte 
konstigt att det påverkar. 
Torsdag 18/1 2001. 
Mådde konstigt i går kväll. Som ett hjul som snurrade i bröstet. Klart att den starka träningen i tis-
dags skulle ge någon slags reaktion. Visst tar det på, men jag vet egentligen inte hur. Vaknade med 



 127  

mycket kraft. Kanske betyder det att jag varit ”där” under natten. Har i alla fall inga minnen eller 
drömmar. Nätterna är helt tomma. 
Tack gode Gud för allt. Ge mig av din kraft, kärlek, visdom och glädje så att jag klarar av min uppgift 
i denna tillvaro. Hjälp oss att enas i det sanna brödraskapet så att allt sker efter din stora Plan. Amen.  
Det är så märkligt med Jane Lead, här är alkemin igen. Och profetian, jag kan inte annat förstå än att 
den gäller det som sker nu. En grupp som utbildats på samma sätt som De Fem. Att hon fick se en 
andlig verklighet som hon sedan skulle förverkliga. Som Hilma. Och ”the other person nominated in 
this work”. Visst är det brödraskapet igen, rosenkreuzarna. Templet som skall resas i henne. Pärlan. 
Allt finns där som i målningarna. Förnuftet värjer sig, men känslan säger att detta hör ihop med det 
stora pusslet. För henne började det visst i 40-årsåldern också? Som för Hilma. Och för mig. Det är 
väl det vi har den senare delen av livet till. Individuationen.  
Men visst var Janes liv en del av utbildningen. Det hon skrev var ju för dem som kommer efter. Och 
jag känner mig verkligen ”träffad”. Det är information som jag behöver för att kunna genomföra det 
jag skall göra. Precis som med de Fems texter och Hilmas bilder. Vi hjälper oss själva framåt? Och 
gruppen samlas i tid efter tid. Det är ingen ”one man show” utan något vi alla har vår betydelsefulla 
del i. Och De Höga styr och planerar, idag som alltid. O Gud, tack för all nåd. Tack för att ni leder 
oss som kärleksfulla föräldrar leder sina barn. Tack för all undervisning i alla liv. Hjälp oss framåt på 
vår vidare färd mot det stora målet. Amen. Amen. Amen. 
Men visst verkar det konstigt att jag skulle ha kommit tillbaka med så korta pauser? Men kanske in-
tensifieras utbildningstakten mot slutet?  
Måndag 22/1 2001. 
 Fick så underbara bilder av kalken och korset i går. Obeskrivligt vackert och starkt. Förstod när jag 
läste Jane Lead att i träningen går jag in i mig själv och möter Gud. Immanuel, Gud i mig. Gu-
den/gudinnan. Det händer och det är så underbart. Men det kräver ödmjukhet, i mig själv är jag ju 
inget. Allt är deras, de som styr allt. Templet, vi är där nu. O Gud, ge mig kraft att klara detta stora 
uppdrag.  
Drömde i natt att jag fick korrektion på nacken. Jag skulle sträcka upp den rakare. Och jag har ju 
inte riktigt ”fått till” det med nacken. Tron sitter i nacken på något sätt? I ryggraden? I fredags var 
det som om en kanal öppnades utanför kroppen. I astralkroppen. Jag hörde också ett ”klingande” 
ljud.  
Jag tänker på den starka bild jag fick av soluppgången på fyradagarskursen. Så otroligt röd, Aurora, 
gryningen, den som kommer från öster. 

TILL URKÄLLAN FÖR ALLT LIV 

Måndag 29/1 2001. 
Tillbaka från Madrid. Fortsatt stark utveckling. Jag drömde att jag kom in på någon offentlig toalett, 
en restaurang eller dylikt. Det fanns två toaletter. I det ena båset var det stopp i toan, helt fullt upp till 
kanten. I det andra var det också stopp och överfullt. Jag tryckte på ”knappen” och allt ”flushade” 
iväg med stor kraft. Och nytt klart, rent vatten fylldes på. En så rolig illustration! 
Jag drömde också att jag träffade en gullig tjej. Vi upptäckte att vi pratade samma dialekt, hon var 
”hemifrån”. Jag ville på något sätt hjälpa henne hem men hon sa att hon nog alltid skulle vara 
tvungen att jobba kvar där på Volvo! Vi skall ju hem, vi, mitt folk. Och jag vet att vi hör hemma i den 
gyllene staden. Gode Gud ge mig styrka och förstånd att klara min uppgift. Amen. 
Det var kurs i Stockholm i helgen. Starkt kraftfält, stark känsla av kontakt. Jag såg andra träna med 
oss i ”andanom”. Det är en gemensam ”act of love”. I glädje och kärlek. När vi skildes på lördag 
utväxlade jag och Lars en blick som var hjärtskärande. Det är inte lätt. Dessa starka känslor. Men jag 
vet att vi vunnit, vi vet hur det bäst skall användas, vart kraften skall riktas. Jag vet vad som är rätt. 
Ingen skadas, alla kan berikas. Sista Lyft upp Qi var i alla fall väldigt starkt. Guld, ornament, templet. 
När vi åkte hem i söndags hade jag sällskap av Lars en bit på tunnelbanan. Det kändes så bra. Inga 
dammvallar som brast, inga vulkaner som fick utbrott. Bara normalt småprat. Visst har vi tagit ett 
steg framåt. 
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När jag kom hem fick jag en så stark reaktion. Fick otroligt starka bilder. Smält guld, som sprutade ut 
i alltet. Det gudomliga. The fountainhead.  

 
 
 
 
Jag åkte runt i världsrymden. Kom till en Inkastad i djungeln i Peru. In i tunnlar, upp för trappor… Så 
klara bilder. När man tränar Qigong behöver man verkligen inga andra stimulantia. Såg också någon 
slags mekanism. Något som vreds runt ungefär som ett kameraobjektiv och plötsligt stämde det, allt 
var på sin rätta plats, allt klickade i rätt läge. Såg också ett rymdskepp. Och rymdskyttlar som flög 
upp dit. De var så spindellika.  
Synen av smält guld som sprutade ut gav mig känslan av att det var ”centrum” av universum jag 
såg. Att varje gulddroppe var en ny mänsklig själ som föddes ur det Gudomliga. Ordet ”spru-
tade” var på sätt och vis inte rätt, allt verkade ske så underbart harmoniskt och kontrollerat. 
Dropparna som spreds bildade ett sorts spetsmönster. 
Onsdag 31/1 2001. 
Jag fick hjärtklappning direkt när jag kom in på träningen i går. Förstår nu att det är Qi-trycket (kraf-
ten) som ger dessa symptom, och det gör det litet lättare att uthärda. Första La Qi var i alla fall väl-
digt stark, känslan av att golvet skakade, eller att jag själv skakade, kom den här gången också. 
I pausen stod jag och pratade med Carina. En av ”tjejerna” stod alldeles bredvid. Lars kom fram och 
klappade om henne så där intimt som man kan göra om man haft en nära relation. Och det var så 
märkligt, jag vet att Carina älskar honom och det gör ju jag också. Upplagt för svartsjuka och sorg. 
Men det var en så konstig händelse. När vi började träna igen fick jag en så stark känsla av gemen-
samhet. Om Lars älskar henne måste jag också älska henne. Det är samma sak med alla. Vi har alla 
så starka band åt olika håll. Och om egoism, ägande, svartsjuka inte får finnas utan kärleken får flöda 
fritt så berikas vi alla. Om man får älska alla på samma sätt. Det är något vi måste lära oss innan vi 
är färdiga att gå vidare. Där finns ingen plats för egoism och svartsjuka. 
ALLT ÄR ETT. 
Jag hade en så märklig känsla av att det strålade ut färger från mina händer när vi tränade. Tänkte på 
Hilmas bild av kvinnan och mannen och deras gemensamma ängel. Bild 7. Serie W/Kunskapens träd 
nr 7b. 
”Såg” en hand som spikades upp för några dagar sedan. Hade en liknande syn igår. Och i natt 
drömde jag att jag hade sår i handflatorna. De Höga skall ju spika upp oss på korset… 
Den här visionen var som om någon visade mig en hand med ett avlångt sår mitt i handflatan. 
Det var som om såret inte var helt färskt, men samtidigt visade det ingen tendens att läkas. Som 
om handen legat i vatten, om nu något sådant kan tänkas. Rent, men lite ”dött”. 
Torsdag 1/2 2001. 
Åkte till paret Hahns föreläsning i går kväll. Jag har ju läst deras böcker och vet att det är en genuin 
kontakt hon får. Var rädd att det bara skulle vara jag där, men det var förstås ganska många som ville 
lyssna. Det är förstås min rädsla att vara ensam med denna inställning som gjorde att jag trodde vi 
skulle vara få. Men jag kände verkligen att det var många som liknade mig där. Anden var så aktiv. 
Men också en stor sorg över att jag är så ensam med detta. Jag insåg plötsligt hur lite andlighet det 
finns i min omgivning och hur dåligt jag mår av detta. När de kom in i salen möttes hennes och min 
blick direkt. Det var som om hon visste att jag skulle vara där. Kanske var det Marie-Louise som jag 
drömde om som arbetade på Volvo. Det var i alla fall skönt att höra ”vanliga” människor prata om 
andlighet och mediumskap på det sätt de gör. Odramatiskt och nyktert. Det blev ändå så starkt, jag 
grät lite ute på toaletten under pausen. 
Starkt tryck, ont i huvudet och gråt. Men jag vet att jag kan och måste klara av det. De Höga ger mig 
ju styrka, i mig själv är jag bara en svag stackare. 
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Gode Gud, tack för allt. Tack för att jag får möta människor som är mina andliga syskon. Tack för all 
undervisning, ledning, utveckling. Tack för att jag får vara en bit i det stora pusslet. Välsigna och 
bevara alla som jag älskar. Ge mig mod och styrka att härda ut. Amen. 

DET ANDLIGA BRÖLLOPET 

Tisdag 6/2 2001. 
Efter träningen i går kväll såg jag bröllopsparet igen. Sedan var det som om jag gick uppför en kyrko-
gång. Bröllopet. Kände mig konstig i natt. Bearbetad. Drömde att jag tränade, fick hjälp med triang-
elformen i rörelserna. Triangeln, det gudomliga, treenigheten. 
Onsdag 7/2 2001. 
Stark gemensam träning i går. Visst skakar golvet men jag vet inte om det bara är jag som känner det. 
Känner någon sorts behov av mer stillhet, mer andlighet. Kände en stark samhörighet med Herbjörn 
och Knut, de går ju in i sig själva och det är väl vad jag också vill. Fick en slags deja-vu-känsla på 
träningen, de gamla seanserna. Vi är där nu igen. Det var detta vi gjorde. Tysta, djupt försjunkna i oss 
själva och ändå ett. Tänkte på rosenkransen i morse, en syskonkedja förenade av kärleken. 
Och att Qigongen är en LOVSÅNG till livet, både här och där. Något vi kan förenas i, både vi här i 
jordsystemet och de i den andra dimensionen. Ett sätt att förena himmel och jord. 
Och vår uppgift, både vi här och de där - att upprätta Gudsriket på Jorden. 
Ingen liten ”piece of cake” precis. Men det är detta som förberetts så länge. Sedan jordens födelse. 
Andens rike här på jorden. Och det behövs många för att det här skall kunna genomföras. Men alla 
krafter samlas för att det skall kunna ske, och vi människor har väl blivit så mogna att det är möjligt. 
Men visst blir det en strid. Motkrafterna är starka. Inte djävulen men jordsystemet. Tron på att det 
bara finns det som sinnena registrerar. Materiens dragningskraft. Alla drifter. Att tysta dessa makter, 
något som varje människa måste göra SJÄLV.  
Vad kan vi göra? Visa på alternativ. Ge kraft, glädje. Vad gör en frälsare? Hjälper andra att utveck-
las. Helar det som är skadat. Att hjälpa andra att bli av med blockeringar så som jag själv arbetat 
med att få bort mina egna blockeringar, fysiska och mentala. 
Att vi måste göra oss klara för att ta emot honom. Han kan inte komma hit förrän vi gjort i ordning 
hans tempel. Vi måste vänta i tro och ödmjukhet, men också arbeta på att förbereda oss för att ta emot 
honom. Rena och förbättra och träna oss. När vi skapat förutsättningarna kan Han komma till oss. 
Men vi klarar det inte på egen hand. Det finns inbyggt i vår utveckling och vi får stöd och ledning. Det 
kan ske för ALLA. Tro och kärlek. Finns de förutsättningarna kan ALLT ske. Amen. 
Att göra plats för HONOM att verka i oss. För detta krävs att man tömmer ut allt överflödigt. Renar 
sig. Gör sig mjuk, genomsläpplig, mottaglig. Det finns inte plats för avund, svartsjuka, ilska, hat. HAN 
kan bara verka i kärleken. HAN är ju kärlek, godhet, vishet och kan bara verka i det som är likt ho-
nom. Lika för lika. 
Och det arbetet måste var och en göra själv, skapa förutsättningar för att han skall kunna göra sitt 
arbete. Och inte är den striden lätt. Det är mycket som lockar, vi är odisciplinerade men vi måste 
kämpa. Men visst är det som att gå i dimma. Inga landmärken. Vart skall jag? Var är jag? Men de 
som själva har gått vägen kan ju leda andra. 
Träningen, inte bara en lovsång men också en ”communion”. En gemenskap mellan oss här och de 
där. Med Honom. Nattvarden, brödet och vinet. Vi i honom och han i oss. 
Gode Gud, lär mig att bejaka detta. Hjälp mig att gå till varje träning som till en helig mässa. Tag 
bort allt i mig som kämpar emot den enhet som du vill skapa. Låt oss alltid vara ETT i DIG. Amen. 
Träningen – en kärleksmåltid. Det som förr skedde i det yttre sker nu i det inre. Brödet och vinet. 
Förut gav han oss det i det yttre. Nu får vi det i det inre genom att vi blir ett med honom i kärleken.  
Fredag 9/2 2001. 
Träningen i går var så otroligt skön. I sista Qi-regleringen kände jag det igen men starkare den här 
gången. Jag var tom och fylldes av Den Helge Ande. Och det vällde ut. Det är som en lavaström men 
inte brännande. Livets vatten. Blod och vatten. Efteråt var jag så lycklig. 
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Måndag 12/2 2001. 
Jag drömde att jag var på en myr. Jag skulle längre ut men det var som ett gungfly. En äldre man var 
där i kanten av myren och plockade svamp. Han lånade ut en livlina till mig. Jag slängde ut den och 
det var någon sorts anordning så att jag skulle kunna ta mig tillbaka. Han skulle veva in mig igen. 
Konstigt, i meddelandena till Hilma pratas det om myr och gungfly i något sammanhang. Jag skall ut 
på osäker mark men jag får hjälp av en gammal vis man. Läraren, gurun, mästaren. Det finns en väg 
tillbaka? Myr, gungfly, klart det skrämmer. Men jag har en livlina. Hans hjälp och kärlek. Och jag var 
fast besluten i drömmen att ge mig ut på det osäkra. Men hur skall marken bli fast? Tro och kärlek, nu 
som alltid. Det är det enda jag har, men det har alltid räckt och det kommer alltid att vara tillräckligt. 

DU VET ALLT NU 

Tisdag 13/2 2001. 
När jag tränade i morse tänkte jag på stenarna, diamanterna, tätt sammanfogade. Fick en vision av 
diademet, jungfruns diadem. Gudinnans diadem. Och det kändes som om jag personifierade henne. 
Glad, stark, en härlig känsla. Och det är väl så det är. När vi enas stödjer vi varandra, det är väl bara 
så vi kan lyckas. 
Sökare, givare. Att först bli klar med den egna utvecklingen för att sedan kunna hjälpa andra. Att 
känna sig själv. Att förstå och acceptera. Först därefter låter De Höga allt ske. Inget sker mot min 
vilja, vi har verkligen en fri vilja. Men vi får hjälp och ledning, vi är inte ensamma. Vi är Guds barn. 
Men det ställs också krav på att vi skall växa upp andligen. Målet, en fri och självständig ande. Att var 
och en blir sin egen mästare. Och då måste man kunna ta hand om sig själv. Göra sina egna val. Vara 
sann mot det man tror på och det man älskar. Att kunna ta kampen och vara beredd att offra allt. Kor-
sets två sidor, offersidan och kärlekssidan. Att offra det lägre för det högre.  
Du vet ju allt nu. Insikten har kommit. Ledaren finns här, inom dig. Vägen har alltid gått genom 
dig själv. Den eviga sanningen. Som skall segra, äntligen. Vi finns med er till tidernas slut. Från 
begynnelsen till slutet, AO. Utvecklingen är målet för allt arbete, evolutionen. Ljuset kommer 
från östern. Gryningen är röd. Röd som kärleken. De eviga sanningarna skall råda på jorden. 
Brödraskapet återupprättas. Vi är alla ett. Här som där. Livet i allt, befruktande. Sädens herre. Det 
stora ljuset. Korset, det sanna tecknet. Ni skall alla märkas med detta. Han kommer till jorden.  
Templet skall resas. Alla folk skall enas i det sanna riket. Anden som råder över alla, levande och 
döda. Treenigheten skall återupprättas. Gudinnan måste vördas. Hon är kärleken och visheten. 
Som du är ett är vi också ett. I er alla finns tre världar, de skall förenas. Fem är ni och fem skall ni 
alltid förbli. Ni är snart klara nu. Ert riktiga arbete kan börja. Men inget sker med en revolution, 
allt har sin tid. Utvecklingen har alltid varit gradvis. Men till sist når man målet. Lita på detta.  
Lev i förtröstan och glädje. Undret skall ske. Jorden skall lyftas upp till en högre nivå. Ondskan 
får inte fortsätta att råda, det goda skall återställas. Vi måste enas, kontakten återupprättas. Vi hör 
ju ihop med er. Ni är verkligen inte ensamma. Ni har betydelse. Ni är vår glädje och stolthet. Er 
utveckling leder till en utveckling i det stora, i helheten. Allt arbete skall belönas. Det är verkligen 
mödan värt. Vi är med er i alla dagar. Gud vare med er. Bevarar eder i sitt namn. Amen. 

Måndag 19/2 2001. 
Tränade till långa La Qi-bandet i fredags kväll. Det är otroligt starkt, jag ser Dem faktiskt ansikte mot 
ansikte.  
Kurs i Jakobsberg i helgen, Lars och Carina ledde. Det var mycket kraft och jag fick känning av en ny 
blockering i lördags. Eller egentligen började det nog redan i torsdags morse när jag mådde illa när 
jag lade händerna på magen. Jag vet ju att det bara är att fylla på med mer kraft så jag körde långa 
La Qi-bandet två gånger på kvällen. Det var så jobbigt, jag trodde jag skulle dö sista halvtimmen. 
Men det släppte inte. 
Jag drömde att jag var vid Höga Kusten. Golvet i huset var nylackat så jag kunde inte röra mig som 
jag ville. Plötsligt var jag instängd i en kulvert eller liknande under golvet. Jag låg inkapslad som i en 
puppa. Kände mig så fångad, snärjd, begränsad. Ångest. 
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Jag hade ont i ryggen på söndag på ett konstigt sätt. Överhuvudtaget är det kämpigt när trycket blir så 
här stort. Sov en stund på golvet efter lunch. När vi började träna igen fick jag ett slags genombrott. 
Stark värme. Det var som om Han stod bakom mig. Det Gudomliga. Det går inte att beskriva men var 
helt fantastiskt. Och det började med att Qi-fältet kändes ”fast”. En sådan kontakt har jag aldrig haft 
förr. Det var som om solen kommit ner på jorden. Tack Gode Gud för all nåd. Amen. Den där blocke-
ringen försvann nog i alla fall, jag mådde bra efteråt. Men visst brukar det komma efterreaktioner 
efter en så stark upplevelse. Får väl se… 
12/3 2001. 
Drömde att jag var i Kina, i Fu-kien. Soligt, lantligt, gammalt. Jag vaknade i ett gammalt trähus och 
upptäckte att en stor snigel satt på min axel. Jag släppte ut snigeln utanför dörren. L & H var där, de 
var så nära, deras händer var sammanflätade. Han hade hjälpt henne när hon var upprörd, ledsen. En 
man höll föredrag, det verkade vara jag själv. Ljus stämning. 
Var hos Carina på fredag kväll. Knut kom upp och sjöng. Jag fick något märkligt fenomen när han 
började, en massa kraft kom ner. Hans sång berör mig så djupt, på andens plan. Det är ju något med 
toner, märker det ju i träningen också men detta var otroligt starkt. Tänker på hans intresse för gam-
mal musik. Vi träffades ju tydligen på medeltiden. Det är verkligen märkligt med dessa människor, 
alla dessa starka känslor… Överhuvudtaget blir det ju allt intensivare. Vi tränar tydligen ihop oss mer 
och mer. Jag har ett så stort behov av att ha kontakt med dem, längtar efter dem. Jag skulle verkligen 
vilja leva ihop med dem alla. Träna tillsammans varje dag. Broderskapet, kollektivet. Klostret i öknen.  
Har känt mig som en vulkan som snart skall få utbrott i helgen. En massa kraft som trycker på utan att 
få något riktigt utlopp. Visst är jag starkare, allt har ju gått framåt ända sedan den sista projekthel-
gen. Visst går det upp och ner, men trenden är ändå positiv. Och det rör på sig på olika håll, alla ut-
vecklas. Visst händer det något, men går det alltid gradvis? Eller kommer det någon stor manifesta-
tion? Det är ju bara att följa med, utan att kämpa emot. Jag har ju en massa kraft, om den bara riktas 
åt rätt håll… Jag vill ju verkligen göra mitt rätta arbete, få ägna mig åt min verkliga kärlek. Och 
egentligen får jag ju så mycket genom träningen, allt jag behöver. Men jag känner också ett behov av 
ännu mer andlighet. Och det finns ju en väg, genom mig själv men också i den gemensamma träning-
en. Den enda vägen, kärleken. Allt är ju på sin rätta plats, ge mig bara kraft att uthärda, att låta allt 
mogna.  

Vi leder men ni måste alla förstå er uppgift. I den djupa dalen bor ledningen. Vi älskar er alla. Låt 
kärleken flöda ur den djupa källan. Klar som vatten. Låt oss alla enas i kärleksakten. Gud i allt. 
Befruktande, livgivande, alltets källa. Snart kan ni enas. Det börjar bli klart nu. Den stora uppgif-
ten väntar. I glädje och kärlek. Amen. 

Torsdag 15/3 2001. 
Hade ett liknande fenomen i tisdags kväll som efter tredagarskursen i våras, något slags ”paket” av 
information som ”kom in”.  
Måndag 19/3 2001. 
Underbar träning i torsdags. Det går verkligen upp och ner. Men nu var det i alla fall ljuvligt. Vi blir 
faktiskt ett. Det är obeskrivligt härligt. Som det beskrivs i alkemin. I gnosticismen. Det manliga och 
kvinnliga, Yin och Yang. Att bli hel. Tack Gode Gud för denna nåd. Våra himmelska föräldrar. Gud 
och Gudinna. Två krafter och ändå en. Förenade i skapandet. Kärleken, över allt. 
Att vi blir ett. ”Det Gud sammanfogat skall inte människorna särskilja.” Soul mates. Dualerna som 
skildes åt en gång och som nu förenas igen för att återgå till ursprunget, helheten. I Hans rike. Han 
som förenar oss. Det är verkligen heligt. I andens rike. En nåd, en gåva, ett sakrament. Tack Gode 
Gud för denna nåd. Lär mig att förstå hur stor din nåd och kärlek är. Lär mig att vörda kärleken. 
Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
Tisdag 20/3 2001. 
Vaknade med mycket kraft och kontakt men det minskar så fort jag kliver upp. Det är väl ett sinnestill-
stånd av total avslappning som ger kontakten. Om jag når detta även i vaket tillstånd kan jag antagli-
gen alltid få tillgång till denna kraft. Det är väl dit träningen och utvecklingen syftar. En ständig kon-
takt. 
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Tre sidor, treenigheten. Jag, Du, Han. Enheten, splittringen som upphör. 
Om jag skall vara en kanal måste jag vara ren. Jag får inte ha en massa egna tankar, känslor, begär. 
Den gudomliga kraften måste passera oblandad och utan hinder. O Gud, gör mig ren och fri. Tag bort 
allt egoistiskt, allt orent ur mig. Tack för allt. Amen. 

SMORD MED VÄLDOFTANDE OLJA 

Onsdag 21/3 2001. 
Mycket stark träning i går. Visst går det framåt. Det kändes som om jag smordes med väldoftande olja 
eller att det kom fram olja ur mina händer. 
Vi tre, Lars, Herbjörn och jag hade ett liv tillsammans i Egypten. Det är kanske därför som jag ser 
Herbjörn som en kung. Farao, överstepräst och drottning? Faraos dotter? Thutmosis, Karnak… Hm, 
knäppt men om man tror på reinkarnation kan ju vad som helst ske… 
Torsdag 22/3 2001. 
Läste ”Tidigare livs läkande kraft”. Det är sant som det sägs där, om man får upp dessa minnen, lever 
igenom dem så blir man befriad, helad. Det är precis det jag känt när tidigare livs minnen kommit upp 
genom träningen. Minnena sitter som blockeringar i Qi-kanalerna och när de försvinner kommer min-
nena fram, eller när minnena kommer fram så försvinner blockeringarna. Karma. 
Fredag 23/3 2001. 
Underbar träning i går. Så starkt, det känns som om någon information trycks ner, trycks in i hjärnan. 
Inte helt behagligt men säkert som det skall vara…  
Jag drömde en härlig dröm i natt. Vi var på vintersemester, det var en slätt, kallt, snö, snålblåst. Min 
son och jag kom förbi ett hus där det fanns ett stort träd med stora, vackra, röda blommor. Det var 
visst ett magnoliaträd. Jag hämtade de andra och visade dem trädet. Vi blev inbjudna i huset. En 
gammal kvinna bodde där och hennes dotter var på besök. Jag fick låna några av den gamla kvinnans 
böcker. Vi gick in mot staden, Arnfinn försvann, han tog en skidtur i stället. Plötsligt stod jag på nå-
gon sorts balkong. Jag tittade ut över staden. Den gamla kvinnan var med, stod bredvid mig. Regnet 
forsade ner. Det var en massa kineser där. De tvättade sig i regnet, låg och flöt i floden och överallt 
på marken. Tvättade sina kläder fast de var på kroppen. Snövita kläder. Samtidigt spelades det hög 
musik över hela staden, vagt religiöst. Tror det var någon slags tysk julmusik. Den gamla kvinnan och 
jag började sjunga med och plötsligt övergick musiken till ”Han har öppnat pärleporten”. Det var en 
stark känsla av glädje och uppsluppenhet. 
Läste lite i Jungs självbiografi i går kväll. Han berättade om en dröm där regn symboliserade att 
spänningen mellan det medvetna och omedvetna lösts upp. Kanske är det något liknande här, men 
också rening. Överflöd, floden var bräddfull. Den starka musiken, glädje, uppsluppenhet. Livets träd, 
kunskapens träd. Att ”himlen öppnat sig”. Kanalen är öppen, han har öppnat pärleporten. 
Det känns så underbart. Ett tecken på att vi kan komma in i Templet, nå himmelriket på jorden. Tack 
Gode Gud för att nåd, all ledning. Tack för att du hjälper oss att växa, att du hjälper oss att bli det vi 
var ämnade att bli. I er vård, ni som vårdar örtagården. Skydda och bevara alla som jag älskar. Tack 
för all kärlek. Amen. 
Tisdag 27/3 2001. 
Drömde om något gammalt som blivit avbrutet men som skulle sammanfogas. Som en lång stav eller 
stång som bestod av mindre bitar. Bara en bit fattades. Det var någon kvinna som blivit mördad. 
Det var väldigt diffust men ändå relevant. Visst är det en linje som blivit bruten men som håller på att 
sammanfogas. Visst har en kvinna dödats, Gudinnan. Känner ett tryck i magen men är också hoppfull, 
framåtblickande. Vi skall ju enas. Vi är redan på god väg. Om vi alla kan enas, förenas i hans namn. 
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Om jag kan öppna mig för dem alla. Han har ju lovat. Då står han mitt ibland oss. Det är dags nu. All 
glädje som skall komma. Såg ”källan” inuti mig igår. Den var så otroligt kristallklar.  
Fredag 30/3 2001. 
Stark träning i går men också en liten reaktion. Och det rörde förstås Lars. Som så ofta. Som alltid? 
Lyckades väl till en del undertrycka sorgen och ilskan. Men det är helt klart något som måste bort. 
Om jag bara kunde minnas så skulle det kanske försvinna. 
I går i sista La Qi såg Carina mig som en ”liten flicka” berättade hon efteråt. Vet inte varför hon tit-
tade. Om hon blev rädd. Men visst är det så starka krafter i rörelse att vad som helst kan hända. Man 
ska ju ta emot Guds rike som ett litet barn. Att bli ren och oskyldig som ett litet barn. Jag har ju sett 
Herbjörn som en liten pojke. 

INKVISITIONEN 

Måndag 2/4 2001. 
Grundkurs i helgen. Redan i torsdags började en ny utrensning. Och helgen har varit ganska jobbig. 
Ont i kroppen, i lederna. Speciellt de yttersta lederna på tårna. Jag visste inte ens att jag hade dem. 
Men tydligen öppnas lederna på något sätt? 
Jag vill verkligen komma förbi detta som varit ett hinder för mig hela tiden. Förstod att jag måste 
acceptera och förstå vad det handlar om för att bli fri. Och det är faktiskt trauman från tidigare liv 
som måste genomlevas. Jag måste igenom smärtan, sorgen, ilskan. Inte på något intellektuellt plan, 
utan verkligen möta och gå in i och genom dessa känslor. Och tack och lov fick jag nåden att möta en 
hel del av detta i går. Visst gör det ont, ger upphov till tårar och smärta. Men det är ju nödvändigt.  
Jag tränade lyft upp Qi innan kursen började. Det var kamp och tårar men också denna härliga 
känsla av kraft. Att den gudomliga kraften hjälper mig, gör arbetet lättare, ger insikter. Det är ju ett 
underbart verktyg. Kämpade också med att inte lägga skulden, projicera mina egna känslor på Lars. 
Stackare, han kan inte rå för detta. Det vore naturligtvis absurt om vi skulle börja anklaga varandra 
för oförrätter i tidigare liv. Det är inget som ligger i mina händer. Men jag har ett ansvara att rena 
mig själv. Och vi förs väl ihop med människor som vi har sådana oavslutade relationer med. För att 
kunna hjälpa varandra att bli av med det gamla. Även om det inte sker i det medvetna. 
Jag kom i alla fall fram till att jag måste tro på och ställa upp för min egen sanning. Att jag inte får 
låta mig förtryckas av andras åsikter. Att jag måste stå upp för det jag vet är sant. Det här är ju något 
jag ”vetat” redan från första början. Att vi träffats förut. Att vi förts samman för att lösa en uppgift. 
Mina starka känslor av rädsla, olust men också kärlek som inte hade någon grund i nuet. Men jag 
försökte ju undertrycka dem. Rationalisera bort det. Och när jag ”tvingades” ta upp det med Lars lät 
jag mig återigen tryckas ner. Att ”inte tänka, bara träna”. ”Vad spelar det för roll om vi träffats 
förr?” Jag sökte bekräftelse och när jag inte fick det stoppade jag processen. Trots att jag vet att vä-
gen går genom mig själv, att sanningen finns inom mig själv. 
 Men det är en så ensam väg. Vi är ju sociala djur. Tryggheten i flocken. Men om man är vuxen måste 
man klara sig själv, stå upp för sin egen sanning. Enbart på detta sätt kan världen och mänskligheten 
föras framåt. Om vi viker undan för vårt eget ansvar, gömmer oss i flocken kan vi göras till verktyg för 
alla sorters dårskaper. Den slutliga utmaningen. Att stå upp för det man vet är sant även om san-
ningen leder till att man blir dödad. Det var ju det han, vår Mästare, gjorde. Och om det begärs av 
mig måste även jag vara mogen att leva upp till detta. Kanske inte mista livet i kroppslig bemärkelse 
men mista det invanda, trygga. Mista uppskattning och förtroende. Gode Gud, ge mig mod och styrka 
att stå upp för sanningen även om denna sanning leder till min död. Ge mig detta förtroende. Amen. 
Det är dags för oss alla att växa upp nu. Sanningens timme har kommit. Gode Gud, hjälp mig att inte 
svika denna gång. Att stå ut tills hanen gäller. Att inte svika denna gång. Men striden skall väl föras 
på andens plan denna gång. Allt som förr skett i det yttre sker nu i det inre. Jag hör någon säga ”sista 
striden det är” inombords. Om det bara vore så, att jag äntligen kommit ner på djupet. Att jag kunde 
få bli av med detta som varit ett hinder och ett problem hela tiden. 
Man ska ta emot Guds rike som ett litet barn. Men ändå vara vuxen, en mästare? Att hata sin fader 
och sin moder. Att inte vara beroende av auktoriteter. Att vara som ett barn inför Gud. Det betyder väl 
att böja sig inför den högsta auktoriteten. Inte människornas sanning utan Guds. Och Guds rike finns 
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ju inom oss. De ger oss all ledning, all information om vi bara kan uppfatta den. Man behöver inte 
strida, absolut inte pådyvla andra sin egen sanning. Om man bara är liten och smidig sköter sig värl-
den bäst. Men man måste vara stark och vuxen inåt. Tro på sin egen sanning. O Gud, ge mig denna 
styrka. Amen. 
Visst är det en strid men också utveckling. Förstod plötsligt varför Hilmas bild ”Sanning” är en be-
pansrad ”varelse”. Visst är sanning också strid. En kamp att hitta den inom sig själv. Och denna strid 
med Lars, visst utvecklar den mig, lär mig sanningar om mig själv. Visst utvecklar han mig. Och kan-
ske jag honom. Men det är verkligen svårt att inte föra över det på det ”verkliga” planet. Inte försöka 
leva ut dessa känslor i detta liv. Och ändå göra sig av med dem. Begrava det gamla. Men inte begrava 
i meningen undertrycka.  
Och alla svåra känslor, det är väl inte bara knutet till Lars. Döden på arenan. Att de alltid dödat och 
förtryckt det jag vet är sanningen, det som är jag. Vi fick ju en gåva, men dessa 2000 år… Ett evigt 
förtryck, döden på arenan, Katharerna. De har dödat min kropp men mitt sanna jag är evigt. San-
ningen kan inte dödas. Den kommer att dyka upp igen så länge universum varar. Men min läxa, jag 
har ju lärt mig att sveket alltid finns där. Att det som är jag förkastas av de andra. Att det är bäst att 
försöka skydda sig. Alla spänningar i kropp och själ. Och att då öppna upp och blotta sig. Klart att 
det upplevs som ett hot.  
Och Lars får väl bära mycket av min ambivalens mot Qigongen. Kärleken, jag älskar ju träningen, 
den kontakt jag får genom den. Men också rädslan. Jag kommer att bli tvungen att ställa mig upp och 
visa mitt rätta jag. Ställas inför världens dömande ögon igen. Blotta mig. Och kanske kommer de att 
döda mig igen. Klart att jag känner rädsla. Men vi har också en personlig historia. Skador som vi 
åsamkat varandra. Men vi har också nått Ararats topp tidigare. Fast inte på rätt sätt. Men vi har alla 
älskat varandra. Och kärleken är faktiskt evig. Om jag bara kunde bli av med det gamla dåliga och 
låta kärleken stråla fram, ren från allt. 
Tisdag 3/4 2001.  
Fruktansvärt tungt. Tryck, illamående, tårar. Jag vet inte om jag klarar detta. Kanske håller jag på att 
misslyckas. Det är också en kamp för att behålla tron, tilliten. Alla möjliga sorters tvivel lurar hela 
horisonten runt. 
Jag drömde att jag var på qigong-läger. Vi skulle spela en pjäs. De andra hade manus men det hade 
inte jag. Jag förstod inte heller vad de sa när de sa sina repliker. Någon från Göteborg frågade om 
jag hade ”borstat tänderna två gånger före frukost och en gång efter”, vi hade ju fått instruktioner! 
Men inte hade jag fått några instruktioner. Jag sa att jag kände mig obstinat, som ett trotsigt barn. 
Hon svarade att jag var omogen eller något liknande. Men jag visste att hon inte hade hela bilden klar 
för sig. Lars var med och han var i alla fall glad. 
Och det stämmer verkligen. Jag har inget manus, ingen instruktion. Och kanske trotsar jag. Visst, jag 
är förvirrad och pressad. Drömmen beskriver det väldigt bra. 
Precis när jag vaknade i natt ”såg” jag en man. Han såg allvarlig, sträng ut. Inte riktigt ”jordiskt” 
utseende. 
Måndag 9/4 2001. 
Påskveckan. Tryck, ont i magen.  
När jag tränade i helgen kändes det ett par gånger som om det skickades ut ett jubelrop över univer-
sum. Jag ropade ut en hyllning till Gud. Starkt, högt, långt nående. En bön, att koppla bort allt och 
slunga ut något ur det innersta mot det Gudomliga. 

Vi vill hjälpa dig framåt. Var bara lugn, allt kommer att bli bra. Ondskan skall inte segra, glädjen 
och friden skall spridas över jordens länder. Du har rätt, din kamp är snart över. Lita på oss vi 
leder dig dit dina egna tankar aldrig kan föra dig. Samla ihop dina styrkor, sista striden är snart här 
nu. I andens rike råder de eviga sanningarna. Skicka ut dina trupper att kämpa för de stora san-
ningarna.  
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Lilla barn, din kamp är snart över. Vi hjälper dig framåt. Vila i vår kärlek och omvårdnad. Låt dig 
inte förtröttas, allt arbete skall belönas i himlen. Vi är med er alla dagar. Låt den gudomliga kraf-
ten spridas över alla behövande. Du är verkligen en kanal för allt som är gott.  
Kärleken är den kraft som ställer allt till rätta. När den får flöda fritt kan allt ske. Under skall ske, 
ni får all hjälp som ni behöver. Det är många som väntar, längtar både här och hos er. Ni skall 
alla enas i den stora kärleken.  
Den femte Buddhan skall komma till jorden igen. Kärlekens budbärare. Låt er inte förtröttas, 
snart sker det, vi är nära nu. Kämpa på, den sista striden är den svåraste. Men snart nog breder 
fridens rike ut sig. Mitt rike som inte är av er värld, väldet som profetiorna utlovat.  
Nu är dagen kommen. Du vet ju. Stå fast vid din övertygelse. Låt din intuition tala. Den leder dig 
på den rätta vägen. Tvivla inte, vi talar till dig. Lyssna bara så hjälper vi. I kärlek välsignar vi dig 
och de dina. Amen. 

Långfredag 13/4 2001. 
Var hemma och städade i går. Lite ”skakigt”. På kvällen bläddrade jag i en bok om Nostradamus 
profetior (fick den verkligen i ”handen”). Läste ett stycke om påven Gregor IX som startade inkvisi-
tionen 1231. Och plötsligt, som genom en blixt stod det klart för mig. Att jag förföljts under ”Grego-
rius”. Att Lars varit på deras sida. Ansvarig för att jag torterats, dödats…  
När jag tränade senare på kvällen, eller egentligen redan när jag stängde dörren om mig, brast det 
helt. En otrolig sorg och smärta vällde fram. Att de förtryckt och dödat oss. All maktlöshet, allt för-
tryck, all smärta. Det var både en psykisk och fysisk smärta. Jag hade ont bakom vänstra skulderbla-
det, rakt genom kroppen, i höjd med magsäcken. Dammvallen som jag känt, det var visst en flod av 
smärta och sorg som fanns där bakom. Men jag hade också känslan av att kärleken är större. Att den 
fanns först och sist.  
Men inte är det så konstigt att jag velat hålla mitt innersta för mig själv. Hur ska man kunna lita på 
människorna? Så mycket ont som vi gör varandra. Inte konstigt att jag förväntar mig svek vad än Lars 
säger eller gör. Han kan ju inte göra något som inte bekräftar vad jag innerst inne vet. Denna fruk-
tansvärda ambivalens, denna blockering som jag känt gentemot honom. Det är faktiskt helt unikt. 
Undrar om han vet något själv? Han förnekade, eller ville i alla fall strunta i alltsammans, när jag 
mailade. Men han har helt klart känt någon slags press gentemot mig. Nu på sista kursen pratade han 
om att man har blockeringar från tidigare eller ”till och med från tidigare liv”. Och i tisdags pratade 
han med någon i närheten och sa något om att ”påsken är förlåtelsens tid”.  
Det kändes ändå på sätt och vis skönt att detta kom fram. Det är så otroligt starkt, och fast det aldrig 
kan bevisas så är det ändå min sanning. Det är verkligen sant, vi har mötts i många liv och både 
hjälpt och skadat varandra. Och det som händer nu är ett helande. När det kommer upp till medve-
tandet blir det också på något sätt bearbetat. Jag visste inte ens att jag hade detta starka drag i min 
personlighet, denna mur mot andra människor. Och nu får jag en möjlighet att bli av med det. Det 
bearbetas med Lars hjälp, under inflytande av vårt ömsesidiga arbete. Visst är det ett under att få 
denna möjlighet. Och vi har alla gjort både gott och ont genom alla liv. Inte kan man ställa någon till 
ansvar för sådant som hänt i tidigare liv. Men i detta liv får vi chansen att reparera tidigare skador, 
visst är det underbart. 
Men inte har denna process varit lätt. Jag har verkligen känt mig idiotisk. En vinst är dock att jag är 
starkare i tron på mig själv, mina egna känslor. Känner mig själv bättre. Och träningen, kärleken gör 
arbetet. Jagar ut demonerna i ljuset där de spricker och upplöses… Gråten som renar, att göra denna 
rening på djupet. Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig vidare på min väg mot att känna mig själv. 
Gör mig ren, gör mig till en ren kanal för din kärlek. Låt oss alla enas i kärlek, i Dig. Skydda och be-
vara alla som jag älskar. Amen. 
Annandag påsk 16/4 2001. 
Fortfarande mycket upp och ned. Visst har kanalerna öppnats ytterligare. Underbart starka träningar. 
Men kanske också ännu mer ”insikter” som tränger sig på. Och som jag kämpar emot. I onsdags när 
jag funderade trängde sig ordet ”pogrom” på. Skrev ”massaker” i dagboken i stället. Men antagligen 
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var jag jude och utsattes för inkvisitionen. Alla judar drevs ju bl.a. ut från Spanien på 1500-talet. De 
som ville stanna tvingades att konvertera, men de förföljdes och kontrollerades även efter konverte-
ringen. Sveket känns i alla fall så starkt.  
Detta starka band, denna starka känsla. Jag skulle ju kunna öppna mig totalt, ge honom alla förtroen-
den. Och om det sedan användes emot mig… Ett svek som blir så mycket större eftersom vi är menade 
att ta hand om varandra. Så bittert. Denna sårbarhet. Men vi får chansen att reparera det nu. I Hans 
namn, i kärlekens namn. Men all intolerans, dogmatism, fanatism. All ondska som vi gjort och gör mot 
varandra i Kristi namn. I Guds namn. Det får aldrig ske igen. Det måste motverkas med alla medel. 
Men Hans väg är mildhet, kärlek, att inte kräva. Egoismen, maktlystnaden är så stark, hur kan vi 
vinna den kampen? Men det skall komma en stor glädje. Kärleken skall råda. 
Jag drömde att jag var tillsammans med en ung kvinna på någon slags ”tillställning”. Vi hade med ett 
litet barn som var/såg ut som Göran Persson (igen!). Han var så välnärd och frisk, tjocka röda kinder. 
Det skulle vara en lottdragning. Det hade varit en stor tävling i ”somras”. Vi fick se en film av starten 
där tusentals löpare vällde fram. Men nu var det dragning/prisutdelning och bara några var där. Den 
unga kvinnan sprang iväg. Hon var så spänstig, studsade upp för en trappa. Sista etappen? Det var i 
alla fall större chans att vinna eftersom inte så många var där. 
Barnet, den ”förste”. GP är ju nr 1 i Sverige. Det stora loppet där bara några få deltagare nu var 
kvar. Jane Lead talar ju också om ”a big race”… Är det någon sorts tävling? Finns det flera ”vinnar-
kandidater”? Barnet var i alla fall friskt och starkt… 
Tisdag 17/4 2001. 
Tryck, illamående. Kanske släpper de på mer kraft. Insikten i torsdags gav en lättnad. Visst, en insikt, 
en blockering som försvinner, det är en utrensning, en rening. Men hur mycket mer finns det? Blir jag 
någonsin klar? Fast jag vet att detta är bra, så kämpar jag också emot på något sätt. Det finns en 
rädsla för vad som döljer sig bakom det psykiska och fysiska trycket. Framförallt en rädsla för att jag 
ska ha gjort något oförlåtligt. Men jag ska ju bli mätt med samma mått som jag utkräver av andra. 
Förlåt oss våra synder så som vi ock förlåta dem oss skyldiga äro. Klart att jag gjort en massa ont 
genom alla liv. Ingen kan väl räkna med att man alltid stått på den rätta sidan. Vi är alla människor. 
Men hur skulle man kunna sona det man gjort andra?  
Vi får förstås chansen i livet, man förs samman med dem man behöver läka/läkas av. Man växer till 
och får möjligheten att reparera gamla misstag, gamla oförrätter. Vanligtvis helt utanför det med-
vetna. Men man känner antagligen ändå undermedvetet vilka människor man har den här typen av 
relation med. En speciell attraktion eller speciellt negativa känslor. Och har man tur lyckas man 
bättre denna gång, blir fri från ”förbannelsen”. Mellan Lars och mig verkar det handla om svek och 
tillit. ”You are the lesson I have to learn.” Att kunna känna tillit. Som det är nu ser jag bara av-
ståndstagande, feghet, svek. Det behövs bara ett undvikande ögonkast så rämnar världen. Och så har 
det varit från första stund. Men vi måste komma över detta. Vi kan inte fortsätta att träffas i liv efter 
liv och spela upp detta ”drama”. Det måste finnas ett sätt att bryta det, jag kan ju inte fortsätta att 
släpa runt på denna smärta. 
Gode Gud, ni som leder och hjälper mig. Befria mig från all sorg och smärta. Låt bara kärleken verka 
i mig. Gör mig fri från all karma. Amen. Amen. Amen. 
Jag vill ju att vi alla ska kunna mötas i öppenhet och kärlek i kväll. Jag älskar dem alla så mycket. 
Men kärlek är också att vara behövande, beroende, längtande, sårbar. Och man vill naturligtvis 
skydda sig mot smärta. Att älska är att utsätta sig för risken att såras. En så här stor kärlek innebär 
att jag lägger mitt liv i dina händer. Att jag öppnar mitt hjärta, gör det öppet för sårande, dödliga 
pilar. Det är som att falla in i ett svart hål. Antingen förintas man av trycket, eller så kommer man ut i 
något helt okänt på andra sidan. En ny värld.  
(Ser brandrök, hela staden brinner. Människor som flyr för sina liv…) 
Varför är detta så svårt. Bördan jag bär med mig. Sveket. Men han är ju på den rätta sidan nu. Kan-
ske gäller det också religionen, det andliga? Förödmjukelsen av att mina ideal, min sanning för-
tryckts, förföljts. Vi har stått på olika sidor vid åtminstone ett tillfälle. Och med katastrofala följder. 
Men allt skall bli bra. Sanningen skall segra. 
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Och Han berättade ju att vi skulle få lida så som han fick lida. Det var bestämt så. Men så som Han 
förlät, älskade människorna, måste jag/vi kunna förlåta. Låta kärleken segra. Gode Gud hjälp mig att 
gå Andens och kärlekens väg. Amen. 
Onsdag 18/4 2001. 
Förbaskat jobbig träning i går kväll. Redan när jag åkte dit hade jag gråten i halsen. Lars svarade på 
mitt mail om tredagarskursen. En sådan där typisk, feg, snål, förstoppad reaktion. Han hänvisade till 
Elisabeth och jag blev så irriterad. Typiskt honom. Hänvisa i första hand till någon annan. Vill du 
prata? Sök då en psykolog. Behöver du hjälp? Prata med Elisabeth. Var fruktansvärt irriterad på 
träningen. Ena stunden är man bara skit och i nästa så… På något sätt har det väl att göra med 
blockeringen som jag jobbar med. Jag skulle aldrig bli så fruktansvärt besviken på någon annan. 
Läste om olika rörelser som genom tiderna väntat på hans återkomst. Och alla blev ju besvikna. Vad 
skiljer dem från mig? Kanske att jag ser en väg, ett sätt som det kan ske på. I undervisningen till De 
Fem talar de Höga om att hugga bort det gamla trädet. Låta det nya spira från roten. En ny kanal som 
upprättas. Budskapet på nytt, från grunden. 
Torsdag 19/4 2001. 
Stort tryck i magen men också stark träning i går kväll. Jag såg den, i mig… I den innerligaste före-
ning. 
Det var turbulent i går. Jag svarade ”bitskt” på Lars mail och han blev tvärarg. Jag lyckades tydligen 
hitta rejält ömma punkter. Försökte ge ett uppriktigt mail tillbaka. Jag behöver honom, hans vänskap 
och stöd. Men jag vet inte om han kan vara storsint. Jag provocerar ju fram jobbiga situationer. Men 
jag måste också få till någon slags förändring. En sådan här ”kris” förändrar väl alltid något. Men 
varför är det så svårt? 
Fredag 20/4 2001. 
Mötte Lars på vägen till träningen i går. Det har aldrig hänt förr, bortsett från första torsdagen för-
stås. Men det var lustigt att det skulle hända i går när det var så besvärligt. Men vi får den hjälp vi 
behöver. Lars var i alla fall så rar och förståndig. Men jag var som vanligt totalt blockerad. Jag hade 
startat skeendet men förmådde inte föra det vidare. Förstod inte. Det kändes faktiskt som om jag 
skulle kvävas. Som ett yttre tryck runt halsen, men det måste väl ha kommit inifrån. Och en otroligt 
stark attraktion. Det är verkligen som en magnet, + och -. Min känsla av att alltid vilja fly, det är klart 
att man kämpar emot ett sådant kraftfält. Träningen var i alla fall stark och härlig. Visst flödar det 
lättare. Men jag måste vidare. Inget är egentligen förändrat eller löst. Jag tänker på målningen med 
musslorna, sammanbundna med band. (Hilma af Klint, Sjustjärnan nr 19). 
Och målningen av svanen som hackar hål på något (en böld känns det som). (Hilma af Klint, Svanen 
nr 5.) Det känns som om jag tvingas fram mot att erkänna min kärlek för honom. Mot alla instinkter. 
Men samtidigt, ett hopp om förlösning. En lättnad från detta olidliga tryck. Och det viktigaste, jag tror 
att det är bra för träningen. Träningen är det viktigaste av allt. Större än egot, större än stoltheten. 
Gode Gud, led mig på din väg. Och jag vet ju att den vägen är kärleken. Kärleken, den enda vägen. 
Och sanningen som gör oss fria. Tack för all nåd. Amen. 

1 KORINTIERBREVET 13  

Måndag 23/4 2001. 
Mailade till Lars i fredags. Bekände min kärlek. Visst är det pinsamt, obekvämt. Men samtidigt kände 
jag mig så uppmanad att göra detta. Jag kan ju inte komma vidare, är låst. Och jag måste försöka 
bryta detta dödläge. Jag måste få bli fri, befriad. Och egentligen borde jag inte behöva känna mig så 
otroligt dum som jag gör. Varför skall jag behöva skämmas för den jag är, det jag känner? Jag gör 
väl inget som är fel? Kärleken är ju helig. Huvudsaken att ingen blir lurad eller sviken. Att jag kan se 
alla i ögonen utan skam. Och det räcker åt alla, källan fylls ständigt på. Jag kände mig i alla fall lät-
tad när jag mailat. 
När jag vaknade i söndags morse så såg jag det vita korset med rosen i mitten. Det finns i Hilmas 
bilder också.  
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Jag har ju fått det förut, men nu var det mer strålande än någonsin. Tänkte på Hilmas tavlor, Tystnad, 
Kärlek, Sanning och Helighet. Är det vägen? ”Sanningen skall göra er fria.” Kärleken är helig. Om 
man förtrycker och förnekar den förnekar man något gudomligt. Om man bejakar den bejakar man 
Gud. Satte 1 Kor. 13 som rubrik på mitt mail. Och det är så jag vill att det skall vara. En ren kraft. En 
ren känsla. Utan krav på att få något tillbaka. Utan ägande, utan åtrå. Då kan man heller inte bli svi-
ken. Att bara låta det flöda. Men jag behöver Lars och de andra. Att vi får träna tillsammans i frihet, 
glädje och kärlek. Att jag kan känna mig trygg. Visst är det en sorts krav…  
Det verkar inte räcka att bara få ge i träningen. Varför har jag detta behov av att vi är ense, bejakar 
varandra även i det yttre? Vi har ju en uppgift. Klart att vi måste vara enade om vi skall kunna göra 
nytta på det sätt som avsetts. (Vad det nu är…) Klart att kärleken måste råda. Och jag kan bara ar-
beta med mig själv. Klargöra var jag själv står. Oavsett om Lars reagerar på mitt mail eller inte, så 
borde jag kunna stå för det som är min sanning. 
Jag vill ju vara en ren kanal och det som strömmar från den, från Gud, är ren kärlek. Jag måste göra 
mig av med mitt ego, min stolthet. Känslan av förödmjukelse, jag borde naturligtvis i stället tacka och 
vörda. Tacka för att jag får kärlekens gåva, vörda den gudomliga kraften. Men i stället kämpar jag 
emot och skäms. Jag borde böja mig i ödmjukhet och vördnad. Men inte, och varför? I vår kultur är 
kärleken förbunden med ägande, exklusivitet. Vi har faktiskt gjort våld på denna gudomliga känsla.  
Korrumperat den, lagt band och bojor på den. Bestämt vad som är tillåten kärlek och inte tillåten. 
Förbundit den med sexualiteten på ett alltför ensidigt sätt. Visst är sex en naturlig yttring av kärlek, 
men sex är inte synonymt med kärlek. Sex hör till denna världen, men kärleken är evig. En kraft över 
allt annat. 
 Om jag släpper in kärleken släpper jag in det gudomliga. Gud är kärlek. En evig, perfekt balanserad 
kraft. Självgenererande, outtömlig. Ett kvinnligt och ett manligt element, men integrerat, en fruktbar 
polaritet. Visst är vi skapade till en avbild av det gudomliga, till kvinna och man. Och samlaget är en 
avbild av den gudomliga kreativiteten som alla gamla religioner visste. Hieros gamos. Men det är 
bara en enkel bild. Vi är ju genast halva igen. Och vi vill ha helhet. Denna saknad, denna värkande 
tomhet. Den kan aldrig tillfredsställas i en fysisk kärlek. Vi måste ta steget över i nästa form. Till en 
andlig sammansmältning. Och då följer helt nya referensramar. Inte en exklusiv tvåsamhet. Ingen kan 
tvingas, ingen kan äga eller våldta. En stor gemensamhet. Inte begränsad till den tredimensionella 
världen, utan i kontakt med det högre, den fjärde dimensionen. Helheten. 
Och det är väl detta som är så svårt för mig. Att bryta en ny väg. Att göra sig av med gammalt tän-
kande, gamla överflödiga känslor och beteenden. Men jag måste kämpa på, jag får ju hjälp. Och må-
let börjar synas. ”Nu ser vi dunkelt såsom i en spegel men då skall vi se ansikte mot ansikte.” I andens 
rike kan vi bara visa oss så som vi verkligen är. Alla känslor är gemensamma, därför hamnar vi med 
dem som är lika oss själva. Det finns inget helvete, var och en hamnar där han eller hon hör hemma. 
Därför denna känsla av igenkännande, denna lycka. Det är verkligen mitt rätta hem. De jag möter där 
är min sanna familj. De som jag hör ihop med på riktigt. Och här är jag accepterad och uppskattad 
för den jag verkligen är. Det är klart att jag känner kärlek när jag möter något av dessa syskon i detta 
livet. 
Och på det sättet är väl Herbjörn den som jag fått mest genuin kontakt med. Detta direkta igenkän-
nande på uteträningen första måndagen. Denna känsla av glädje, humor. Att han verkligen vill hjälpa 
mig. Att vi kan få direktkontakt sinne till sinne, på samma sätt som man kommunicerar på där. Alla 
drömmar som han varit med i. Det har på något sätt flödat lättare även om det på ytan inte finns nå-
gon som helst kontakt. Med Lars har det varit mycket mer komplicerat, men jag tror att vi har med oss 
mycket mer ”gammalt skräp” i vår ”relation”. Ändå har vi kunnat få en närmare känslomässig kon-
takt. Jag kan faktiskt känna hans känslor ibland. Känslan av att rivas ”itu” när vi skiljdes en tisdag. 
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Vi är faktiskt tvillingsjälar. Dualer. Klart att det blir en kamp att hantera något sådant. Speciellt som 
det inte varit någon medveten kunskap, bara en massa kamp i det undermedvetna. Men ”känn dig 
själv”. Gnosis. Att veta ger frihet. 

SEXUALITETEN 

Tisdag 24/4 2001. 
Lite lättare, visst flödar det friare. Men jag var också ganska påverkad i går. Tryck i huvudet, illamå-
ende, yr. Jag vaknade i alla fall och tänkte på sexualiteten. Någon undervisning i natt? Kärlek och sex 
är så nära förknippat. Det som kärleken mellan man och kvinna vill uttrycka sig i. En drivkraft till 
förening, alstrande. Denna otroligt starka instinkt. Men något vi måste lära oss bemästra, precis som 
hunger. Matmissbruk, sexmissbruk. Tomrum som vi vill fylla, men som aldrig kan ge full tillfredsstäl-
lelse. Visst är det samma kraft som kan användas på ett destruktivt sätt som på ett gott. Skillnaden 
mellan sexmissbruk och matmissbruk skulle väl då vara att i första fallet så skadar man inte bara sig 
själv utan även andra.  
Men vi måste lära oss att hantera vår sexualitet, lära oss att använda den på rätt sätt. Och det kan 
man inte genom att fördöma den, göra den till något syndigt. Nej, livet i kroppen måste vördas. Det är 
vår chans att lära oss att hantera denna kraft. Och det kräver träning som allt annat. Vi har verkligen 
fått en gåva, något som kan vara en sådan källa till njutning och glädje. Och när man kan hantera 
detta på det fysiska planet får man möjlighet att använda sina färdigheter på det andliga planet. Det 
är klart att något som ligger så djupt i oss, är så starkt har en ”högre” mening. Det är inte till bara 
för att vi skall föröka oss, det kunde väl skött sig utan att vi behövt vara intresserade jämt.  
Och detta har väl människor kämpat med i alla tider. Men vi har möjligheter att få det att bli något 
bra på ett helt annat sätt idag. Preventivmedel, kunskaper, hälsovård. Vi kan njuta av det på ett helt 
nytt sätt. Men tyvärr görs sex till yta som så mycket annat. Något mekaniskt, visst är det synd att den 
andliga dimensionen saknas. Det ”manliga” perspektivet som dominerar, hos båda könen. Prestation, 
att jaga orgasmer. Men i kärleksakten förenar vi oss med varandra och med Gud. Och det kan bara 
ske i harmoni och kärlek. Där kan aldrig våld, förtryck, olust, prestation få finnas. Bara ömhet, sensu-
alitet, kärlek. Och när vi får ta med oss dessa känslor till det andliga planet. Då är vi fria. Då kan vi 
få kontakt. 
Det är därför som båda könen skadas av kvinnoförtryck och ojämlikhet. Båda går miste om denna 
gåva. Det kvinnliga måste återupprättas. Gudinnan inom oss alla. Hon som är kärlek. Och det gu-
domliga innebär aldrig exklusivitet, ägande, dominans, svartsjuka. Det gudomliga är bara givande, 
kärleksfullhet, överflöd. Livets vatten. Och vi kan faktiskt bara nå det gudomliga tillsammans. Eros. 
Jag fick bekräftelse på kursen i Danmark i går. Det ska verkligen bli spännande. Men jag kände också 
det där stinget, innan jag öppnade brevet. ”Det blir nog inte av. De avvisar mig.” Konstigt med denna 
osäkerhet inom mig. Men det som är ”jag” har kanske blivit avvisat mer än jag förstått. Att jag är 
udda, inte passar in i det vanliga mönstret. Jag har ju känt mig välanpassad, men det har väl varit till 
priset av att jag fått trycka ner mitt verkliga jag.  

FÖRNEKAD IGEN 

Återigen tog det flera dagar att få svar från Lars och när det kom var det väldigt distanserat men 
det innehöll ändå inte det totala avvisande som mailet under hösten gjorde. Jag klarade inte av att 
ta in det avvisande som det egentligen innebar, utan valde att se det som ”ett bra svar”. Och det 
var väl också vad Lars efter omständigheterna och sin personlighet klarade av att prestera. Och 
egentligen spelade hans reaktioner ingen roll, jag var tvungen att stå upp för min egen sanning 
oavsett andra människors åsikter. 
Onsdag 25/4 2001. 
Lars svarade på mitt mail i går. Ett så bra svar. Jag fick en slags bekräftelse, bejakande på helt rätt 
nivå. Att ”kärlek i någon av dess högre former är faktiskt det vi jobbar med inom Qigongen”. Mycket 
bättre och mognare än reaktionen i höstas att ”inte tänka bara träna”. Visst hjälpte det mig när jag 
skulle gå till träningen. Men jag hade nog klarat det ändå. Hade äntligen bestämt mig för att stå upp 
för mig själv, för min egen sanning. Att respektera mina känslor och värderingar. Men visst hjälper 
det att få ett positivt bemötande. 



 140 
 

Att ”samla i ladorna”. Kärleken lever vidare över den kroppsliga döden. All kärlek vi känner för 
andra människor är något vi faktiskt har nytta av i senare liv. Vi samlas igen och hjälper varandra. 
Kärleken är nyckeln 
Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig vidare på Din väg, kärlekens väg, andens väg. Skydda och be-
vara alla som jag älskar. Amen. 
Vad jag lärt mig. 

· Om jag hjälper en annan kan det i själva verket vara jag som får den större hjälpen. 
· Att det viktigaste är att vara sann mot sig själv. Respektera sina känslor och åsikter. Respek-

tera sin egen unika väg. 
· Att jag alltid får vad jag behöver om jag låter intuitionen råda. 
· Att respektera mina förändringsprocesser. Det måste få ta den tid det tar. Att jobbiga reaktio-

ner är ett tecken på framsteg. 
· Kärleken är den enda vägen. 
· De riktiga insikterna, den sanna förståelsen måste komma genom egna inre erfarenheter. Det 

krävs tårar för att få rosen att växa. 
· De Höga finns, mina lärare finns alltid med mig. De älskar verkligen mig och jag hör ihop 

med dem. Om jag inte får bekräftelse av mina medmänniskor vet jag ändå att De Höga är min 
rätta familj. 

· Kraften kan tämjas och användas för att nå den fjärde dimensionen. 
Det här är väl inte speciellt unika saker men det är frapperande detta att om man får höra det av nå-
gon annan eller läsa det i en bok får man egentligen ingen riktig förståelse. Det måste ristas i sten i 
mitt eget inre.  

DE TAOISTISKA MÄSTARNAS HÖGSTA NIVÅ 

Torsdag 26/4 2001. 
Läste lite i ”The Taoist Body” i går kväll. Det stod om de Taoistiska mästarna att den högsta nivån är 
när två kan förena sina manliga och kvinnliga energier. Jag kände ju att vi genomgått initiationen 
tillsammans men först nu förstår jag det verkligen. Första träningen, åskritualen. Men jag tror att vi 
initierades i Egypten. Mitt minne från Karnak. Och visst är det fantastiskt att vi får det nu igen. 

  
Inte konstigt att träningen betyder så mycket för mig. Att jag fått tillbaka den gåvan. Och nästa steg. 
Den nya kyrkan, förnyelsen från roten. ”The Lord our Righteousness.” Den rättfärdige gudens kyrka. 
Föreningen av öst och väst, nytt och gammalt, manligt och kvinnligt. Utan dogmer och hierarkier. På 
det andliga planet. Och det kan endast ske med De Högas hjälp. Genom Gud. Inte förmår jag, vi, nå-
got på egen hand. 

 
Andens kyrka. Inte i det yttre men på andens plan. I Andens rike. Gud i oss. Strävan mot enhet, sam-
mansmältning. Allt är ett. Ett i Qi-fältet. Att förenas med varandra i Gud. Kärleken som är Gud. Gud 
som är kärleken. Det i oss som är gudomligt är kärlek. Att vårda den och låta den växa. På så sätt 
ökar vi Guds glädje. Våra himmelska föräldrar. Treenigheten. Fadern, sonen och den helige ande. 
Fadern, modern och människan.  
Att förenas med ursprunget. Med allt. Med alla som vi hör ihop med. 
Att förtrycka kärleken är faktiskt att häda Gud. Att bejaka kärleken är att leva i det Gudomliga. Om 
jag kan låta det strömma fritt mot Lars kan jag också bejaka min kärlek för de andra. Han är verk-
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ligen min prövosten, men också den som hjälper mig framåt. Genom friktionen, utmaningen utvecklas 
vi och växer. Om jag bara kan få fram kärlekens pärla ur mitt inre och låta den skina för världen. 
Det är en gudomlig gåva men också något så skört och ömtåligt. Hur förvaltar jag detta? Hur ser man 
till att kraften bevaras och växer? Det finns i och för sig en outtömlig källa som ständigt fylls på. Kär-
leksenergin fyller ju universum, uppehåller allt. Har jag bara kontakt med den blir allt gott. Hanteras 
kärleken på rätt sätt skadas ingen. Alla berikas. 
Tack Gode Gud för all nåd. Skydda och bevara alla som jag älskar. Låt oss alla känna din sol värma 
oss. Gör mig ren och öppen för din kärlek. Förena dig med oss i vår kärlek. Amen. 

ATT GE OCH TA EMOT MED SAMMA ÖPPENHET 

Lördag 28/4 2001. 
I Göteborg för tredagars träningskurs. Det blev som jag ville i alla fall. Men visst är jag splittrad. 
Men jag måste vidare… Måste lyda den gudomliga viljan så som jag tycker mig förstå den. 
Söndag 29/4 2001. 
Starka sköna träningar hela dagen. På förmiddagen tänkte jag på Elisabeth, hon gav ju inget speciellt 
positivt intryck i somras. Men jag tänkte också på att vi alla vill ha samma sak, kärlek och bekräftelse. 
Kände plötsligt en sådan kärlek för alla, och det är klart att Elisabeth inte skulle stå utanför. Och på 
något sätt hände något när jag tog in henne också, ett steg framåt. När vi började träna efter lunch 
kändes det som om någon stor kanal rakt igenom mig var helt öppen. Att det flödade helt fritt. En 
verkligt skön känsla. Underligt, men det är verkligen så att man skall använda sina ”fiender” som en 
fotapall. Både Elisabeth och Kate har hjälpt mig framåt med stora steg. Och inte är de fiender, de är 
ju mina systrar. Tack för all nåd, Du som är allt. Hjälp oss alla att förenas i din kärlek i morgon. 
Amen. 
Gode Gud, hjälp mig att minnas att vi alla vill ha kärlek och bli accepterade som de vi är, oavsett 
vilken attityd vi sätter upp mot omvärlden. 
Qigongen, en kurs i personlig utveckling. Att vi tillsammans hjälper varandra framåt. Precis som livet 
borde vara! Denna ovärderliga gåva. Att få känna ovillkorlig kärlek till dessa människor. Och vägen, 
genom mig själv och genom mina andliga syskon. Kärleken, den enda vägen. Tack Gode Gud för att 
du hjälper mig framåt på din väg. Tack alla ni som leder mig med en faders visdom och en moders 
kärlek. 
Tisdag 1/5 2001. 
Korrigerade med en kvinna som verkligen hjälpte mig. Bra korrigering, även om hon ville tala om för 
mig hur jag skulle tänka, något som jag inte ville ta emot riktigt. Jag vill inte påverkas av andra, min 
intuition måste få styra mig. Men ändå, vi fick till ett underbart, terapeutiskt flöde mellan oss. Hon 
visade att hon kunde ta emot, och hon visade också att hon ville ge, och på något sätt kunde jag äntli-
gen ge upp mitt försvar och ta emot hennes hjälp. Det var en viktig insikt eller genombrott eller vad 
det nu var.  
Att det är ett ömsesidigt givande och tagande. Att man inte bara kan ge, utan också måste kunna ta 
emot. Och träningen var så skön. Det gudomliga ljuset, närvaron. Doften av myrra… Vi kan alla hela 
varandra. Min prestationsångest gjorde att jag trodde att jag inte kunde hjälpa andra om jag inte 
kunde göra rörelserna perfekt. Min svårighet att ta emot korrektion från sådana som inte är riktigt 
duktiga själva, visst har det begränsat mig och min utveckling. En sådan lyckokänsla, att vi alla hjäl-
per varandra. Ovillkorlig kärlek. 
Drömde att Arnfinn motvilligt bytt jobb. Han skulle jobba med ”information”. 
Arnfinn drömde att jag var tillsammans med tre homosexuella killar. Vi satt på stolar. Två var slät-
rakade och de var bara intresserade av varandra. Den tredje hade skägg och han böjde sig fram och 
kysste mig. När jag tog hans hand så ömt förstod Arnfinn att han hade blivit ”omvänd” av mig… 
Onsdag 2/5 2001. 
Att förena himmel och jord. With my body I thee worship. Kände det så starkt i träningen i morse. Det 
är verkligen en altartjänst. En kärleksakt. Att förena det jordiska och det gudomliga. De vill verkligen 
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bli ett med oss. Det splittrade som återförenas. Så otroligt underbart och skönt. De älskar oss verkli-
gen. 
Jag mår bra idag. Lycklig. Var tvungen att titta i tidningen om det var något pollen och det var det! 
Det är faktiskt ett underverk att jag får hjälp med detta. Att jag får hjälp med allt. 
Gode Gud, hjälp mig att uttrycka all kärlek och tacksamhet. Hjälp mig att ge andra vad jag själv får. 
Gör mig ren och värdig din kärlek och omsorg. Låt mig alltid växa i din vård. Hjälp mig att använda 
min tid här på det sätt som du avsett. Skydda och bevara alla som jag älskar. Hjälp mig att ge och ta 
emot kärlek i ett ständigt helande flöde. I trygghet och glädje. I frid och harmoni. Tack för allt, du som 
är allt. Amen. 
Att ge och ta emot med samma öppenhet. Open and Close. I perfekt balans och harmoni. Det är Gu-
domligt. 
Torsdag 3/5 2001. 
Att älska utan att äga. 
Att älska utan att begära. 
Att älska utan att kräva. 

Tänkte på träningen på kursen i måndags. Jag bad Fader vår innan vi började, och det hjälpte tydli-
gen till att skapa kontakten. Och sedan var det som om anden bugade sig i vördnad när vi tränade. 
Det var som om jag svepte in mig i en gyllene klädnad. Att klä på sig det gudomliga. Det sanna präs-
terskapet. Den största nåden. Vi är tydligen där, det gudomliga är med oss när vi tränar. Vi får verkli-
gen uppleva himmelriket på jorden. Ljuset, värmen, den rena luften. Det kommer ju hit i träningen. 
Han står mitt ibland oss som han lovade. Om vi bara kan skapa ett tillstånd där Han kan vistas. Kär-
lek, harmoni. Att öppna kanalen. Men det sker på en nivå under det medvetna. Hoppas bara att jag 
kan bli mer medveten om denna nivå. 
De Höga reser Templet här på jorden igen. Byggmästarna av Devakan. Men vi har också en viktig 
uppgift, vi är faktiskt medarbetare. Vårt gemensamma projekt, samarbetet mellan De Höga och oss 
människor. Det måste flöda fritt både mellan mig och den som ger mig kraft och kärlek ”uppifrån” 
eller ”inifrån”, och mellan oss i den här dimensionen. Jag får inte ha några blockeringar mot andra 
människor. Bara kärlek, inte hat, avundsjuka, svartsjuka, förakt. Och det är inte lätt. De allra svar-
taste känslorna är väl borta, men gråzonen… Att döma människor för att de är egotrippade eller 
hårda. Det är så lätt. Att sätta upp barriärer mot andra. Men jag måste bli helt öppen, transparent. 
Opartisk. Svårt, men jag får ju undervisning.  
Tänkte på den ofattbara intelligens som upprätthåller universum. Alla världar, alla dimensioner. Vi 
ser universum som kallt, tomt, dött. Och i verkligheten är det värme, kärlek, liv. Och allt är ett. Och 
ändå två. Och ändå tiotusen ting. På ytan kanske upplevt som kaos, men i verkligheten är allt så vack-
ert, underbart, perfekt. Den Gudomliga kraften. I allt. I oss. Och vi i den. Mitt sanna jag är oförstör-
bart, en energi från den stora källan. Och jag skall tillbaka till mitt ursprung. Vi är alla på väg hem 
och vi måste hjälpas åt för att få komma dit. Endast genom kärleken till varandra kan vi fullkomnas. 
Fredag 4/5 2001. 
Insåg plötsligt att det verkligen är Jesus Christos som leder detta arbete. Lukten av ull förra vintern. 
Guds lamm. Och nu i måndags. Parfymlukten. Den underbara helande energin som flödade. Det Gu-
domliga. Han verkar verkligen bland oss. Genom oss. Hans rätta kyrka som skall resas på jorden 
igen. Vi som är byggstenar som han vårdat och utvecklat genom långa tider. En underbar förnyelse. 
En infrielse av alla profetiors löften. Och jag är en kanal. Vi skapar genom vår kärlek en kanal, en 
atmosfär där han kan verka. Det är faktiskt helt beroende av att vi älskar, är avspända och trygga. 
Om jag bara kan låta det flöda villkorslöst. Då kan allt ske. ”Ske din vilja såsom i himmelen så ock på 
jorden.” Och den gudomliga viljan är bara kärlek. Kärlek skall råda i det yttre (på jorden) såsom i 
det inre, i anden (i himlen). 
”Fader vår som är i himlen.” Det Gudomliga finns inom oss, i anden. ”Vårt dagliga bröd giv oss 
idag.” Ge oss av din kärlekskraft idag som alla dagar. ”Ty riket är ditt och makten och härligheten i 
evighet. Amen.” Andens rike är det verkliga, jordelivet är bara en illusion. All makt finns i den gu-
domliga kärleken. All härlighet, allt skönt, underbart, vackert finns i Andens rike, är av Gud, är Gud. 
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Måndag 7/5 2001. 
Jag måste försöka komma ihåg följande inför varje träning. 
Att träningen är helig. 
Att jag måste låta kärleken flöda fritt. 
Att vi alla har förbindelse med varandra. 
Att kanalen måste hållas öppen både uppåt och utåt. 
Att jag måste vara kärleksfull och glad för att det gudomliga skall kunna arbeta genom mig. 
Att bönen öppnar kanalen till De Höga. Före och Efter. 

Gode gud, ni Höga som leder mig. Ge mig av er kärlek, kraft och harmoni. Lär mig att ge kärlek utan 
att kräva något för egen del. Låt mig vara en kanal för den gudomliga kärleken. Låt mig få dricka ur 
den eviga källan. Hjälp mig att vara mjuk, genomsläpplig och öppen. Gör mig ren och fri. Låt oss alla 
förenas i den Gudomliga kärleken, friden och harmonin. Amen. Amen. Amen. 

Evolutionen Att vi går i en skola. Liven är klasser i denna skola. Visst vet jag att jag är odödlig. 
Att jag varit här förr. 

Dualsanningen Att vi har en själ och att den hör ihop med en annan från begynnelsen, i evighet. Som 
Gud har en manlig och en kvinnlig aspekt. 

Eros I den totala sammansmältningen blir vi ett med det gudomliga. Anden är en. 
Templet Vi är stenar i bygget av den gudomliga kyrkan. Spridda över jorden i en tröstlös 

ökenvandring, men äntligen blir vi kallade hem. Att förenas i vår rätta familj. Jesus 
Kristus leder arbetet. Renar oss och för oss samman. 

Kärleken A och O. Det som gör allt möjligt.  

GUDS HÄRSKAROR SAMLAS TILL DEN SISTA STRIDEN 

9/5 2001. 
Tänkte på att Zhineng Qigong på något sätt gav mig möjlighet att uttrycka mitt sanna jag. Att det 
fanns något inom mig som bara väntade på ett verktyg att uttrycka sig genom. Den härliga känslan av 
kreativitet, att få uttrycka min kärlek till det gudomliga och till livet, kroppen. Att träningen bejakade 
allt som är jag, att jag bara väntade på detta. Det är som pusselbitar som passar perfekt ihop, eller ett 
lås där plötsligt rätt nyckel passar. Jag var verkligen förberedd för detta, vilket i och för sig inte bety-
der att det varit speciellt enkelt. Men ”han inom mig” visste ju. Sanningen finns inom oss. Och vi sko-
las i liv efter liv. Jag fick fortsätta träningen från den nivå där jag slutade. Hon sa det ju på första kur-
sen, en av mina lärare. Och jag har lärt mycket den här gången. 
Jag hade en känsla under träningen i går att vi lekte, att vi var delfiner som lekte i evighetens hav. Jag 
tror att det var på slutet i La Qi. Och det är ju dit jag vill, att få träna i glädje och lycka. Att vi får 
vara som barn som leker med varandra. Barnet i mina drömmar, den ”förste”. De gamla sanning-
arna, den förstfödde. Till De Fem säger De Höga att vi ska stå med barnet i vår famn. Den som skall 
födas. Den renade. Vi är alla barn av våra gudomliga föräldrar. Och mina älskade ”kamrater” i 
detta. Rena själar, vackra, underbara. Mina bröder, syskon. Vi är ju barn av samma ande. Vi får verk-
ligen förenas i träningen, i kärlek och glädje. Himmelriket här på jorden. Att få komma hem redan i 
detta liv, det finns inget större. 
Att lära utan ord. Att handla utan kunskap. Att låta intuitionen råda. Så svårt men ändå så lätt. De 
undervisar och leder ju. Svårigheten är bara att förstå, att lita på sig själv. Men egentligen har deras 
undervisning och deras tecken varit ganska tydliga. Det är lätt att se när man har facit, men när man 
är mitt inne i ”dimman” är det förstås inte så lätt. 
Tack Gode Gud för allt. All nåd, all hjälp, all kärlek. Ge mig förstånd och tålamod. Hjälp mig framåt 
på kärlekens väg. Vägen som är DU. Amen. 
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Gud är kärlek det har du så rätt i. Låt inte dina tankar förorenas av onda influenser. Renhet i 
tanke och leverne är A och O. Ni är så nära nu, friheten vinkar bakom nästa hörn. Lilla vän, inte 
kan du förstå det som sker, men allt kommer att bli bra. Låt bara våra tankar leda dig mot den 
stora lyckan. Inte är det gods eller guld, men det är ju inte heller vad du längtar efter.  
Du vill ju uppnå friheten, bli ren. Och det kommer också att lyckas. Vi hjälper dig och de andra. 
Allt går som planerat, misströsta inte. Guds välde skall återupprättas här på jorden. Tro bara så 
blir det sant. Inga andra makter kan tävla med den största viljan. Inga andra viljor kan tävla med 
det gudomliga. Planen måste genomföras.  
Och vägen är bara en, igenom dig själv. En gammal sanning, så enkel men ändå svår. En smal 
väg. Inte egen vinning, inte berömmelse eller guld, allt måste ske för det stora hela, för allas bästa. 
Offret kan synas stort men vinsten är oöverträffad. Inget kan tävla med detta att uppnå männi-
skans mål, få komma hem till det rätta hemmet. Du vet ju vad det gäller, kämpa bara på så skall 
du segra.  
Vinsten vinkar över bergen. Vimpeln fladdrar i vinden, guds härskaror samlas till den sista striden 
nu. Visst vet du att detta är rätt? Inte kan du väl tveka efter alla bevis vi gett dig? Vet att vi alltid 
vill er väl. Ni är inte ensamma, vi strider alla på samma sida. Det stora ljuset skall segra, äntligen. 
Amen. 
Ananda. 

Torsdag 10/5 2001. 
Jag fick ett ”meddelande” i går. Kanske finns de alltid där och det är bara jag som inte kan ta emot. 
Eller rättare sagt, de finns alltid där. Undrar varför det är lättare att ta emot i skrift än bara lyssna? 
De eller han, kanske Ananda, undrade: ”Visst vet du att detta är rätt? Inte kan du tveka efter alla 
bevis vi gett dig?” Och jag skäms, visst bör jag ha hundraprocentig tro. De har ju gett mig så mycket 
ledning också på det ”materiella” planet. Graviditetssnurran, Hilmas målningar, texterna till De 
Fem, filmen, munkarna. Framförallt texterna och målningarna. Allt har ju stämt. Och alla drömmar. 
De ger mig också ledning direkt i ord om jag bara kan ta emot. Och träningen. Där finns alla bevis 
man kan tänka sig. Kraften, kärleken, närvaron. Jag borde kunna vila i vetskapen att allt sker enligt 
planen. Visst skall det ske något stort. Men vad, hur, när. 
Jag insåg plötsligt att jag visst vet vad som skall ske. Himmelriket skall upprättas här på jorden. Det 
himmelska Jerusalem, den gyllene staden skall sänkas hit ner. Vi skall alla få komma hem. Kontakten 
skall återupprättas. Och det är andliga företeelser, men visst måste det yttre också påverkas. Och jag 
vet också hur det skall ske. Genom oss, genom vår kärlek och hängivenhet, genom träningen. Och när, 
det sker ju gradvis, steg för steg. När vi är klara kommer templet att resas. Vi reser templet genom 
vårt arbete. Stenarna, jag kände det ju så tydligt när jag satt bredvid Herbjörn. Att jag var hemma, att 
vi var som stenar tätt fogade till varandra. Jag kan inte tveka, det händer här och nu, hela tiden. Bara 
jag förstår och tar emot i ödmjukhet och tacksamhet. Gode Gud, låt min vilja verka tillsammans med 
den gudomliga viljan. Gör mig till ett redskap i din kamp för det goda. Hjälp mig att förstå och utföra 
det du begär av mig. Amen. Amen. Amen. 
En så otroligt underbar upplevelse. Ull. Guds lamm. Jesus Kristus, vår frälsare. Han är verkligen här, 
hos mig. Att få ge sig helt, kropp och själ åt Gud. Att få förenas med det Gudomliga. Ett. Denna un-
derbara njutning. Det går absolut inte att beskriva i ord. Det är klart att man blir fri om man kan få 
detta. Man behöver absolut inget annat. O Gud, vilken lycka. Tack Gode Gud. Att få ge sig helt åt 
Gud. Att bli ett med alltet. All kärlek. Allt skönt. Tack Gode Gud för denna nåd. Amen. 
De Högas mittpunkt. Att förena Himmel och Jord. Gud i mig. I oss. 
Fredag 11/5 2001. 
Jag hade en härlig känsla av att vara älskad när jag gick till träningen i går. Vi är alla älskade, men 
vi är avskärmade från känslan, kunskapen. Men om man får denna underbara bekräftelse behöver 
man inte bekräftelse från andra människor på samma sätt längre. Att vara ovillkorligt älskad. Men för 
att få det måste man också kunna ge samma. Lika för lika. Och inte är jag väl riktigt där förstås. Är 
svag.  
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Det var en ny känsla när vi tränade avslappning i går. Som om en klädnad sänktes ner över mig. Och 
La Qi, att samla sin Qi. Mycket effekt, härligt. Mycket ”rörelse” i Qi-fältet också. Jag ser nog lite 
klarare nu. Jag hade också en känsla av att Qi-fältet följde med mig mer. 
Drömde att jag var på ett museum, en utställning eller något liknande. Vi gick från rum till rum. En 
”klumpig” man spillde en massa pulver av något slag över mig. Jag kommer förstås att få en massa 
”skit” över mig av dem som inte förstår. Och de andliga sanningarna, hur många förstår egentligen? 
Kanske fler än jag tror, mänskligheten är faktiskt mogen att gå framåt… 
Drömde också att jag såg en stor, brun, gammal karta över något land. Plötsligt förstod jag vad alla 
namnen på kartan betydde. De var ju skrivna med min egen dialekt. Ett tecken på att jag förstått, kan 
läsa kartan. Till skillnad från drömmen om pjäsen som jag inte hade några repliker till. 
Precis när jag vaknade så såg jag i Qi-fältet anden som tränade. Det var som en ridå av guld, Qi, som 
fördes samman i sektion fem när armarna förs utsträckta framåt. Gick också ner och upp för en 
trappa. Kanske har passagen börjat öppnas? Änglarna skall ju kunna gå upp och ner. Vägen genom 
mig själv.  
Drömde också om en kvinna som bodde hemma hos sina föräldrar fast hon var vuxen. Jag talade 
om för henne att hon borde flytta, bli självständig. Insåg att det gällde mig själv. ”Du skall lämna 
din fader och moder.” Jag måste lämna mina jordiska föräldrar, materien, jordelivet och ge allt till 
det Gudomliga. Min rätta make, min rätta hemvist. Som vi tidigare lämnat föräldrarna och förenat oss 
med vår jordiske make skall vi nu lämna allt och förenas med det Gudomliga. Att ge sig helt till De 
Höga, kropp, själ och ande. Att frigöra sig från allt jordiskt. Det är klart att mina föräldrar, min familj 
alltid kommer att ha min kärlek. Men man måste bli en självständig individ. Göra sina egna val. Stå 
upp för sin egen sanning. Växa upp. Vi måste alla förr eller senare gå Mästarens väg. Bli vuxna nog 
att offra allt för sanningen. Allt. Livet som det är nu. Stolthet. Självkänsla, ego. Att bli vuxen som 
människa och samtidigt bli ett barn i andens rike. Ingen motsägelse, men svårt att förstå. 

MÄNNISKAN ÄR KORSET 

Måndag 14/5 2001. 
Drack ett par glas cider i lördags. Efteråt fick jag fruktansvärt ont i magen och till slut kräktes jag. 
Det var som om anden i mig såg till att kroppen blev av med det där. Kom ihåg att jag fick så där 
fruktansvärt ont förra gången jag drack cider också. Tydligen tål jag inte ens den minsta mängd alko-
hol. Jag blev ju uppmanad till renhet i tanke och leverne. Och detta var verkligen en mycket tydlig 
lektion. Kroppen, en boning för det gudomliga. Anden som lider när vi misshandlar kropp och sinne. 
Jag drömde att vi köpt en släktings hus i min hemby. Jag var förtvivlad för vattenledningen låg öppen 
och jag visste att den skulle frysa till vintern och då skulle vi vara utan vatten. Det var visst något 
annat fel på huset också. Jag grät. Märklig dröm. Det mesta känns så bra nu. Men det här var någon 
slags varning? Att ledningarna låg ovanpå jorden. Jag har ju arbetat för att öppna ”ledningarna” 
mellan oss. Men de riskerar att frysa igen? Det är ju något nytt som skall bryta fram. Kontakten som 
förnyas. En varning för att liera sig med det ”gamla”, etablerade? 
Jag insåg i alla fall i går på kursen att människan, kroppen är korset. Jag har ju känt det som om jag 
varit uppställd mot korset i träningen, men nu kände jag verkligen att kroppen är korset. Anden är 
korsfäst på kroppen. Det gudomliga är korsfäst på världens kors, materiens kors. I glädje, inte i li-
dande. Vår mästare visade detta i praktiken, men världen har valt att bara se lidandet. Visst handlar 
det om offer, men målet är glädje, segern. På korset kan man lämna det jordiska, förenas med Gud. 
Få återuppstå. Rosen, anden, den gudomliga kärleken. Liljan, tron som skänks i oss allt efter att vi 
kan ta emot. 
Jag kände också att vi samarbetade i går. Att jag har betydelse, att Qi-fältet lyfter och hjälper i inlär-
ningen, träningen. Att våra energier förenas. På sätt och vis är vi avskurna från varandra i det yttre. 
Men kanske har vi verkligen kommit ett steg längre i träningen? Den där olidliga känslan av längtan 
och på sätt och vis kamp är borta nu. Kanske har barriären försvunnit så att våra själar förenas på ett 
enklare, naturligare sätt? I Qi-fältet, i kärleken, i Gud. Dualsmärtan skall ju upphöra. Känslan att 
sakna sin andra hälft. Jag har ju känt att jag bara är hel när jag tränar, men nu får jag den känslan i 
andra sammanhang också. Och Han är alltid med mig, lammet. Jag är älskad, jag älskar. Klart att det 
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ger ett lugn. Därför kan jag också släppa Lars fri mentalt. Jag är nästan framme vid mitt mål att älska 
utan att kräva, bara ge. Men inte riktigt, eftersom jag blir störd av att han är så avvisande mot mig.  
Tack gode Gud för all nåd, kärlek och visdom. Hjälp mig att bli ren så att min ande kan växa. Ge mig 
mod, förstånd och vilja och hjälp mig att låta din kärlek flöda genom mig. Låt oss alla förenas i kär-
lek, glädje och frid. Amen. 
Att få förena himmel och jord. All min längtan blir uppfylld. Smärtan stillas. Jag blir hel som aldrig 
förr. Det splittrade som förenas igen. Så underbart, skönt, härligt. Tack för denna nåd. Amen. Anden 
är helig men kroppen, materien, är också helig. Ave Maria. Pro Nobis. 

 
Kvinnor måste bli som män för att himmelriket skall nås. En andlig sanning. Det kvinnliga och man-
liga som förenas på alla nivåer. 
Tisdag 15/5 2001. 
Jag drömde att jag tittade ut genom fönstret och såg en vit bil som körde rakt ner till en kaj och över 
kanten. Dörrarna var låsta, den följde med vattnet. Det var ingen mardröm. Han/hon var så beslut-
sam, ingen tvekan. Att bara kasta sig i, utan återvändo. Vatten, flod, livets vatten. Att följa med 
strömmen. En uppmaning att inte tveka, att ”köra rätt över kanten”, att följa med strömmen.  
Läste en artikel om omskärelse av pojkar i DN idag. Det var som en påminnelse om en av mina ”mis-
sioner”. Att vi inte får stympa våra barn. De är ju skapade perfekta, varje detalj är precis så som den 
skall vara. Det är en oerhörd kränkning mot barnet och mot den gudomliga viljan att stympa på detta 
sätt. Usch, allt vi gör mot våra barn i ”god tro”. Men egentligen mot vår djupaste sanning. Att vi låter 
konventioner och gamla överspelade traditioner styra över det vi egentligen innerst inne vet är rätt. 
Sexualfientligheten. 
Och i går var det en artikel om ett instrument där man spelar genom att röra händerna genom ett 
magnetfält. Jag har ju känt att det skapas toner när vi tränar. Kanske något liknande, fast utan instru-
ment. Vi är själva instrumenten som skall stämmas. Eller olika strängar på samma instrument som 
skall stämmas ihop. Olika toner, olika egenskaper men samstämda. Och magnetfältet. Positiv och 
negativ laddning, kvinnligt och manligt, Yin och Yang. Ett kvinnligt och manligt föreningsfält. Mag-
neter. Det är faktiskt en naturkraft som vi kan tämja, använda till något bra, precis som vi tämjer 
elektriciteten. Och kroppen är vårt instrument att spela på. 
Men det kräver renhet i tanke och leverne. Att anden är fri, att kroppen är fri, att själen är fri. Frihet 
från förnuftet och sinnenas tyranni. Att vara öppen för alla dimensioner. Både att en människa är 
mycket mer än sin kropp, och att verkligheten rymmer mycket mer än vi kan se och känna med våra 
”vanliga” sinnen.  
Det är bara att träna på för att förhoppningsvis gå framåt. Djupare avslappning, mindre blocke-
ringar, att fysiska problem fortsätter att rätta till sig. Det är ett underbart och spännande projekt. Att 
bli den jag var menad att bli. Att utvecklas enligt den plan som finns nedlagd i mitt innersta, inskriven 
i min kod. Att nå det gudomliga genom mitt eget allra innersta. Att fokusera in i mitt eget centrum. 
Vägen går bara genom oss själva. Var och en måste få gå sin egen väg. Men anden vet vad som är rätt 
för mig. Sanningen finns inom mig/oss. Det stora gudomliga medvetandet. 
Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig vidare på din väg. Gör mig ren och fri, gör min kropp mjuk och 
böjlig och frisk. Låt oss alla förenas i kärlek och frid. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
“The highest Wisdom shall be brought into manifestation, and replenish the Earth a-new, that God 
may walk in the midst of it, and no longer be unknown to its Inhabitants, who are refined from their 
Dross, and thereby got a free and open entrance into the Jerusalem from above. The partition Wall 
must be broken down, that Christ above and Christ beneath may be joined together for mutual Joy and 
Fruition.“ Jane Lead, The revelation of Revelations. 
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Maria, Materien, Gudinnan. Att vi förenar himmel och jord. Det gudomliga är både manligt och 
kvinnligt. Den kvinnliga aspekten måste återupprättas. Kristi brud. Att människan får förenas med 
Kristus, att han finns i oss såsom fadern finns i honom. Det gudomliga i oss, anden, både manligt och 
kvinnligt. Förenad med det gudomliga i Kristus, både manligt och kvinnligt. Fadern, sonen och den 
helige ande. Anden, det kvinnliga elementet. Vi skall ju bli fullkomnade i Hans efterföljd. Vår mästare 
som gick vägen före oss. 
Och efter modellen, Gud Fader, Kristus sonen och den helige ande skall vi fullkomnas i triaden man, 
kvinna och det gudomliga barnet. Gudinnan i oss som förenas med Kristus. Eros, två själar som smäl-
ter samman till det gudomliga. Som kan förenas med det gudomliga ”där”. Allt är ett. Att Kristus kan 
komma till jorden igen i en andlig födelse. Templet inom oss som skall vara en bostad för det gu-
domliga. 
Onsdag 16/5 2001. 
Jag satt nära Herbjörn på pausen på träningen i går. Vi fick en sådan där nära kontakt. Som om sjä-
larna smälter samman. Jag har tidigare inte känt detta med någon annan än Lars, och det for väl nå-
gon tanke om ”otrohet” genom huvudet. Men varför skall man hela tiden rangordna, skilja ut vad som 
är tillåtet och otillåtet. Vi skall väl alla förenas, vi som är älskade av det Gudomliga. I anden får det 
inte finnas svartsjuka, utestängande. Men det är lustigt hur djupt detta med exklusivitet sitter. Jag har 
ju inga förpliktelser mot Lars och han har inga mot mig och ändå, kärlekens invanda mönster, inte är 
det lätt att bli av med dessa. Men det här är något nytt. Jag älskar verkligen Herbjörn också med en 
sådan där märklig, stark kärlek som skapats för länge sedan. I tidigare liv. Och han känns så ren, som 
om hans själ vore helt ren. Jag tycker också att han faktiskt visar sig för världen som den han verkli-
gen är, att själen lyser igenom.  

KROPPEN ÄR TEMPLET 

17/5 2001. 
Jag känner ofta doften av ull nu. Någon närvaro. Han är alltid här för oss, leder oss. Men vi måste 
utvecklas för att kunna få kontakt. Vara rena till kropp och själ för att han skall kunna bo i oss. 
Min Kropp är Din. 
Min Själ är Din. 
Min Vilja är Din. 
Min Ande är Du, ett barn av Dig. 

Tack Du Allsmäktiga, ofattbart kärleksfulla, underbart livgivande kraft. Du som är i Allt, i all evighet. 
Låt mig vara ditt redskap, lär mig att alltid lyda din vilja. Använd mig till det Du avsett att använda 
mig till. Tack för all Nåd. Amen. 
Kroppen, detta underbara instrument. Livet på jorden, en ofattbar gåva. En kärleksakt, en altartjänst i 
de Högas tempel. I gemensam dyrkan av det Gudomliga. Jag tränade Lyft upp Qi och det var som 
intåget till Jerusalem. En kör av röster inom mig som skanderade ”Kristus”, Kristus”, Kristus”. Pa-
radiset på jorden. Det andliga Jerusalem som skall komma till jorden. Vi möts i Gerusalemme. 
Kroppen som är Templet. Alla energier som måste samordnas, vara i balans. Alla körtlar och organ 
som måste vara friska och fungera. Alla slemhinnor som skall vara fuktiga och följsamma. Att träna 
sin kropp, utveckla sin känslighet och sensualitet. Att älska sig själv, smeka sig själv för att kunna 
älska andra, smeka andra. Att träna sin uthållighet, att kunna vara i det saliga tillståndet länge, länge. 
Tillsammans med Honom, med Honom i mig. Det är också ett brott mot mänskligheten och Gudomen 
att fördöma onani, sensualitet, kärleksakten. Det är ju porten till de stora mysterierna. Inget för göras 
som stör, förhindrar, förnekar denna sanning. Kroppen, vårt underbara instrument. Korset som strå-
lar i rymden. 
18/5 2001. 
Underbar träning igår, som vanligt på torsdagarna. Ljuvligt och kärleksfullt. I Qi-regleringen tänkte 
jag på att Han tvättade våra fötter så som vi skulle tvätta varandras fötter. Att tvätta bort varandras 
blockeringar, smeka bort plågorna. Anden ligger på knä i dyrkan av kärleken så som den personifie-
ras i min kärlek till Lars. Det är ju kärleken som hjälpt mig att gå utanför mig själv. I första hand 
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kärleken till Lars, men även kärleken till Herbjörn. Speciellt på tredagars träningskursen förra året. 
Det var faktiskt vår gemensamma kärlek som hjälpte mig att få komma till Gerusalemme. Att vi tre 
samarbetade. Och det var förstås Gud som ledde, Kristus. 
Och allt är verkligen Gott. Allt siktar till att vi ska utvecklas, nå fullkomning. Få del av alla gåvor. 
Kärlek, njutning, bli bekräftade och accepterade som de vi är. Det Gudomliga är verkligen bara kär-
lek. Så mjukt, fridfullt, sött. Mjölk och honung, landet av mjölk och honung. Att bara låta kärleken 
strömma fritt utan krav, utan åtrå. Och det är faktiskt det som sker med Herbjörn. Inga som helst per-
sonliga band, bara en kärlek som är gränslös, gränsöverskridande, gudomlig 
Gud som är kärleken. Kärleken som bor i oss. Gud som bor i oss. Kroppen som är instrumentet som 
kärlekens sång spelas på. Han som fötts i mig, i oss, igen. Den återuppståndne anden. Människosonen.  
Barn av Gud och av Materien. Gud och människa i ett. Som Han sa, ”ni är alla gudar”. O Gud, låt 
oss alla bli ett, förenas i Dig, i Kärleken. För evigt. Amen. 
22/5 2001. 
Jag sökte på ”Gerusalemme” på Internet. Det är tydligen den italienska stavningen av Jerusalem. 
Latin? ”Vi ses i Gerusalemme.” Jag hade faktiskt aldrig hört det ordet förr. Jag förstod att det var det 
”andra” Jerusalem som avsågs, men visst är det autentiskt. Han som meddelade sig med mig använde 
av någon anledning denna version av namnet. Det gav intryck av något gammalt. 

LÄRJUNGEN SOM JESUS ÄLSKADE 

23/5 2001. 
Vad är det som håller emot, som sitter i högra axeln och sidan? Jag har inte riktigt förstått detta med 
Kristi återkomst men jag tycker nog att jag förstår nu. Men det är något med att ”Arbetet är aposto-
liskt”. Vi är alla återfödda. Vi är här för att avsluta något vi arbetat på i många liv, olika tillvarofor-
mer. Sjustjärnan, solsystemets hemligheter som skall uppenbaras. Min känsla av att jag varit Johan-
nes, livet i klippöknen, det lyckligaste. Vår syriska tillvaro? Det verkar som om allt måste erkännas, 
uttalas innan det kan ”falla på plats”.  
Men detta? Visst känns det som om jag på något sätt minns hans tid här, vår gemenskap under den 
tiden. Broderskärleken. Herbjörn och Lars. Att vi följts åt, känner varandra så väl. Starka band från 
tidigare. Kanske inte alltid utan sorg och lidande, visst har vi skadat varandra, men framförallt lärt 
och utvecklats. Och det är kanske det som sitter kvar så envist. Att jag vill bli igenkänd, mottagen, 
accepterad, älskad. Villkorslöst.  
Jag får det ju från Carina på sätt och vis, det flödar ganska fritt mellan oss. Och Herbjörn, så nära 
kontakt i det ”inre” Men inget i det yttre. Visst finns det en längtan där. Och Lars, lille Lars. Så 
bräcklig, ”like china in my hands”. Vi är alla märkta, skadade. Men nu kan vi helas, få läkning. Min 
känsla av att det är en vallgrav som skiljer oss åt. Att jag vill fylla den med kärlek. Att kunna gå på 
vattnet. Vi utvecklas ju alla, den starka kärlekskraften som verkar när vi tränar och annars kommer 
att ställa allt till rätta. Öppna upp alla kanaler, alla ledningar som är sädesstängda.  
Lärjungen som Han älskade. Att jag skulle vänta på hans återkomst. Ryktet att jag inte skulle dö. Men 
det var det här som det betydde, att vi skulle dö men återfödas. Evolutionen. Utvecklas så att vi var 
färdiga för vår uppgift när han kom tillbaka. Och vi är där nu. Allt han sa var sanning. Varför skulle 
inte utsagan om Johannes vara sann? Om kyrkan motsätter sig detta, motsätter de sig också Hans 
sanning. Han har faktiskt sagt att det skulle ske. Tror jag på Honom måste jag också tro på detta. Alla 
tecken, alla ansträngningar. Den stora Planen. Men som med allt, jag måste själv förstå, acceptera 
och stå upp för denna sanning. Hans rike, Andens rike som skall upprättas här på jorden. Ordet som 
skall springa fram, rent och klart. Budskapet som skall fram, nytt och rent. Sanningen som skall råda 
igen. Den rättfärdiges kyrka, Den rätta kyrkan. I oss. I kärlek. I sanning. 
Jag är ju så liten och obetydlig. Vi är små, svaga. Visst verkar det otroligt. Men anden i mig är stark, 
växer till. Hans röst är stark. Han är Guds son som bor i mig. Klart att Han kan segra. Och alla som 
arbetar för Honom, både här och i den andra dimensionen. ”Vem säger de att jag är?” 
24/5 2001. 
Tränade tre timmar idag på morgonen. Körde Qi-reglering efter någon timme. ”Såg” ryggrad, bröst-
korg, bäcken inne i kroppen. Bäckenet var vridet, men jag hade någon sorts vinkelhake eller kors att 
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räta upp det mot. Och då rättade också axlarna upp sig. Det var så tydligt, både bilderna och känslan 
av att det verkligen hände något i kroppen.  
Underbar träning. Jag såg en armé med spjut under ett ögonblick. Herrens kämpar, den sista striden. 
Undrar vad den består i. Att lösgöra sig från allt det gamla. Jobbet? Jag har ju egentligen lämnat det 
mentalt, men hur skall jag komma in i det nya? Jag vill arbeta för Gud med all min kraft, all min kär-
lek. Tillsammans med mina bröder och systrar. 
Den gemensamma träningen på kvällen var stark som vanligt, eller kanske t.o.m. starkare. Jag kände 
parfymdoften, det är någon mycket hög, antagligen Kristus, som manifesterar sig på detta sätt. Hade 
också en känsla av att det var många som var med oss i rummet. Men också någon sorts ansträngning, 
det är något som måste bryta igenom. Som om det fortfarande är en slöja eller ridå för. Vägen till det 
allra heligaste. 
Det kändes som om jag försökte hjälpa Lars i avslappningen, smekte hans huvud, axlar etc. i anden, 
genom anden. Jag har tänkt på hur Han tvättade våra fötter. Allt som då skedde i materien sker nu i 
anden. Att vi tvättar bort varandras plågor. Drömmen om kineserna som tvättade sig i det flödande 
vattnet… 

NI ÄR TVÅ SJÄLAR SOM HÖR SAMMAN SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE 

27/5 2001. 
Det Gudomliga som har både en manlig och en kvinnlig aspekt. Gud och Gudinna. Treenigheten, Fa-
dern, Modern och Sonen. Till sin avbild skapade det Gudomliga oss, till både man och kvinna. Själv-
genererande, självbefruktande. Den förste Adam, den första människan, i perfekt balans och harmoni. 
Men vi delades och sedan dess söker vi alltid vår andra hälft. Men nu? Min ande känns manlig i vissa 
avseenden, men också kvinnlig, tvåkönad. Och det är klart, om den är ett barn av det gudomliga måste 
den ju ha dessa två aspekter, Yin och Yang. Inte bara mellan oss, men också inom oss. Den försum-
made aspekten, det kvinnliga, Modern. Det är ett odelbart ett, både livgivande och befruktande, Inget 
kan skapas utan att båda aspekterna är med, i jämvikt. Kärleken, glädjen, livet. 
Och vi, präst och prästinna i det Gudomligas tjänst. Att vi hjälper varandra framåt. Att våra själar 
smälter samman i träningen, att jag kunnat gå utöver mig själv genom min kärlek och längtan till 
Lars. Vägen för att nå det Gudomliga. Kristus i oss, Gud och Gudinna i oss. Som förenas med Kristus, 
Gud och Gudinna i Himlen. Himmelriket som öppnas här på jorden. Dualerna. Kärleksakten. Krop-
pen som är Templet. 

Ni är två själar som hör samman sedan tidernas begynnelse. Ert mål är att förenas i Himmelen. 
Låt intuitionen styra så sker allt som bestämt. Det är så otroligt nära nu. Var bara lugn så kan allt 
ske som bestämt. Ni kära, ni har vår välsignelse. Allt måste upplevas innan det kan förstås.  
Var inte rädd allt blir bra. Ingen kommer att skadas, detta är verkligen ett kärleksverk, ett opus i 
Herrens tjänst. Dina ansträngningar skall krönas med framgång, lita bara på oss. Låt allt falla un-
dan, bara det väsentliga, essensen, bli kvar. Och det är frihet, visst förstår du detta? Att resa med 
lätt packning.  
Livets färd, en kort dagsresa, men visst är det viktigt det som sker. Alla ansträngningar skall krö-
nas med framgång. Friheten vinkar där framme, tro bara på oss så blir allt bra. Gud välsigne dig 
och de dina. Amen. 

29/5 2001. 
Drömde att jag skulle flytta till en lägenhet i Kungsängen eller Bro. Cyklade i alla fall dit för att titta 
på den. Det var ett område med både bostäder och industri. Jag tänkte att man både skulle bo och 
arbeta där. En kvinnlig psykolog skulle testa mig. Jag så frågeformuläret, det verkade inte alltför 
svårt. Jag kommer att utsättas för något psykologisk ”prov”? 

DET VITA KORSET 

30/5 2001. 
Tack Gode Gud för all nåd, all kärlek, all lycka. Amen.  
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Jag åkte in till träningen i går med feber, frossa, ont i lederna osv. Visst är det en förkylning, men 
samtidigt är det nog en reaktion på all stark träning, allt som händer. Andlig utveckling som ger 
kroppslig svaghet. Men det kändes ändå som om jag hade kraft, var stark på sätt och vis. Jag tränade 
benträning i pausen och var ganska ”borta”. Efter paus tränade vi armträning och sex repetitioners 
Lyft upp Qi på svenska, det var verkligen underbart. Ljus, kärlek, känslan av att vi alla var med, både 
”här” och ”där”. All kärlek. Gud är kärlek, Gud är verkligen med oss när vi tränar. Visst är vi av-
skurna från varandra i det yttre men när vi tränar är vi ändå enade. ”In flaming love.” 
Hade en orolig natt. Kraftig huvudvärk, men ändå i ett starkt Qi-fält hela natten. Det öppnades nog 
upp ytterligare någon kanal. I hjärnan med koppling, förbindelse, ”uppåt”, till den fjärde dimensio-
nen. Snart är vi fria! O Gud, alla ni som hjälper oss i detta arbete! Hjälp mig vidare på min väg. 
Hjälp mig att ta emot era utsträckta händer. Drag mig upp till er. Hjälp mig att bli färdig att ta emot 
Gud såsom det är avsett. Hjälp mig att bli ren och fri. Gör mig klar för min verkliga livsuppgift. Låt 
mig arbeta i din tjänst. Du som är Allt. Amen. Amen. Amen. 
Jag såg det vita korset med rosen, kärlekens symbol till och från i natt. Det var som om den vita 
blomman i centrum pulserade. Självmedvetande. Självtukt. Självkännedom. Intuition. Vilja. Kärlek. 
Kärleken är allt. Allt är kärlek. 
31/5 2001. 
Tung natt, brännhet, svettningar. Det kändes som om jag utsattes för någon stark påverkan. Någon 
sorts kamp. Visst får jag undervisning, träning, men det är tydligen ganska tuffa övningar? Svag och 
illamående idag. 
”Drömde” att det var någon sorts kedja eller stänger eller stege som skulle byggas mellan himmel 
och jord. Att jag kämpade med att passa ihop någon sorts stänger, låsa ihop dem.  
Läste Redfields ”Shamballa den elfte insikten” eller vad den heter i går kväll. En ganska ”knasig” 
historia med kinesiska underrättelsetjänsten och Tibet, men det finns ändå ganska stora korn av san-
ning i den. ”Bönefältet”, Qi-fältet, att vi kan bygga upp våra energifält och påverka varandra genom 
det. Att ”krafter” i Tibet påverkar världskulturen.  
Det kändes i alla fall som om vi diskuterade boken i natt. Som om jag ”förhördes” om den, eller som 
om min kunskap höjdes med boken som diskussionsunderlag. Och jag tänkte på tibetanerna i morse. 
Tibetanernas lidande. En lektion för oss andra i hur man förlåter sina fiender. Inte svarar med samma 
sorts vapen. Kanske är det detta som gör lidandet nödvändigt, att vi skall lära oss att vända andra 
kinden till. Förlåta deras synder så som vi själva blir förlåtna.  
Och Tibets befrielse? En bekräftelse på att världens medvetande höjts. Ett kvitto på att vi lärt oss re-
spektera andras kultur och andlighet. Att broderskapet upprättats igen. Allt kan ske om den Helige 
Andes välde upprättas på jorden igen. Det är så ”lustigt”, från Kina kommer både kunskapen, medlet 
för vårt höjande, och förföljelsen, repressionen. Inget är entydigt gott eller ont. Lidandet har en me-
ning. Rening, utveckling, evolution. Allt ingår i den stora planen, allt måste genomlevas. Den verkliga 
kunskapen måste ristas in i själen med outplånliga bokstäver. 
1/6 2001. 
Åkte till träningen fast jag ”objektivt” sett borde varit hemma och vårdat min förkylning. Men ”opus” 
är det viktigaste. Och jag visste också på något sätt att förkylningen bara var en del i en större reak-
tion. Att något händer. Jag var i alla fall väldigt svag, fick känningar av en stor blockering i magen, 
kanske i levern. Verkligt tung träning, låg på soffan i pausen och mådde dåligt, hade starkt tryck i 
magen. Efter pausen fick jag en helt ny reaktion, någon slags djupa frysningar eller rysningar. Det 
går inte att beskriva, kanske som om jag bäddats in med is inifrån och ut. Nej inte riktigt så heller. 
Tydligen påverkades kroppen i alla fall av något nytt skeende, det kände som om anden lämnade 
kroppen? Jag försökte i alla fall bli av med den där blockeringen genom att fylla på så mycket kraft 
som möjligt i träningen. Om det blir bräddfullt kanske blockeringen ”fragmenteras” och stöts bort. 
Det var tungt arbete, jag var illamående, det var faktiskt som någon typ av förlossningsarbete. Men 
när vi satte oss för den avslutande La Qi och Qi-regleringen kändes den där blockeringen fortfarande 
väldigt tydligt. 
Lars pratade en bra stund först, han fick visst någon sorts inspiration. Han är ju en sorts förkunnare, 
vill dela med sig, och han påverkar också på nivåer under eller över de mentala. Jag kände i alla fall 
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en stark samhörighetskänsla, att hans sanning också är min, en stor ömhet. I La Qi var det stor kraft, 
en så stor närhet, kontakt. Och Qi-regleringen, otroligt starkt och härligt. Mitt stora överskott som 
fick lösas ut, flöda ut. Ytterligare något som öppnades upp. Kärlek som fördjupades. Så stark närhet 
och kontakt, i varandra. Jag kände mig så lättad efteråt, kanske försvann den där blockeringen jag 
arbetat med. Vi hjälper verkligen varandra.  
Jag var i alla fall så varm i natt, precis som då i början. Vaknade och var genomsvettig, håret var 
alldeles blött. Men jag vaknade också med knäppta händer, mitt ”jag” lovprisade Gud, Gud, Gud, 
Gud, Gud, Gud, Gud… 
Tack Gode Gud för all nåd. Tack för att du renar min kropp och min själ. Tack för att du för mig 
samman med människor som hjälper mig framåt. Tack för all kärlek. Skydda och bevara alla som jag 
älskar. Amen. Jag känner den där parfymdoften och smaken i dag. Han är verkligen här med oss. 
Vi är här för att lära oss att älska. En förmåga som utvecklas från det yttre, kroppsliga via sinnet till 
en andlig form. Men alla steg måste gås igenom! Inget kan föraktas eller hoppas över. Kroppen måste 
vördas, det kroppsliga är en förutsättning för vår utveckling i nästa steg. Rätt kärlek. Att ge och ta 
emot. Att älska någon, inte ”på grund av” eller ”trots”, utan helt villkorslöst. Bara för att han eller 
hon finns. 
Jag upplevde att jag förstår varför jag har den där saken som jag inte visste om. Ett sätt att ”koppla” 
ihop sig med det stora, gudomliga. Om den alltid är hård har man alltid kontakt. ”Keep it hard and 
sturdy.” Det gudomliga, både manligt och kvinnligt. Vi, både manliga och kvinnliga. Kärleksakten. En 
förening mellan himmel och jord. Mellan ande och materia. Mellan Gud och människa. Allt är ETT. 
Samma kväll. 
Läser Deprak Chopras senaste. Tänkte på att jag egentligen är ointresserad av Lars personlighet, 
hans psyke. Det är bara själen som är den riktige Lars, den sanna personligheten. Och honom möter 
jag i träningen. Men samtidigt med denna tanke fick jag en kraftig smärta bakom bröstbenet, genom 
kroppen. Det är någon sorts blockering kopplat till detta. Och det är klart, om man inte är intresserad 
av människor ur de vanliga aspekterna längre, vart leder det? Totalt utanförskap? Vad betyder det för 
alla andra relationer? Är det ens möjligt att leva i världen? Har ont i huvudet också, precis som när 
någon insikt skall bryta igenom. 
Om man inte bryr sig om det yttre alls, vilka relationer kan man ha då? Visst finns det en rädsla för 
vad som händer, jag lämnar faktiskt fasta land och ger mig ut på gungflyet. De vanliga inlärda mönst-
ren faller bort, de vanliga konventionella reglerna mister sin betydelse. Det viktigaste är den andliga 
gemenskapen, utåt och uppåt. Men jag lever dock i världen, har förpliktelser. ”Ni skall leva i världen 
men inte av den.” Vad innebär detta i praktiken? Helt klart måste jag befria mig från invanda före-
ställningar och blockeringar. Bindningar måste lösas. Gode Gud, ni Höga. Hjälp mig vidare, befria 
mig från denna smärta. Ge mig styrka och förstånd att fortsätta min avsedda väg. Amen. 
Jag tänkte på någon undervisning jag fått. Att bara essensen av mig skulle bli kvar. Man måste tydli-
gen kläs av allt tills man står där naken, så som vår Mästare blev av med allt. Till och med hans klä-
der kastade de lott om. Men vad betyder detta som händer nu? Det är klart, skall jag stå där som den 
jag är på djupet så faller i stort sett allt bort. Namn, kön, kunskaper, språk, plats, tid. Jag fick visserli-
gen tid och plats i ”Karnak” och på ”Colloseum” och i synen med den medeltida staden. Men det var 
faktiskt upplysningar ”utifrån”. Essensen är ett rent varande. Och var passar det in i den materiella 
världen?  
Jag såg förresten i Chopras bok en anmärkning om att pyramiderna varit täckta av vit kalksten. När 
jag och Herbjörn pratade om pyramider i Umeå, sa jag att de varit täckta av vit marmor. Det var en 
kunskap som plötsligt bara fanns där. Jag hade verkligen aldrig sett det i skrift. Tydligen finns det en 
annan sorts minne eller kunskapskälla. Intuitionen, kontakten med den eviga visheten. Klart att man 
inte behöver sitt egos kunskaper som finns lagrade i den fysiska hjärnan. Eller ens har möjlighet att ta 
dem med. Men man får ju tillgång till den allomfattande visheten. Det stora medvetandet. AΩ. 
2/6 2001. 
Läser Chopras bok, de sju stegen, de sju gudsprojektionerna. Jag känner faktiskt igen mig till och med 
steg sju. Och det är min kamp just nu. Vad innebär detta? Om inget längre är väsentligt annat än trä-
ningen, kontakten med det Gudomliga. Om alla mina identiteter, yrkeskvinna, dotter, hustru, mor mis-
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ter sin relevans. Att bara vara. Vad innebär detta för mig och för min omgivning? Alla ambitioner, all 
drivkraft är borta. Jag kan faktiskt inte ens försörja mig själv längre. Marknadsföra, sälja, producera, 
fakturera, det känns helt omöjligt. Och det är ändå förmågor som jag haft i alla år. Borta. Visst ligger 
det en sorg och ångest i detta. Jag vet ju inte vad som ligger framför mig. 
Jag drömde att jag var ute och cyklade(!) med mitt bagage på en kärra efter cykeln. I en brant backe 
tappade jag bagaget och jag jagade efter det, ner för backen, in bland hus, över någon häck. Ham-
nade inne i ett hus, det var hos en familj som jag på något sätt kände. Men de ville inte höra talas om 
mitt bagage fast jag försökte berätta om jakten på det. Där var deras son, en pojke på kanske fyra år. 
Jag hade haft hand om honom tidigare, varit barnflicka där tror jag. Jag höll om honom och vi var så 
nära varandra, vi smälte samman själsligt. Tiden försvann. De hade en orm som husdjur.  
Att jag inte skall bry mig om mitt ”bagage”, mitt förflutna, tidigare ”jag”. Barnet. Pojken i drömmen 
om tävlingen. Barnet som växer till. Mitt andebarn. Att smälta samman jaget och anden. De var i alla 
fall glada och snälla, familjen jag bott hos tidigare.  
Pendlar mellan gråtattacker och stark känsla av glädje. Vill dansa ena minuten och nästa kommer 
sorgen över mig. Chopra skrev att i steg 7 blir man ofta eremit eller något liknande. Och jag har ju 
bett om att få bli fri. Ren. Det är klart att det innebär att man blir fri från allt som binder. Ambitioner, 
ärelystnad, status, ägodelar. Allt sådant binder förstås. Men man kan väl inte bli helt fri från alla 
mänskliga relationer? De människor som jag har en andlig gemenskap med kan väl inte mista sin 
betydelse? De människor som jag är förenad med i kärleksband som räcker över döden. Inte kan väl 
dessa band upphöra att existera?  
Antingen är jag väl inte ”där” eller också är inte målet total ”tomhet” så som jag uppfattar Chopras 
beskrivning. I stället är det en ny tillvaro, befolkad av oräkneliga varelser. Rymderna fyllda. Verk-
samma, fortsatt utveckling på sätt som vi inte förstår. Mot nya horisonter. Och på sätt och vis fortsatt 
bindning till jorden och människorna. Allt i de Fems undervisning har ju stämt, klart att jag måste tro 
på resten också, att Templet skall resas. Att under skall ske. Att budskapet skall ut. Bara jag är färdig 
med mitt eget arbete kommer min kallelse. 
Allt skall bli bra. Känslan jag fått någon gång under träningen att det är en lek, att vi leker med var-
andra, glädje. Och glädjen i mig när jag rör mig till musik. En kreativitet som väntar på att förlösas. 
Gode Gud, gör mig klar. Gör mig redo för min uppgift. Hjälp oss alla att bli klara. Låt vårt arbete i 
din tjänst börja. Amen. 

THUTMOSOS III GRAV 

7/6 2001. 
Läste i DN om någon svensk EU-representant som varit i Konungarnas dal, i Thutmosis III grav, 3400 
år gammal. Där fanns en blå symbol på gul botten och en gul symbol på blå botten, lik den man tagit 
fram för Sveriges EU-ordförandeskap. Gult och blått, manligt och kvinnligt. Karnak, Thutmosis, 3000 
år sedan…  
Där fanns också en artikel om Newton som sysslade med alkemi, en diskussion om förnuft och ockul-
tism. Det där med förnuft, vetenskap, kontra ockultism och ”vidskepelse”. Jag tycker inte det är någon 
stor motsättning, visst kan man lyda de materiella lagarna och samtidigt lyda de andliga lagarna. Det 
är ju två olika dimensioner. ”Mitt rike är inte av denna världen.” ”I andens rike råder andra lagar.”  
Naturlagarna, det synliga universum är en delmängd av något större. På samma sätt som de fysika-
liska lagarna i en atomkärna är en del av den större verklighet som vi ser. Att det finns företeelser 
som vi inte kan erfara med våra fem sinnen men som ändå är verkliga, kan väl inte vara något pro-
blem att förstå. Men också att människor kan utveckla förmågor, ”översinnliga” egenskaper som gör 
att vi kan få en viss kontakt med de andra dimensionerna.  
11/6 2001. 
Stor press fysiskt, ont i huvudet, illamående. I går fick jag plötsliga gråtattacker. Men däremellan är 
jag ganska ”normal”, tror inte familjen märker något egentligen. Men det var något som påbörjades i 
torsdags, som om något skall öppnas i hjärnan. Ett underligt tryck mitt uppe på huvudet. 
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Jag drömde för några nätter sedan att jag var på besök hos en kvinna i hennes nybyggda hus. Vi var i 
källaren. Det var så rent, ljust och varmt. En man kom med hennes son, ett litet barn som jag hade 
någon sorts relation(?) till. 
I natt drömde jag att vi skulle flytta in i en lägenhet. Vi kunde välja mellan två olika lägenheter högst 
upp i huset, en mindre och en större. Ganska omodernt. Vi blev väckta av en massa utklädda barn, 
”trick or treat”. De hade likadana ljusgröna dräkter, någon sorts alver. 
Den kvinnliga energin, Gudinnans kraft. Egypten. Alla statyer där kvinnan stödjer mannen, håller 
armen om honom eller ger honom kraft genom att hålla handen mot hans arm eller axel. Maat. Visst 
var det den kvinnliga kraften som var stark. Men också balans, dualismen upphävd. Sanningen som 
skall komma fram igen. Det kvinnliga, gudinnan, har ju funnits med från första stund. På något sätt 
håller cirkeln på att slutas. Drömmen om familjen som hade en orm som husdjur. Ormen var Gudin-
nans symbol i de gamla religionerna? Men det är en ny tid som skall bryta igenom, integrationen, 
balansen. För att vi skall bli vuxna måste vi förena båda aspekterna i oss. Vi är en avbild av det Gu-
domliga, en förening av fadern och modern. Och Gud är en, Fadern, Sonen och Modern. Treenig-
heten. En kraft med både en kvinnlig och en manlig komponent. Kvadraten, kuben, första Mosebok… 
Vi behöver inte längre personifiera Gud som en farbror med vitt skägg på ett moln. Utan det är en 
kreativ kraft, kärlekskraften som är alltings upphov och källa. I en evig skapande jämvikt, ett spän-
ningsfält som skapas av kraftens två aspekter. Kärleken som manifesteras. Och ”sonen”, vi människor 
som har det gudomliga inom oss. Anden som är en del av Gud, som vill tillbaka till ursprunget, att få 
komma hem. Men vägen går genom oss själva, utifrån kroppen och stegvis djupare och djupare in. 
Och när vi kommit längst in, tillbaka ut igen. En spiralformad rörelse, UW, WU. Ande och materia, 
anden som föds i materien, närs och växer i modern. Till Maria, ”mor, se din son”. Till Johannes, 
”son, se din mor”. Integration och transcendens.  
Läste ”Jesu invigningar” av AA Bailey i helgen. Alltid får jag vad jag behöver just när jag behöver 
det. Vi var och såg Shaolinmunkarna i helgen. De visade en så stark vilja när de ”hanterade” Qi, jag 
har ju funderat på avvägningen mellan att ”följa” och att ”styra”. Jag vet inte riktigt, har ju fått så 
mycket genom att bara försöka ge. Men visst finns det en outsinlig källa, det är väl inget fel att fylla på 
från den. Men syftet måste vara rent. Inte egen vinning, allt för det stora hela. Inte är det lätt att veta 
vad som är rätt men de tillåter oss att experimentera, att söka oss fram. I lärandet ingår att söka och 
prova olika förhållningssätt. 
Jag tyckte att Buddhabilden i föreställningen i lördags ändrade sig, att det var en kvinnobild stund-
tals. ”Ögat”, öppningen i händerna och i pannan. Jesu sår i handflatorna, utlopp för kraften? 
12/6 2001. 
Stort tryck, ont i huvudet, illamående, fryser, gråter. Innerst inne är jag rent ut sagt jäkligt förbannad 
på Lars. Jag tycker att jag gjort vad jag kan för att få till en vettig relation, men han uppför sig ju som 
en idiot. Vad tror han? Att jag är ute efter hans kropp? Den där fega, snåla, torra attityden gör mig 
galen. Det är som om han vore två olika personer. Usch, det känns verkligen som ett misslyckande 
med alla dessa negativa känslor. Jag har denna starka känsla av att vi har en gemensam uppgift, att vi 
måste vara eniga, älska varandra. Denna längtan efter enhet, gemensamhet. ”Unity is our delight and 
most beautiful ornament.” Brödraskapet.  
Jag vet att jag inte borde bli så arg på Lars, han gör säkert så gott han kan. Han har väl detta behov 
av ledning och kontroll som Mr S ger honom. Jag borde vara nöjd och tacksam. Förhoppningsvis 
rensar väl en sådan här kris ut någonting, kris betyder ju också möjlighet. Jag fylls väl av mer kraft 
”uppifrån” och då trycks kanske något ”dåligt” ut. Demonerna som han jagar ut. Antagligen projice-
rar jag väl bara min egen rädsla och oförmåga på Lars. Jag är väl den som har problem. Är jag snål? 
Kanske är jag osjälvständig? Det är klart att jag är väldigt sökande och att jag identifierar mig på 
många sätt med Lars. Eller har präglats på honom genom att vi tränat så mycket tillsammans. Men 
visst måste jag också stå upp för min egen sanning, att vi har band från många liv tillsammans. Att vi 
får en speciell andlig eller själslig kontakt. Men kärleken till dem är ”bara” en väg till gemenskap 
med det gudomliga. En ensam väg, men jag har tydligen också ”förpliktelser” att ta med andra? 
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Åsa, tveka inte nu. Vet att allt sker till det bästa. Dina kamrater förbereds på det sätt som är bäst 
för var och en av dem. Tvivla inte på detta. Du tror att du måste klara allt men vi rår över om-
ständigheterna. Vi styr er båt. Försök bara leva i förtröstan och tro.  
Vi kan inte avslöja planen för dig men du får undan för undan information som du behöver. 
Lyssna bara. Du vet ju hur vi kommunicerar med dig. Drömmarna först och främst. Men du får 
all ledning som du behöver. Mästaren är nära nu. Han leder oss alla. Det sista slaget står snart.  
Vi vill er alla så väl. Vi lider med er och ber för er. Men inte kan du misströsta, du får all ledning, 
allt stöd, all kärlek. Livet på jorden, en hård skola men det är snart dags för examen nu. Den 
blomstertid nu kommer. Skördetiden närmar sig.  
Allt lidande har en mening, leder till växande. Förvalta ditt pund väl så skall det mångfaldigas till 
gagn för dig och alla andra. Varje människa är en del i helheten. Arbeta för det stora helas väl-
gång. Amen. 

13/6 2001. 
Drömde att jag skulle iväg och träffa någon som jag inte träffat på länge. Mamma skjutsade mig dit. 
Ett gammalt hus men ändå på något sätt mitt hem. Min man hade lagt fyra säckar jord i fontänen så 
att vattnet inte kunde komma fram. Jag tog bort dem och vattnet sprutade upp. Jag hittade ett 
gömt/glömt förråd där jag skulle lägga in jordsäckarna. Där fanns redan min mans fiskeutrustning. 
Jag hade en nära kontakt med den man som jag inte mött på länge. Sonen kom in, han var så där ljust 
grönturkos som barnen i den förra drömmen.  
Modern som hjälper mig dit, tillbaka till det andra hemmet, till något gammalt. Vattnet, flödet som 
hindras av jorden, materien. Jag känner mig ju låst och blockerad, som om min kreativitet är helt 
avstängd. Anden som blockeras av kroppen, materien. Vattnet, livets vatten. ”A garden of fountains.”  
Men jag kan lösa blockeringen. I något ”gammalt” förråd finns fiskeutrustning. Jag tänkte förstås på 
Jesus, fiskaren av själar. Men också apostlarna som lämnade sina nät, som var fiskare. De första var 
tydligen bl.a. Jakob och Johannes. 
Mådde inte alls bra i går kväll. Hade känslan av att jag trycker mot en hinna. Fosterhinna? Har också 
det där trycket i huvudet, som om något skall öppnas. Jag vill ju komma igenom, komma vidare men 
det är klart att det också finns någon sorts överlevnadsinstinkt som kämpar emot. Rädslan för det 
okända, kroppens försvarsinstinkter. Men det är väl bara att träna på, försöka fylla på så mycket kraft 
som möjligt, till slut bryts väl den här blockeringen igenom också.  
14/6 2001. 
Drömde att jag fick ett mail från en kund som ”skällde ut” mig. Att jag använde tiden dåligt. Något 
om 4 timmar per dag. Att jag gjorde fel i ”fas 3” eller något liknande. Antagligen någon sorts upp-
läxning? Jag är så handlingsförlamad, klarar inte att göra klart mina uppdrag, känner att det inre 
arbetet är det viktigaste. Men visst, jag måste försöka producera lite utåt också. Det är så svårt denna 
slitning mellan det inre och det yttre.  
Drömde att jag skulle skriva på någon sorts kontrakt, ett hyreskontrakt eller ett nytt jobb. I ”avtalet” 
ingick att man kunde få åka på en dansbandsgala! Antingen till Fagersta och dansa till bandet ”Fri-
ends” eller till Finspång och dansa till ”Evangelis”. Ganska kul tycker jag! Jag måste tydligen välja 
mellan ”vännerna” och ”evangelisterna” eller ”evangeliet”. Jag har en känsla av att jag valde Fins-
pång i drömmen… 

SÅLD FÖR 30 SILVERPENNINGAR 

 Jag anmälde mig till en kurs i ”esoterisk” filosofi i Danmark veckan efter midsommar och plane-
rade sedan att åka direkt från den till sommarkursen i qigong. Jag skulle delta i sista halvan av 
första qigongkursen och sedan hela fortsättningskursen som startade direkt därefter. En ny kris 
uppkom när jag bara någon vecka innan det var dags att resa, blev avvisad från första kursen av 
Lars, som ju arbetade i qigongverksamheten. Han mailade först och ”gav mig möjligheten” att 
skriva en rapport för qigongskolan om hur man ger ut en bok i Sverige. Mr S planerade tydligen 
att skriva en bok om Qigong. Naturligtvis var det inte tal om någon ersättning eller tack. Några 
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minuter efter att jag svarat att jag visst kunde göra det, fick jag alltså ett mail om att jag inte var 
välkommen på kurs 1 som bestämt.  
Jag blev oerhört ledsen och besviken, kände att han var Judas, att han sålt mig för trettio silver-
pengar. Utåt sett var det naturligtvis fult att göra som de gjorde, att avvisa en kund som betalat 
och fått bekräftelse, och Lars gjorde det verkligen inte på något smidigt sätt. Jag hade ju deltagit i 
så många av deras kurser, och nu sparkade de ut mig utan pardon eftersom de kunde få någon 
som betalade hela avgiften i stället. Men mina känslor av svek och förräderi stod ändå inte alls i 
proportion till det de gjort. Mina, i det läget ofattbart starka känslor av sorg och ilska, hade dels 
att göra med att det fanns ett karmiskt sår som revs upp av detta svek. Men också med att qi-
gongen och Lars betydde så mycket för mig, och nu kunde han utan att tveka bara avvisa mig för 
att Mr S skulle tjäna ytterligare en hacka. I grunden var det ett förräderi mot den gemensamma 
uppgift som jag hela tiden kände att vi hade tagit på oss. 
15/6 2001. 
Var så arg och förtvivlad i går kväll. Storgrät under träningen. Grät mig till sömns. Naturligtvis är det 
inte egentligen kursen det gäller utan känslan av att vara förnekad, sviken, oviktig. För mig är de ju så 
otroligt viktiga. 
Jag hade tidigare bjudit Lars, Carina och Knut hem till oss den kvällen, och jag lyckades faktiskt 
lägga band på mig och ta emot dem. 

JORDENS UNDERGÅNG – ATT LÄMNA EGOT  

16/6 2001. 
Vi hade en härlig kväll i går. Underbart väder, vi grillade och spelade kubb Jag lyckades faktiskt 
komma över min ilska, Det finns väl en mening med det här också. Kärleken som vann över ilskan. 
Visst fick jag mer ut av detta än om jag hävdat mitt ego. Jag har ett så underligt behov av att bjuda 
dem på mat, samla dem hos oss. Jag har längtat efter detta, haft det som ett mål. Vi är ju inte fullta-
liga men Lars, Carina och Knut har varit närmast och viktigast. Men visst önskar jag att vi också 
hade Herbjörn m.fl. hos oss.  
Det var väldigt stark träning i går kväll. Jag såg dem tydligare, en såg ut som kungen! Om ”kungen” 
var hos mig, den högste. För några kvällar sedan hamnade jag i ett jättestort bibliotek, många gamla 
böcker. Jag fick känslan av att allt vetande fanns där. När jag tränade i går kväll såg jag märkliga 
tecken, ord på latin. Information strömmar in, det har jag ju känt sedan tidigare. Tack Gode Gud, tack 
alla ni som tar hand om mig. Tack för att ni leder och hjälper mig. Tack för all kärlek och glädje. 
Amen. 
Jag drömde att det plötsligt blev –20 grader fast det var sommar. Jag förstod att jorden skulle gå un-
der, att sista tiden var kommen. Jag lagade mat, chili con carne. Jag skulle åka iväg med en man i 
hans lastbil. Jag funderade på att ta med chilin, men förstod att den var ”dålig”. Min far var där 
också. 
Starka symboler. Sista tiden, jordens undergång. Att lämna ”carnen”, köttet. Mannen som jag skulle 
följa. Inte är det väl jordens undergång, men kanske min privata värld som jag känt den. Johannes 
uppenbarelse. Det är väl dags nu snart. Att jag valde ”Evangelis”. Gode Gud, gör mig stark, modig 
och förståndig. 
17/6 2001. 
Var så lycklig i går morse men i går kväll var jag tillbaka på ruta noll igen. Så otroligt sårad och be-
sviken över att bli utsparkad från sommarkursen. Känner mig så sviken, förkastad. Jag gick upp och 
tränade mellan 01.15 och 02.30 och kunde i alla fall somna sedan. Men det är verkligen jobbigt i dag 
också, att bli såld för 30 silverpenningar. Jag vet faktiskt inte hur jag skall kunna komma över detta 
men jag måste komma vidare. Templet som skall resas. Vi var ju så nära. Jag måste försöka döda 
egot, stoltheten. Men denna sorg, det är så fruktansvärt känsligt. Jag vet att varje kontakt skadar mig 
men vi måste ändå enas. 
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Lilla vän, allt blir bra. Ta det bara lugnt. Inte ska väl denna bagatell stjälpa allt? Du vet ju att målet 
är mycket högre än personlig tillfredsställelse. Låt all sorg fara, snart är vi vid målet. Lidandets väg 
är den snabbaste vägen. Att övervinna sig själv för det stora hela. Låt sorgen fara, kärleken helar 
alla sår. En tillfällig motgång. Låt den bara göra dig starkare, mer medveten om vad som är vik-
tigt.  
Vi hjälper er allt vad vi kan, inte kommer vi att misslyckas nu. Lämna bara allt i våra händer så 
blir allt som det var tänkt. Du mår dåligt nu, men snart lyser solen igen. En motgång stärker bara 
din vilja. Överlämna allt till dem som vet bäst, som ser längre än du kan göra. På din ståndpunkt 
verkar allt svårt just nu men vi ser att det bara är en skugga, en förvillelse. Vänd dig om så lyser 
solen som alltid på din stig.  
Försök alltid lyssna på vad vi har att säga dig. Det är dags att du visar att du är vuxen din uppgift. 
Osjälvisk kärlek, inte är det lätt men belöningen är oerhört stor. Förstår du inte att allt sker som 
det måste ske. Hans väg är ju också din. Sveket, att den du älskar säljer dig för 30 silverpenningar, 
det är något vi alla får uppleva. Utmaningen ligger i att förlåta. Gå vidare.  
Visst är träningen viktig, men den är faktiskt inte huvudsaken. Din utveckling sker på många 
olika sätt, på olika plan. Vi vet vad som behövs för att stärka dig. Inte är det behagligt, men just 
nu är det nödvändigt att du lär dig sätta ditt ego på undantag.  
Du som person i din jordiska skepnad är så obetydlig. Evigheten väntar på dig och där är egot 
inte nödvändigt. Vi måste alla vara varandra till hjälp utan tanke på det enskilda. Den läxan måste 
du lära dig nu. Vi serverar dig denna möjlighet på silverfat, låt inte tillfället gå dig förbi.  
Ni är två själar som hör ihop, tveka inte om detta. Om än vägen verkar svår så kommer segern 
snart. Brödraskapet skall återupprättas. Du måste bara ge allt du kan i självuppoffrande kärlek. 
Glöm din stolthet, den har du ingen användning för. Nu gäller andra lagar. Andens seger över det 
förgängliga. Glädjen och kärleken skall segra. Din personliga stolthet är ju ett mycket litet offer i 
det perspektivet. 
Känn att vi välsignar dig. Att vår kärlek flödar över er alla. Om du segrar över dig själv vinner du 
en seger för många andra. Gud bevare dig och de dina. Amen. 
Amaliel? 

19/6 2001. 
Jag har inte drömt något efter den där drömmen om jordens undergång. Att jag skulle lämna kroppen 
och följa honom. Visst är det litet skrämmande. Mina förberedelser, eller i alla fall min vilja, att av-
sluta ”detta liv”. Avsluta alla åtagande och göra klart för något helt nytt. Kanske innebär det fysisk 
död i alla fall? Vi ska ju alla i och för sig dö. Men jag känner samtidigt att jag inte har fullgjort mitt 
uppdrag i detta livet. Nog måste väl den här starka utvecklingen avse något som skall användas här 
på jorden? Tack Gode Gud för allt. Låt det ske som skall ske. Amen. 

Åsa, inte är det här någon katastrof. Allt går tvärtom mot något bättre. Alla kriser betyder utveck-
ling, framåtskridande. Din personliga tillfredsställelse måste ställas åt sidan. Låt processen ha sin 
gång. Det är en nödvändig utrensning som sker. Våra ansträngningar ska belönas med framgång. 
All kamp har verkligen inte varit förgäves.  
Innan du vet ordet av kan kyrkan resas. Inför era häpna ögon skall det gyllene templet resa sig 
mot skyn. Ålderdomlig är den kyrka som skall återupprättas, visdomen som varit begravd så 
länge skall lyftas upp till ytan igen. Tvivla inte, allt blir som det är förutsagt.  
Mina barn, låt bara allt vila i våra händer så skall det fullbordas som utlovat. Våra bröder i himlen 
och på jorden skall enas under Guds baner. Det sanna korset skall skina över världens alla länder. 
Du måste bara övervinna dig själv, din stolthet. Vi kommer inte att svika dig och de dina. Allt 
sker som planerat. Stå bara fast i din tro på oss och på den gudomliga planen så kan allt ske som 
bestämt.  
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Vi vill verkligen upprätta kontakten med jordens barn. Er välfärd är vårt varmaste intresse. Er 
utveckling är viktig för alla i universum. Den gudomliga kärleken vill förmeras genom alla sfärer, 
enande, fullkomnande. Gud bevare er alla. Amen. 

22/6 2001 Midsommarafton. 
Jag tror att jag äntligen förstår varför man får dessa minnen, varför dessa blockeringar finns kvar. 
Det är ju en läxa man skall lära sig. De svåra erfarenheterna är en undervisning som man får. Allt 
förtryck jag utsatts för är en konkret undervisning om hur fysiskt, psykiskt och andligt förtryck på-
verkar en människa. Jag har fått lära mig hur man inte skall förtrycka sina medmänniskor. Att man 
måste respektera andra oavsett hur fel man tycker att de har. Visst vet alla detta i teorin, men om man 
inte fått det inpräglat i ”märgen” riskerar man att reagera fel i verkliga situationer, så fort ”autopi-
loten” tar över. En hård skola men rättvis. Det finns så mycket ”besserwisser” i mig, men dessa min-
nen samt erfarenheter av hur andra möter mig i detta liv har lärt mig att man måste låta var och en gå 
sin egen väg. Förhoppningsvis har jag blivit lite mer ödmjuk. Tack Gode Gud för alla läxor som du 
ger mig. Amen. 
Jag drömde att jag flyttat in i en lägenhet. Grannarna pratade ett annat språk. En djup spricka, något 
slags schakt, fanns utanför terrassen. Jag vågade inte gå fram dit, men en pojke hoppade över. Jag 
fick en uppmaning att våga språnget. Jag drömde också att jag gick på en väg i min barndoms hem-
trakt. Den var gammal och smal, mer som en gångstig. Det var stor skog på båda sidor, mycket vege-
tation. Jag var på väg mot centralorten. Jag kom på att mor blivit efter, vände och gick tillbaka. 
Tänkte på ”den gamla kvinnan” när jag vaknade. Gudinnan. Jag får inte till det riktigt. Men materien 
är också gudomlig, moder jord som föder oss, låter oss växa. Tillbaka till ursprunget. Den kvinnliga 
aspekten skall ju återupprättas. Himmel och jord som förenas. Anden som förenas med kroppen. Att 
förenas med sig själv, att bli hel. 

VI ÄR ALLA MARIA 

Kursen i Danmark var väldigt nyttig för mig, och min utveckling fortsatte med oförminskad 
styrka. Jag bröt igenom ytterligare någon blockering och fick mycket starka andliga kontakter och 
insikter.  
Lustigt nog blev ett av de stora temana under kursen rökning. Det började med att jag såg en 
buddhistmunk i den typiska orange dräkten på Kastrup. Jag betraktade honom nyfiket, undrade 
om han var asiat eller europé, det gick faktiskt inte att se. Men jag förstod snart att han var eu-
ropé och antagligen dansk, eftersom han tog upp ett paket cigaretter och började kedjeröka! Jag 
var en aning förvånad, jag hade nog trott att munklivet inte tillät att man rökte. På tåget till kur-
sen fortsatte detta tema, det fanns inga rökfria platser på tåget utan jag var tvungen att sitta i en 
rökkupé och det var verkligen en stor prövning. Jag hade blivit så känslig att cigarettröken kändes 
som giftgas, det var som om något inom mig höll på att förgiftas. 
På kursgården var allt underbart vacker och harmoniskt, om det inte hade varit för det faktum att 
nästan alla kursdeltagarna rökte oavbrutet så fort vi hade en ledig stund över. Det enda gemen-
samma utrymmet utanför kurslokalen var dessutom rökrum. Jag mådde så otroligt dåligt av detta, 
och funderade faktiskt på att åka hem i förtid från kursen. Men samtidigt var det också som om 
vi hade haft en skyddande glaskupa över skolan. Allt var genomsyrat av en underbar, kvinnlig, 
fruktbar atmosfär. Jag trodde att det kanske hade varit någon gammal kultplats för någon kvinnlig 
gudom, kanske Freja.  
26/6 2001.  
Just när jag vaknade, såg jag en rosenknopp som just var på väg att slå ut. Den bestrålades av ljus 
uppifrån. Den var så tydlig, jag såg varje detalj, varje rödbrunt ”fjun” på stjälken. Rosen som skall 
slå ut, ljuset som får knoppen att öppnas. 
28/6 2001.  
”Följ en man som bär på en kruka vatten. I salen ovanpå kommer ni att möta mig.” I Vattumannens 
tidsålder, på en högre medvetandenivå kommer vi att möta Kristus igen. 
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1/7 2001.  
Förstod plötsligt vad läxan om rökning handlade om. Att jag, vi alla, har Guds barn inom oss. Att vi 
alla oavsett ålder, oavsett om vi är män eller kvinnor, bär på Guds barn. Har ju känt att det bor någon 
”annan” inom mig, känt att det är den helige Ande. Men inte förrän i den stunden förstod jag vem han 
är. ”Att ta emot Guds rike som ett barn.” Inte i första hand att vi skall vara som barn, även om detta 
också finns där, utan att när det gudomliga förenas med det mänskliga sker det genom att en glimt av 
det gudomliga planteras i människans kropp som ett barn. Han är verkligen ett ömtåligt väsen, käns-
ligt för skarpa ljud, gifter, häftiga emotioner. Ett ljust glatt väsen, enbart mäktigt att uttrycka glädje 
och kärlek. Han mår bra av rytm, fin musik.  
Men detta innebär ju att vi alla är mödrar. Det mänskliga är den kvinnliga aspekten oavsett yttre kön. 
Vi är alla gravida, blivande mödrar. Och barnet är en medveten varelse, en fysisk manifestation, även 
om han har en mycket högre energinivå, frekvens än allt annat på jorden. Våra kroppar är verkligen 
boning för det gudomliga, Herrens tempel. Men han kan inte ta säte och vistas där om inte kropp och 
sinne är renade, närande. Om vi inte som väntande mödrar gör allt för att skydda och nära det nya 
livet.  
Till utsagan ”ni är alla gudar” vill jag lägga ”ni är alla mödrar”. Så älskar Gud världen att han ut-
ger sin enfödde son gång på gång. Men hur tar vi emot honom? Inte bättre nu än den gången för 2000 
år sedan. Vi dödar också honom, förtrycker, förgiftar honom. Han är ju en fånge i våra kroppar. Men 
människans uppgift är att vårda, nära, föda denna varelse, detta barn. ”Free the prisoner.” Och det 
gör ju vår tillvaro här på jorden oändligt meningsfull. Vårt arbete med att rena, förbereda oss själva 
fysiskt och psykiskt är oerhört, oändligt meningsfullt. Vi är alla Maria.  

ÖVER KANTEN TILL ÖVERSTA VÅNINGEN 

Jag hade också flera upplevelser den här veckan av att jag strävade uppåt, försökte nå översta 
våningen, men inte nådde ända upp. Den här typen av drömmar hade återkommit flera gånger 
under de senaste åren. Men nu blev jag plötsligt en dag i en vision hjälpt upp över ”kanten”. Jag 
fick i det samma en fråga om det var något jag ville ha med mig, och jag svarade ”familjen”. 

KALLAD TILL VERKSAMHET 

Sista dagen på kursen fick vi en liten paus före avslutningen, Jag tränade qigong på samma ställe 
under en liten ek som jag tränat på varje dag under veckan. Plötsligt fick jag en så stark kallelse att 
gå ut och ”tala”.  
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SAMMANFATTNING AV DET ANDRA ÅRET – HUVUDTEMA ANDLIG KUNSKAP 

ANDLIG KRAFT 

Den andliga kraften var enormt stark i samband med invigningen till denna andra period. Jag fick 
många bevis på att den andliga kraften verkade genom symboler som den taoistiska symbolen för 
Yin och Yang, tai chi tu. Jag fick också visioner av anden som en orm som slingrar sig runt en 
påle, en bild av den spiralformade andliga kraften.  
Jag hade också ofta visioner av en uppåtriktad triangel som vid ett tillfälle den 3/11 2000 möttes 
av en nedåtriktad triangel. Dessa krafter förenades i ett mycket starkt kraftmöte och bildade ett 
gyllene hexagram. Den uppåtriktade triangeln var min egen kraft eller ande som drevs av en otro-
ligt stark längtan och som möttes av samma kraft från den andliga dimensionen. Hexagrammet 
var en bekräftelse mötet mellan min egen kraft, kärlek och längtan som strävade uppåt, och den 
nedåtriktade kraften från den gudomliga kärleken.  
Jag fick under våren 2001 bland annat en stark vision av att jag blev överdragen med en gyllene 
klädnad som sänktes ner över mig. Under denna tid upplevde jag också att kraften var så stark i 
träningarna att golvet skakade. En ny andlig effekt uppkom när jag smordes med väldoftande olja 
i träningen, att det trängde fram parfymdoftande olja ur mina händer när jag tränande. Den star-
kaste bekräftelsen på utvecklingen på den aktuella nivån kom i slutet av maj 2001 i och med kon-
takten med den starka kraft som gestaltades i form av ett vitt kors av kristall med en pulserande 
vit blomma i mitten.  

KUNSKAP OCH INSIKTER 

Under hösten 2000 började andliga kanaler som verkade finnas utanför min kropp att öppnas. Jag 
upplevde också att själen lämnade jorden och begav sig ut i Universum. En effekt av den nya 
fasen i min utveckling var att jag började få direkta kontakter med den andliga världen i form av 
texter som jag tog emot på medial väg. I slutet av denna höst fick jag ett meddelande om att 
”Mysteriernas herrar hälsar dig” och att jag var korad till något som jag vid den tiden inte hade 
någon som helst aning om vad det var. 
Under detta andra år fick jag mängder av visioner, bland annat av ett otroligt vackert halsband 
och av en stor, kristallklar diamant. Denna period kulminerade i en upplevelse av att själen gjorde 
sig fri och kom till universums centrum där nya själar föddes i en underbar balans, ordning och 
frid och i form av droppar av ”levande guld”. Jag såg även den renande och upplyftande andliga 
kraften i form av ett vitt, kristallklart ljus som är en utstrålning av den yttersta verkligheten. 
Denna kraft manifesterades också som ett vitt kors med en pulserande blomma i mitten.  
Under våren 2001 upplevde jag också, liksom i maj året före, att jag fick in ”paket” av informa-
tion som fördes över från den andliga dimensionen och packades upp i min hjärna.  
Efter visioner av det andliga bröllopet och bröllopspar bekräftades mina insikter om kärleken och 
det andliga bröllopet med ett meddelande om att ”Du vet ju allt nu”. Det sades att jag hade fått 
insikt om att ledaren finns inom mig själv (inom oss själva), att vägen alltid har gått genom mig 
själv och att de andliga krafterna finns med oss från evolutionens början till dess slut. Gudinnan 
och treenigheten skulle återupprättas. Under den här perioden fick jag också ett meddelande om 
att ”den femte Buddhan skall komma till jorden igen”. Med facit i handen är det tydligt att jag nu 
verkligen hade fått information om det som skulle hända och målet för hela projektet, men jag 
var naturligtvis tvungen att uppleva allt innan denna information förvandlades till kunskap. 

KÄRLEK - FÖRBRÖDRING, SAMMANSMÄLTNING OCH UPPGÅENDE I ALLTET 

Min utveckling fördes i hög grad framåt genom den kärlek som jag utvecklade gentemot den per-
son som jag såg som min andliga andra hälft och genom mitt arbete med att dels låta denna 
känsla flöda helt fritt och dels inte låta den grumlas av några som helst känslor av ägandeskap, 
exklusivitet eller svartsjuka. Den kraft som utvecklades i vår gemensamma träning var både un-
dervisande och förändrande, den hjälpte mig att steg för steg sammansmälta med den gudomliga 
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kärleken och kraften. Jag kände en stark önskan att vara sann och uppriktig med det som hände 
och trots att det var oerhört svårt försökte jag öppna en diskussion med min andliga partner om 
det som hände och om våra karmiska band, vilket förstås avvisades. Jag fick verkligen kämpa 
med min stolthet och min sårbarhet. Det var en svår kamp men också något som var en stor gåva 
och något helt nödvändigt för att jag skulle bli färdig med min utveckling. Jag fick också en be-
kräftelse i ett meddelande från mina andliga lärare om att min kamp var berättigad. ”Ni är två 
själar som hör samman sedan tidernas begynnelse. Ert mål är att förenas i Himmelen.”  
Den andliga kraften och min egen utveckling fortsatt att skapa en stark längtan efter att den 
grupp som jag såg inom qigongträningen skulle enas. Jag kände mig frustrerad av diskrepansen 
mellan denna längtan och den totala avsaknaden av yttre bekräftelse från de andra på min känsla 
av att vi var en grupp med en gemensam uppgift och med speciellt starka band sedan tidigare liv. 
I träningen och i drömmar fick jag dock bekräftelser på vår starka gemensamma kraft.    
Jag kämpade med att förstå det beroende av ledaren som fanns inom qigongskolan. Rent konkret 
upplevde jag också att detta beroende av ”mästaren” gjorde att man inte kunde eller vågade ha en 
kontakt med andra människor, som mig till exempel. Jag blev också oerhört besviken när man 
svek ett avtal med mig för av den enda anledningen att man skulle tjäna mer pengar. För mig var 
kontrasten mellan dels girigheten och dels den starka andliga kraft som också utvecklades i grup-
pen otroligt svår att hantera.   

REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BLOCKERINGAR 

Mina insikter om mina tidigare liv växte fram steg för steg. I början av år 2001 hade jag skapat en 
bild som sträckte sig från det gamla Egypten och Thutmosis III, via något liv i ett ”kloster” i ök-
nen eller vildmarken som kanske hade att göra med essener eller ”therapeutae”, till döden på en 
romersk arena, en ”borg” i Tyskland på medeltiden, till rosenkreuzare och alkemi, via Jane Lead i 
England på 1600-talet och till Hilma af Klint 1862-1944.  
Vid påsktid år 2001 fick jag en mycket kraftig reaktion som jag insåg handlade om att jag hade 
förtryckts och förföljts under inkvisitionen. Det var en både psykisk och fysisk smärta som akti-
verades när dammluckorna mot tidigare liv började ge vika. Det var tydligen viktigt att jag fick 
insikt om omständigheterna runt de karmiska skador som jag hade drabbats av för att de blocke-
ringar som de hade gett upphov till skulle börja lösas upp. Jag kände tydligt att den kraft som 
arbetade för att lösa upp dessa karmiska blockeringar var kärleken. Det var också nödvändigt att 
jag i qigongskolan fick återuppleva ett mönster av förtryck och svek som påminde om det ur-
sprungliga traumat för att det skulle börja läkas. 

DE GAMLA MYSTERIEFILOSOFIERNA 

Under den här andra perioden överöstes jag av bilder och symboler från flera olika gamla andliga 
strömningar. Bilden av den korsfästa själen som jag fick en vision av i den första invigningen 
förbinds naturligtvis normalt med kristendomen, men i efterhand har jag förstått att den fanns 
redan i det orfiska mysteriet där Bacchus eller adepten Orfeus avbildades som korsfästa.  
Under hösten fick jag starka bilder av den taoistiska symbolen för Yin och Yang, tai chi tu, den 
kinesiska kraften verkade fortfarande mycket starkt. Jag fick visioner av anden som en orm som 
slingrar sig runt en påle, en bild som finns i alla mysteriefilosofier och kan spåras så långt tillbaka 
som till den sumeriska filosofin. En stark vision av en stor, kristallklar diamant presenterade den 
kraft som kallas vajra-kraften inom den tibetanska vajrayanabuddhismen. 
Hexagrammet som skapades i ett mycket starkt möte mellan min kärlek och längtan, den kraft 
som strävade uppåt, och den nedåtriktade kraften från den gudomliga kärleken är en gammal 
symbol i indisk filosofi. Där representerar den uppåtriktade triangeln Shiva och den nedåtriktade 
Shakti och deras förening representerar skapande genom dessa krafters förening. I tibetansk 
buddhism kallas hexagrammet ungefär ”ursprunget för alla fenomen”. Hexagrammet är särskilt 
förbundet med tantrisk filosofi och Vajrayogini, som är den högsta gudomliga kvinnliga kraften 
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(yidam) i tantrisk yoga inom vajrayana. Den starka visionen av en diamant som kom vid samma 
tid visade också den på den riktning inom den tibetanska buddhismen som kallas vajrayana (dia-
mantvägen). 
Vajrayogini beskrivs enligt Wikipedia ofta med epitetet ”sarva-buddha-dakini” som ungefär bety-
der ”dakinin som är alla buddhors essens (innersta natur)”. Denna kraft är förbunden med meto-
der för att förhindra vanlig död och återfödelse (för att i stället nå buddhaskap) och för att om-
vandla jordiska erfarenheter till vägar för att nå högre nivåer av andlighet. 
Kärleken som den grundläggande andliga kraften samt balansen mellan, och förening av, manlig 
och kvinnlig kraft, var ett genomgående tema i min utveckling. Gudinnan, den kvinnliga 
aspekten, som är helt utplånad i de monoteistiska religionerna gjorde sig mycket starkt påmind i 
mina andliga upplevelser. Detta bekräftades också i andliga meddelanden där man bland annat 
talade om att ”Gudinnan måste vördas. Hon är kärleken och visheten.”. 
Jag kunde inte sätta in upplevelsen i slutet av januari 2001 av att själen gjorde sig fri och kom till 
centrum av universum där nya själar föddes i form av droppar av ”levande guld” i något sam-
manhang som jag kände till vid den tidpunkten. När jag skriver den här sammanfattningen nästan 
tio år senare förstår jag dock att min upplevelse var helt relevant i samband med den tibetanska 
vajrayana-filosofin. Där är Vairochana den femte och centrala buddhan i ett system med fem 
visdomsbuddhor. Vairochana är ursprunget till allt, alla orsakers orsak. Som Alltings Fader mani-
festerar Vairochana allt genom att sprida ut det i som frön eller säd. Hans shakti, den Stora Rym-
dens Moder är den Universella livmoder vari säden faller och utvecklas till världssystem.1 
Det vita, kristallklara ljus och den kraft som hör samman med detta ljus som jag fick kontakt med 
under våren 2001, sätter jag i samband med beskrivningar av det kristallklara ljuset som är en 
utstrålning av den sanna eller yttersta naturen i vajrayana och då speciellt Dzogchen. Det vita 
korset med den pulserande blomman i mitten var en nära kontakt med den kraft som kallas Vaj-
rasattva i den tibetanska buddhismen. Denna kraft är en emanation av det gudomliga i form av 
en kristallklar kraft som är manlig-kvinnlig, kärlek och visdom. Denna kraft verkar renande och 
upplyftande.   
I meddelanden från mina andliga lärare uppmanades jag redan under hösten 2000 att finna det 
vita ljuset. I olika meddelanden påstods det bland annat att jag hade en stor uppgift och att jag 
leddes av Höga ledsagare. Det sades också i ett meddelande i maj 2001 att den femte buddhan 
skulle komma till jorden igen. 

AVSKED OCH FRIGÖRELSE – ATT SLÄPPA EGOT 

I juni 2001 upplevde jag åter en kamp som handlade om att jag måste dö på en nivå för att kunna 
gå vidare till nästa nivå. Den här gången handlade det om att låta den jordiska personligheten, 
egot, dö bort. Jag var tvungen att offra mina personliga känslor, speciellt min stolthet, för att nå 
mina högre mål. 

BEKRÄFTELSE OCH FULLBORDAN PÅ DENNA NIVÅ 

Fullbordan på denna nivå kom i upplevelsen av det vita korset av kristall med den pulserande vita 
blomman i mitten. Denna kraft var en både renande och upplyftande kraft som gav löfte om en 
fortsatt stark andlig utveckling. 

                                                 
 
1 Evans-Wentz, Den tibetanska dödsboken s 132. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarva
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DEN ANDRA INVIGNINGEN - MÖTE MED DET GUDOMLIGA ANSIKTE 
MOT ANSIKTE 

SOMMARKURS II 

Dagen innan jag skulle åka på sommarkursen i qigong såg jag en otroligt vacker duva hemma på 
gräsmattan. Jag tänkte på Hilmas serie ”Duvan”. Under kursen hade jag ingen större kontakt med 
Lars, även om det var han som stod där framme och hjälpte till med kursen hela tiden. Träningen 
var dock intensiv och nyttig som vanligt. Jag fick alla möjliga bilder, nedsläpp av kraft och in-
formation och förändrade medvetandetillstånd. Jag lämnade ofta kroppen och kom nu också ut, 
utanför lokalen där vi var, fast kroppen stod kvar där inne och tränade. Hade en känsla av att bli 
smord med välluktande balsam i träningen. Jag såg bilder från en bergstopp. Borgen, någon stad 
som inte verkade jordisk. Såg kyrkan i träningen, templet. 

EN MANIFESTATION AV DET GUDOMLIGA – JAG ÄR GUDS 

7/7 2001.  
Vi tränade armträning och fick Qi-reglering nu före middagen och jag fick ett enormt genombrott. Det 
var som om jag var i en vulkan, som om jag var en vulkan som fick utbrott. Eld, lava, obeskrivligt 
starkt. Mitt i upplevelsen var det som om någon frågade något, jag svarade i alla fall ”Jag är Guds”. 
Jag föll på knä, tackade, bad Fader vår. Det sprängde överallt i kroppen, öppnade väl upp det som 
fanns kvar att öppna upp. Grät, tänkte på att detta är för stort för mig ensam, vi måste hjälpas åt. Vi 
är ju här för att hjälpa varandra. Dessa enorma krafter, de öppnar verkligen kanalerna nu. Jag för-
står inte vad som händer, och det gör väl ingen annan heller. Måste försöka vara vuxen detta. Förhär-
ligad i honom/henne. Kom ihåg att jag såg åtminstone en gestalt i ”eldskenet”. Något högt väsen, så 
vackert.  
Det som hände var alltför stort för att jag skulle ha ord för det när jag skrev ovanstående precis 
efteråt. Den gestalt jag såg var otroligt hög, som gjord av levande guld. Det var som om den var 
både manlig och kvinnlig på samma gång. Det vackra ansiktet var delat, som om en manlig och 
en kvinnlig tvilling satts samman. Det fanns ingen ”söm” eller synlig skarv utan det var verkligen 
en gestalt, men den ena sidan var manlig och den andra kvinnlig. I perfekt balans och jämlikhet. 
En gudomlig manifestation. 
Jag hade också flera starka upplevelser av öppnanden, både fysiska och psykiska. Dagen efter min 
förklaringsstund som jag kallade upplevelsen ovan, fick jag en vision av två guldfärgade ormar 
som slingrade sig om varandra i ett perfekt mönster när vi tränade. Jag kände doften av ros och 
lilja och hade en stark känsla av att Herbjörn hjälpte till, att han var delaktig. Se Hilmas målning 
Serie US. Grupp 8 nr 4.  De Höga förmedlade redan 1908 till Hilma att resultatet av dualarbetet 
skulle bli ros och lilja. Kanalerna i armarna öppnades helt vid det här tillfället. Jag fick också en 
vision av en lotusblomma, som också är en symbol som finns i Hilmas tavlor. 
10/7 2001. 
Jag såg ett gult slott någon gång i går när vi lade händerna på magen i slutet av Lyft upp Qi. På mor-
gonträningen var det en fluga som gick i nacken och sedan upp och ner för min bara arm. Jag för-
sökte förstås negligera den, men till slut slog jag efter den. Öppnade ögonen samtidigt och såg Lars 
rycka till som om han fått ett slag. Jag kände att den där aggressionen mot flugan tog kraft, tydligen 
får jag inte ens skada en insekt medvetet. Jag kände det som ett test som jag missade, men kanske var 
mening att visa just det här.  

DET NYFÖDDA BARNET 

15/7 2001. 
Jag drömde att jag var på qigong-föreläsning. Föredragshållaren var en kille som jag inte kände, han 
hade stor auktoritet men talade franska. Ingen förstod vad han sa. Plötsligt var det någon som räckte 
mig ett naket, skrikande spädbarn. Så fort jag tog emot honom så tystnade och somnade han, blev 
alldeles slapp. Jag värmde honom mot min kropp, under kappan eller kläderna. Tyckte inte jag kunde 
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amma en annans barn? Alla dessa drömmar om detta spädbarn som jag får ta emot. Att ta emot Guds 
rike som ett barn.  
27/7 2001. 
Labil, det känns som jag är under stark påverkan. Också kroppen påverkas, ryggen verkar bli smidi-
gare.  
Jag drömde att jag var på någon slags kurs. Vi skulle ha en avslutning eller sammanfattning. En man 
sa något till mig om att ”jag är handtaget, du är väskan” eller något liknande. Att vi var två delar 
som hörde ihop. Vi omfamnade varandra. De andra väntade på att vi skulle bli färdiga innan kursen 
kunde fortsätta, avslutningen kunde ske. 
Pratade med en gammal väninna. Hennes sambo hade plötsligt dött. Jag grät när jag tränade i går 
kväll, jag tyckte naturligtvis synd om min väninna. Tänkte på att våra liv följt varandra så nära. Och 
nu detta med döden, något som ju sysselsatt mig mycket under de senaste åren, livet före och efter 
detta. Jag tänkte också på att öppna kanaler, att jag inte tror att man skall försöka nå dem som gått 
över. Men plötsligt skar det igenom en så stark känsla av kärlek och glädje. Jag tror faktiskt att det 
var en hälsning till min väninna, att hennes sambo ville förmedla att han har det bra där han är. Det 
var verkligen inte någon form eller något namn, men känslan var så stark och så tydligt något annat 
än det som är ”jag”. Det finns så många nivåer av kommunikation. Allt är ett i grunden. 

SAMMANFATTNING AV DEN ANDRA INVIGNINGEN 

Den andra invigningen kom under en ny sommarkurs i qigong i juni 2001. Under träningen fick 
jag alla möjliga bilder, nedsläpp av kraft och information och förändrade medvetandetillstånd. Jag 
lämnade kroppen och hade även en känsla av att bli smord med välluktande balsam i träningen. 
Jag såg bilder från en bergstopp med en borg och såg också en stad som inte verkade jordisk och 
templet. 
Det andra året i min andliga utveckling fullbordades i en oerhört stark invigning där jag fick en 
vision av det gudomliga i sin manligt-kvinnliga form, i absolut balans och jämlikhet. Den gestalt 
jag såg var otroligt hög, som gjord av levande guld. Det var som om den var både manlig och 
kvinnlig på samma gång. Det vackra ansiktet var delat, som om en manlig och en kvinnlig tvilling 
satts samman. Det fanns ingen ”söm” eller synlig skarv utan det var verkligen en gestalt, men den 
ena sidan var manlig och den andra kvinnlig. I perfekt balans och jämlikhet. Detta var en mani-
festation av det gudomligas kärleksaspekt, som till exempel finns illustrerad i symbolisk form i 
Hilmas målning Serie UW. Grupp 9. Duvan nr 2.  
I samband med denna otroligt starka upplevelse fick jag en fråga som tydligen löd ”vem tillhör 
du?”. Jag svarade ”jag är Guds”.   
Jag hade också flera starka upplevelser av öppnanden, både fysiska och psykiska. Dagen efter min 
förklaringsstund som jag kallade upplevelsen ovan, fick jag en vision av två guldfärgade ormar 
som slingrade sig om varandra i ett perfekt mönster när vi tränade. Jag kände doften av ros och 
lilja och hade en stark känsla av att Herbjörn hjälpte till, att han var delaktig. Se Hilmas målning 
Serie US. Grupp 8 nr 4. De Höga förmedlade redan 1908 till Hilma att resultatet av dualarbetet 
skulle bli ros och lilja. Kanalerna i armarna öppnades helt vid det här tillfället. Jag fick också en 
vision av en lotusblomma som också är en symbol som finns i Hilmas tavlor. 
Det kom också en ny bekräftelse på att processen handlade om en födelse till ett nytt liv genom 
en dröm om ett nyfött barn som jag fick ta emot. Denna metafor för födelsen av den nya männi-
skan hade använts redan från början av min utveckling när jag rent konkret fick ta emot en gravi-
ditetssnurra. 
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DET TREDJE ÅRET – HÖSTEN 2001 TILL SOMMAREN 2002. TEMA KÄR-
LEK. 

DEN SISTA STIGNINGEN 

4/8 2001. 
Tryck, gråt, allmänt påverkad. Mycket stark kraft och närvaro i går kväll. Arnfinn blev yr, såg svarta 
prickar framför ögonen när han kom in i qigong-rummet. Jag vet som vanligt inte vad som händer, 
kan bara försöka böja mig för den högre viljan i den mån jag förstår den. Min starka längtan att för-
enas med det Gudomliga. Barnet som räcks mig. Att förena andebarnet med materien, kroppen. Att 
förflytta medvetenheten över till anden. 
Läste i mina två egyptiska böcker i går. Helt plötsligt ökade energin i detta igen. Den gamla san-
ningen, kvinnlighetens kraft. Treenigheten även här, men i form av man, kvinna och barn. Fader, son 
och helig ande. Den höga Mästaren som jag såg på sommarkursen var både kvinnlig och manlig. Ett 
skapande kräver ju båda dessa energier. I alla fall, i en av böckerna beskrivs Sed-festen där faraos 
mor föder sonens ande, Ka, på nytt, och hur Farao förenar sig med den för att förnya sin kraft. Att 
förenas med sin ande, bli ett med det gudomliga. ”Ni är alla gudar.” Allt är ett. Det finns egentligen 
inga murar, inga avgränsningar. Allt sådant är bara en produkt av våra begränsningar. 
I samband med det ”Egyptiska” dyker också solguden, Ra eller Re, upp. Maat var tydligen hans dot-
ter. I början av den här utvecklingen såg jag mig själv. Äldre, svagt asiatisk, glad. Tänkte speciellt på 
att jag var så brun. Jag känner ju att solen på något sätt koncentreras till mig. Att min kraft är en nä-
rande fruktbarhetskraft. Min upplevelse av fullmånen som var både stark och nästan skrämmande. 
Känslan av att det strålar solljus från min kropp vid vissa tillfällen i träningen. Jag har väl uppfattat 
sol- och månkulter som ”naiva”, men jag kan ju inte bortförklara dessa starka upplevelser. Och ”sol-
skivan” i Hilmas tavlor.  
När jag stod där i Karnak, vid den heliga sjön. Jag var på ”rätt plats”. Pelargången till höger. 
Översteprästen, Marmorgolvet med omväxlande svarta och vita plattor med ”fransk lilja”, lotus-
blomma i motsatt färg. Thutmosis. Alla pyramider jag sett i träningen. Att Jesus och Johannes varit i 
Egypten. Hathor, fruktbarhetsgudinnan. Hon har faktiskt visat sig i form av kor flera gånger. Min 
känsla av att alla myter söker mig. Det gudomliga som i sig självt är ofattbart, vi får väl de symboler 
vi kan tolka? 
Drömmen om den gamla kvinnans hus. ”Påsen” med hennes smycken. Skarabén, symbolen för återfö-
delse. I Thutmosis III sigill eller namn finns spindeln. Det nämns ju också i Hilma af Klint (faraos 
symbol spindeln, fast utan hans namn). Den gudomliga kärleken strålar ut över oss från solen. Allt är 
Gud, Gud finns i allt, Gud finns i solen. Livgivaren. Denna gudomliga frid, värme, känsla av fruktbar-

het, liv. Anch, livsandan, Qi. Tecknet för kvinnlighet. ♀ 

Din styrka och kraft växer, tveka inte om detta. Inte är det lätt, att växa är smärtsamt. Låt dig bara 
ledas av oss så kommer allt att bli bra. Vägen är brant nu men det är sista stigningen. Snart kom-
mer du upp till toppen på berget. Förklaringsberget är det inte många som besegrat, men du är på 
god väg. Låt dig inte förtröttas vi är med dig och de andra.  
Snart kommer den underbara försoningstiden. Allt skall bli annorlunda. Allt kommer att klarna. 
Var bara lugn och förtröstansfull. Mästaren stödjer dig i allt. Han vårdar sig om dem han älskar. 
Mänskligheten står inför ett stort steg framåt, under skall ske i sol och måne. Ditt arbete är inte 
förgäves, det är viktigt både för dig och dina bröder i anden. Varje strapats stärker dig, kämpa 
bara på. Vi hjälper dig så mycket som är möjligt, men du måste också själv vilja det som sker. 
Inget sker mot din egen vilja. Men tillsammans kan vi flytta berg. Amen. 

5/8 2001 
Drömde att jag var med ett antal människor i någon sorts ”klubb”. Vi var så nära, tätt ihop. Det fanns 
en mur ut mot havet. En stor öppning hade gjorts i muren, ut mot vattnet. Vit kalksten. En man läste ur 
Barnens Bibel. Associerar till min blockering i magen, muren mot andra människor. Hoppfullt om det 
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blivit en öppning i muren. Stark längtan både ”uppåt” och ”utåt”. Men också större närhet. Anden 
som tränger igenom materien. 
7/8 2001 
Underbar träning men så mycket kraft att det sprängde i huvudet och i ena foten. Har ju tilltro, vet att 
det inte skadar men visst känns det lite som en utmaning vid vissa tillfällen.  
Såg ett brudpar. Ljus flödar ner över dem och de blir ett, förvandlas till en ljusgestalt. Ser korset i en 
cirkel. Ser blommor av alla de slag, klöver. Någon typ av klarsyn. 

 
8/8 2001 
Gråt och smärta. Det gäller den där historien med sommarkursen. På ett sätt känns det så futtigt, att 
en sådan bagatell skulle få sätta sådana spår. Men samtidigt måste jag respektera att det gäller något 
mer, annat. Att detta bara var droppen som fick bägaren att rinna över. Det ligger en massa psykisk 
energi inkapslad i detta. All denna sorg, känslan av att vara sviken, förnekad. Jag har ju varit igenom 
detta varv på varv och förhoppningsvis löses det väl upp mer och mer. Men inte går det speciellt fort? 
Är det något som jag inte förstår? Någon insikt som saknas? 
 Klart att jag blev oerhört sårad över det som hände. Oproportionerligt besviken och ledsen. Det som 
hände aktiverade helt klart något som fanns i mig sedan tidigare. Det ligger ett jättekomplex i denna 
blockering mot Lars. Sorg, men kanske också ilska, som jag inte vågar erkänna och absolut inte 
släppa loss. En rädsla för min egen kraft? På något sätt hänger det ihop med potentialen för att bli 
sårad. En stark kärlek gör ju sveket så mycket bittrare. Förmågan till starka positiva känslor ger en 
motsvarande stor potential för negativa känslor. ”Så högt du kan nå, så djupt kan du också falla.” 
Bara de människor man älskar högst kan såra en allra djupast. 
Visst verkar det som om jag inte förstått, accepterat detta tillräckligt. Det är så märkligt, jag vet ju att 
jag inte kan få någon bekräftelse, varken i sak eller från andra människor. Jag måste lita på min egen 
känsla, min egen process. ”Sanningen skall göra er fria.” Jag måste tro på min egen sanning, låta bli 
att söka bekräftelse från andra. Vägen till helande, befrielse går igenom mig själv. Jag måste accep-
tera att denna sorg finns inom mig och att den är knuten till Lars. Inte till den person han är idag, 
utan till den tidlöse, evige. Till det odödliga i honom. Vi har verkligen levt många gemensamma liv. 
Antagligen i olika relationer och konstellationer. Vi har säkert skadat och svikit varandra, men vi 
måste också ha upplevt mycket kärlek eftersom det finns så stark kärlek kvar.  
Den känsla av sorg som jag upplever är till en del knuten till förnekandet av denna kärlek, både från 
hans och min sida. Kärleken är ju helig, gudomlig. En längtan efter helhet, enhet. En kärlek till det 
gudomliga i mina medmänniskor. Vi har alla en droppe i oss från källan, fontänen i centrum av uni-
versum. Gud i oss. Förnekar han mig, förnekar han den heliga kärleken. Förtrycker jag kärleken i 
mig, förtrycker jag det gudomliga. Anden som är kärlek. 
Det är ju de sanningarna som jag skall strida för, reinkarnationen, evolutionen och dualsanningen. 
De måste vara kända, sanningar som är inbrända i mitt innersta. En klar, genomskinlig sanning. Och 
det är väl dualidén jag värjer mig för. Att två själar skulle höra ihop? Klart att den här känslan upp-
levs som ett hot mot allt bestående. Vad blir egentligen konsekvenserna? Värnandet om den person-
liga integriteten, självet. Men jag borde vara mogen att hantera detta nu? Jag vet att jag har kapacitet 
att älska många, att den ena kärleken inte betyder att den andra måste utplånas. Jag vet att jag kan 
älska människor utan att det betyder att jag måste ha ett fysiskt förhållande med dem. Jag vet att kär-
leken är helig, en gåva från det gudomliga som inte får förtryckas. Jag vet att Gud är kärlek, och att 
anden är av Gud. Jag borde vara färdig att släppa fången fri. 
För att bli mig själv måste jag bli helt sann, inför mig själv och andra. Släppa alla skydd. Riva alla 
murar. Jag måste tro att det är möjligt, jag får ju så mycket hjälp. Kraften, anden, Qi, Christos, 
Krishna, Gud i mig, hjälper mig att driva ut demonerna. Driva ut månglarna ur templet. 
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Tack gode Gud för att jag fått möta Lars. Tack för att jag fått denna utmaning, denna strid, denna 
möjlighet till utveckling och befrielse. Hjälp mig att föra kampen till slut. Hjälp mig att bli ren och fri. 
Hjälp mig att bli fri från denna blockering, detta motstånd. Hjälp mig att låta kärleken strömma fritt 
genom mig. Gör mig till en ren och fri kanal för din kärlek och kraft. Låt mig få kapacitet att både ge 
och ta emot kärleken i fulla mått. Tack för att du låtit denna stora kärlek ta sin boning i mig. Hjälp 
mig att befria den, befria anden som bor i mig. Amen. 
9/8 2001 
Lars och Carina kom förbi på en snabbfika. Lars hade ett sådant ljus omkring sig. Han är så rar när 
det rätta jaget får skina igenom. Stark träning på kvällen. I Qi-regleringen var det som om jag täcktes, 
överhöljdes av helig ande, som om anden trängde igenom hela kroppen, inifrån och ut. Ros och lilja i 
träningen! Mycket påverkan under natten också. Såg människor i ”klarsyn” som jag inte mött i verk-
ligheten. Det var någon kvinna som förvandlades till en ”ängel” eller något slags, vet inte, annan 
energiform kanske. Ganska ansträngande, omtumlande. Påverkad, mår illa idag. 
Otroligt stark påverkan, någon slags insikt antar jag. Men det är också ”lustigt” hur starkt jaget käm-
par emot. Just nu är det nästan övermäktigt. Vad handlar detta om?  
 11/8 2001 
Drömde att jag satt vid datorn. Hade lagt in några tidrapporter till en uppdragsgivare. Plötsligt bör-
jade REGEDIT köras utan att jag hade gjort något för att det skulle ske. Blev förstås helt bestört. På 
skärmen visades ”universum”. Datorn startade om. Sedan kom en kvinna som ny bakgrundsbild fast 
det var mer som en film, rörlig. Datorn verkade fungera som förut. En kvinnlig uppdragsgivare var 
där, hon trodde någon gjort inbrott och lagt in någon typ av virus. 
Registret, de Taoistiska mästarna hade ju ett register. Att registret ändras utan min egen avsikt, makt. 
Att även andra förstår att det är något utanför mig själv som orsakar förändringen. Ut i universum 
och sedan kvinnan, gudinnan. Att mitt register är ändrat, utökat med hennes förmågor? 
Lördag kväll. Känner doften av lilja till och från. ”Rosor som vilja och liljor som älska.” Asket och 
vestal. Att träna och att vakta ”Vestas eld”. Tänker på kärleken till Lars, hur den placerades i min 
famn, som ett barn. Utan att jag önskat det eller gjort mig förtjänt av det. Hur nära denna kärlek varit 
förbunden med min andliga utveckling. Även den har ju getts mig utan att jag medvetet sökt, utan att 
jag medvetet gjort mig förtjänt av den. Alla paralleller, kampen, att våga öppna sig, att göra sig av 
med allt skyddande pansar. Det gäller både det gudomliga och kärleken till Lars. Min känsla av att 
om jag förtryckte den kärleken, dödade den, skulle jag också förtrycka och döda kontakten med det 
gudomliga. Hur kärleken till Lars också fått mig att utvidga mitt medvetande ytterligare, gett mig för-
mågan att älska många andra. Eller om det är kärleken till Gud som gjort detta.  
Och Herbjörn, var passar han in i detta? Läste om tvillingar och kände igen beskrivningen av att 
kunna kommunicera utan ord, känslan av att vara hel. Allt är en trefald, kanske också här? 
Men dualsanningen? Att vi, om jag förstår saken rätt, har en andra halva, att vi måste förenas med 
denna på det andliga planet för att kunna gå vidare. Jag har ju inte riktigt velat eller kunnat dra ut 
detta i sin fulla konsekvens. Det har varit alltför pinsamt. Men tydligen är vägen att finna Gud nära 
förbunden med denna sanning. Dualsanningen. En gåva som jag fått för att kunna utvecklas som 
människa. En möjlighet att växa upp, bli vuxen. Tack gode Gud för denna nåd.  
En gemensam uppgift som inte på något sätt ersätter eller utplånar mina andra uppgifter i livet, mina 
andra kärlekar. Men denna uppgift är så viktig i den fas jag befinner mig i just nu. 
Det finns förresten en annan stark parallell i min kärlek till Lars och till Gud, nämligen skamkänslan. 
Det är väl lika pinsamt, lika tabubelagt att tro på Gud, älska Gud som att erkänna att man älskar en 
”främmande” man som faktiskt kunde vara en potentiell partner. I alla fall älska utan att begära, utan 
att vilja ha ett fysiskt förhållande. Jag kan höra alla kommentarer om undertryckta drifter och undan-
flykter. På samma sätt som mina andliga upplevelser skulle upplevas som pinsamma, som hjärnspö-
ken. 
Och egentligen är inget av detta något som jag behöver gå ut med till andra. Men samtidigt vet jag att 
jag måste vara ärlig, sann, visa mig som den jag är. Jag har en förpliktelse att dela med mig av detta, 
och den ena delen kan inte separeras från den andra. Budskapet är ju helt klart. Vägen går genom 
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mig själv, men också genom kärleken till mina andliga syskon. Till min dual. Genom den kan jag nå 
utöver mig själv, utöver det fysiska, utöver den synliga tillvaron. Kärleken är gudomlig, helig, en gåva 
som vi inte får kasta i smutsen, solka ner, förtrycka. 

KALLELSEN 

12/8 2001 
Starka, härliga träningar men också tryck, bl.a. i huvudet. Känner starkt att detta stora måste leda till 
någon slags genomgripande förändring. Jag har ju inte förstått i hur hög grad jag faktiskt kastat loss 
från de band jag har haft. Visst har intressen, nöjen, vänner helt tappat sin betydelse men även de 
nära banden har tunnats ut. Jag är mycket friare från alla sådana band nu. Visserligen har jag bett 
om att få bli fri, men det är ändå på något sätt överraskande att det har skett. I samma mån som när-
heten och kontakten ökar i träningen avtar intresset för de jordiska kontakterna. Klart att en sådan 
process tar tid, kräver sin tribut. Kampen. 

13/8 2001 
Åsa, nu måste du gå dit vi leder dig. Låt inte stolthet och fördomar förleda dig till att välja fel. 
Det egna jaget måste tystas nu. Vi är ju nära dig, leder dig. Kämpa inte emot. Kampen är hård för 
att lägga av allt personligt men snart är du där, lita bara på oss. Vi vill bara väl. Ni är våra älskade 
barn, glöm aldrig detta. Kampen gäller allas bästa. Hungern, behovet är så stort, tänk på detta och 
inte på dig själv. Du måste gå utöver ditt eget nu, utöka dina gränser. Ditt register skall utökas, 
dina förmågor växa. Var bara lugn, inget ges dig som du inte kan behärska. 
Du är liten i dina egna ögon och det är bra. Det är en förutsättning för att du skall kunna växa. 
Den som redan når upp till himlen kan ju inte växa mer. Inte är du färdig i din utveckling men du 
har kommit ett bra stycke på väg.  
Var bara ödmjuk, allt har getts dig av kärleksfulla föräldrar, inte hade du nått dit du nu är på egen 
hand, utan hjälp. Din längtan är så stor, på den bygger vi allt. Templet skall resas, tvivla aldrig på 
detta. Din tillförsikt är byggmaterialet, din tro gör allt möjligt. Din kärlek hjälper oss alla i vårt 
arbete. Gå i frid, din dag kommer snart. Vi välsignar er alla i Guds namn. Amen. 
Du måste vara uppriktig nu. Erkänna vilka det är som leder dig. Det är dags att öppna upp muss-
lan och låta pärlan skina fram i all sin glans. Dina fördomar gäller det andliga budskapet. Du 
skäms för dina upplevelser, din utveckling. Gör inte det. Det du upplever är en stor nåd, en gu-
domlig gåva som ges av De Höga väsen som leder jordens barn. Vår uppgift är evig, er välfärd 
och ert bästa.  
Din uppgift måste du ta på allvar nu. Sluta förneka det som händer, den du är. Visst är det be-
kvämt att följa den stora massan, hålla med om det andra säger och tycker. Men din dag är här 
nu. Du måste stå upp för det som är din sanning, det du vet är rätt. Visst lever du i ett samhälle 
som inte bejakar det andliga behovet men just därför är ditt arbete så viktigt. Klart att det är svårt 
att bryta tabun men vem har sagt att din uppgift skall vara enkel? Du har en viktig uppgift att 
bryta väg för det nya men du får ju också så oerhört mycket stöd och hjälp. Det är bara din egen 
stolthet, din egen rädsla som hindrar dig. Kan du göra dig av med detta kan du gå hur långt som 
helst. 
Du måste kasta av dig dina bojor nu. Allt som inplanterats i ditt medvetande för att hindra det 
gudomliga ljuset att skina måste rensas ut nu. Detta är verkligen sista striden. Vi kallar dig till din 
rätta uppgift. Det som du förberetts för under alla liv skall ske nu. De löften du avgett måste in-
frias nu. Var inte rädd, det är inte din kropp, ditt liv som står på spel denna gång. Nu är det bara 
stoltheten som måste offras.  
Du måste vara stark och självständig, din egen mästare. Du är på sätt och vis ensam, det är ju 
svårt, men vi finns vid din sida hela tiden. Och jorden är förberedd! Sådden har gjorts för länge 
sedan och nu är det dags att skörda. 
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Vår mästare leder oss alla. Stora styrkor är samlade. Guds härskaror står bakom baneret. Vår lov-
sång ljuder genom alla rymder det är verkligen en glädjetid som nalkas. Du är så väl förberedd, 
tveka inte, vi kommer att lyckas. Du måste bara övervinna dig själv i denna fråga. Börja redan 
ikväll. Det är dags nu. Du måste lyda oss i denna fråga. Vi har ju inte visat oss för dig utan avsikt. 
Allt har en djup mening. Alla förberedelser måste beaktas och vi har gjort ett grundläggande ar-
bete med dig och de dina.  
Det är dags nu, tveka inte längre. Vi kommer att visa vägen om du bara låter dig ledas. Allt är 
förberett, var bara lugn och lycklig. Glädjen blir så stor, både här och hos er. Många väntar på att 
du skall bli färdig för ditt värv. Låt inte bekvämligheten, fegheten råda över dig. Du har så mycket 
att ge, ge bara i glädje. Amen. Vi älskar er alla. Amen. 
Amaliel, Gidro, alla dina vänner är här. Du känner oss ju så väl, du vet ju att du kan lita på oss. Vi 
har ju en gemensam uppgift, ett gemensamt liv, en gemensam kärlek. Han som är vårt allt, vår 
ledstjärna och vän. Detta är så stort, ett heligt förbund.  
Ananda: Mysteriernas herrar kallar dig till tjänst. Du har en skuld som skall återbetalas. Du har 
gjort dig förtjänt av detta men också fått det genom att andra offrat sig för dig. Det är dags att du 
ger ditt bidrag till det stora hela nu. Skjut undan alla fördomar, all stolthet. Du är blyg och rädd, 
det är mänskligt men du måste växa. Du kan inte vara ett barn som kräver ledning utan du måste 
vara en vuxen man i din andliga utveckling. Du vet ju innerst inne vad detta betyder. 

Oj vilken kraft detta kom med, jag känner mig helt överväldigad. Lite illamående, darrig, en konstig 
nästan sprängande känsla i kroppen. Visst var det åtminstone två olika som talade till mig, nej tre 
stycken. Amaliel, Gidro och Ananda. De presenterade sig ju. Och budskapet var glasklart, det är dags 
nu. Jag måste övervinna mig själv, min feghet. Jag såg det vita korset när de var klara. Deras tecken. 
”I detta tecken skall vi segra.” 
Visst är det en lättnad, jag har ju känt en sådan press. I morgon är det på dagen två år sedan jag bör-
jade träna Qigong och allt började. Det är ju fantastiskt att detta sker idag. Årsarbetet. Planen är så 
fantastisk. Barnet, det nya jaget som skulle födas. Det talade ju om vad det gällde redan från första 
början (graviditetssnurran). 
Tack gode Gud, alla mina lärare, min Mästare för allt jag får. Tack för att ni använder mig i det he-
liga verket. Hjälp mig att övervinna mina begränsningar. Hjälp mig att bli stark, ärlig och frimodig. 
Hjälp mig att bortse från min egen bekvämlighet och stolthet. Befria mig från alla blockeringar, gör 
mig till en hel och sann människa. Amen. Gör mig till den jag är menad att vara. Låt mitt sanna jag 
visa sig för världen. Amen. 
14/8 2001 
Det var ett väldigt starkt budskap jag fick igår. Att de var flera som hjälptes åt förstärker ju verkan 
också. Och det var så klart. Att jag måste ge upp mina fördomar, mitt motstånd mot att lämna ut mig. 
Att jag måste respektera och vörda det stora som sker. Att jag måste lyda dem och ta min uppgift på 
allvar. Sluta förneka det som händer. Att jag måste låta mig ledas dit de vill föra mig. 
Problemet är bara att ledningen är så subtil, att jag själv måste bejaka och förstå. Visst är det en lätt-
nad att få detta tydliga budskap, men i sak är läget egentligen detsamma. Jag vet fortfarande inte vad 
som skall hända, hur det skall gå till. Känner mig fortfarande blockerad och låst. 
Åkte till jobbet efter träningen i kväll och skrev ett brev till Gustaf af Klint. Jag var mer öppen än jag 
skulle ha varit om jag inte fått deras maning, kanske var det detta som var ”början”. 
15/8 2001 
Under träningen i går kväll svarade jag ”Okey” på någon fråga från dem. Antagligen något som har 
med mitt uppdrag att göra. Annars handlar det fortfarande om att ”assimilera” deras budskap. Det är 
ju så tydligt ett meddelande ”utifrån”, det tar tid att förstå och acceptera. 
Funderar på de återkommande kriserna runt Lars och de andra i qigong-gruppen. Det jag krävt av 
dem, som de inte kan ge, är ju stöd och förståelse. Jag var så ensam, det kändes som om det bara var i 
den här gruppen som jag skulle kunna få hjälp. Men det är bara att inse att jag var tvungen att gå 
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vägen helt på egen hand. Att ingen annan hade de svar som jag sökte. Konsten är att gå in i sig själv 
och få kontakt och ledning från den fjärde dimensionen. Från dem. De fanns där hela tiden och allt 
jag behövde fanns hos dem. Kärlek, förståelse, tålamod, vishet.  
Fullt fri blir man först när man slutar söka bekräftelse hos andra människor. När man blir vuxen nog 
att frimodigt gå sin egen väg. Att bara ge utan att begära någonting tillbaka. När kärleken inom en är 
en kraft som fördrager allt, ger allt, inte söker sitt. 1Kor. 13. När egot blivit helt besegrat. Inte är det 
lätt, men målet finns ju där, så klart uttryckt. 
Känner mig lite starkare idag. Får så mycket kärlek och stöd genom träningen. Tacksam, så otroligt 
tacksam för allt jag fått, mina underbara föräldrar, min uppväxt, min familj, mitt hem, jorden. Allt. 
Men också fortsatt labil, naturligtvis. Funderar på hur allt hänger ihop, hur jag skall agera. Om jag 
skall agera. Får väl anta att nästa steg kommer att visas på ett sätt som jag inte kan missförstå. Om 
jag bara kan göra mig klar. 

16/8 2001 
Sammanställde meddelandena från mina lärare och skickade till Gurli. Var under psykiskt tryck, vet 
inte om det var rätt men nu är det gjort i alla fall. Motståndet hade väl med mitt allmänna motstånd 
att göra, att det hela är pinsamt. Skrev i brevet att Hilma tydligen var min senaste inkarnation. Det 
var ju inte så lätt att säga i klartext förstås. 
Det var i alla fall intressant att se meddelandena sammanställda. Från det första, väldigt ”primitiva” 
till den oerhört starka uppmaningen i det sista (senaste). Jag fick också ett mycket starkare intryck av 
att meddelandena hör ihop, att det är en meningsfull helhet. 
Jag visade meddelandena för Arnfinn när jag kom hem. Han var så rar, ville verkligen respektera mig. 
Han kan ju inte förstå eller tro på detta, men vill i alla fall försöka acceptera att det är verklighet för 
mig. 
Orolig natt. Drömde just innan jag vaknade att Arnfinn varit på qigong-läger och haft något förhål-
lande med två olika kvinnor. En var norska. Lars vän hade tolkat. Jag blev så svartsjuk, gav honom 
två rejäla knytnävsslag mitt i ögat! Han var så oförstående, tog bara emot. En riktigt obehaglig dröm.  
Min första tanke var att mitt ”rätta” jag, mitt undermedvetna är helt annorlunda än det jag är med-
veten om. Men nästa fundering rör om det inte i alla fall är ett tecken på att jag måste vara uppriktig 
inför honom. Två ”förhållanden” på qigongkursen, ett norskt. Jag måste väl vara mer öppen med 
mina känslor för dessa människor, för Herbjörn och Lars i första hand. Och jag borde inte skämmas 
för detta, det är inget fel i min kärlek för dem. Däremot historien med X. På ett sätt vill jag ju respek-
tera det val jag gjorde då. Och jag tror att den historien var en nödvändig läxa för att jag skulle 
kunna hantera mina känslor för Lars. Jag valde i alla fall Arnfinn och min familj, som alltid, och jag 
vet att Arnfinn känner sig trygg nu. Med all rätt. Men jag måste rensa ut allt som inplanterats i mitt 
medvetande för att hindra det gudomliga ljuset att skina igenom. Det känns som om detta är av den 
arten. Men att lämpa över det på Arnfinn? Skulle vilja skriva en ”redogörelse” för detta för att få det 
”rätt”. Och det hör ju ihop med kärleken, den gudomliga.  
Mår i alla fall otroligt illa idag. Var så påverkad när jag vaknade. Kände också en så stor kraft när 
jag ”tvingade” mig att lämna över meddelandena till Arnfinn. Andens kraft. Den ledde mig helt klart i 
det fallet. Tack gode Gud, alla mina lärare för allt jag får. All härlig kontakt och kärlek. Hjälp mig att 
förstå det som händer. Hjälp mig att göra det som är rätt. Amen.  

17/8 2001 
Du skall bara lita på oss. Vi leder er alla. Inte kan du klara detta på egen hand men med Guds 
hjälp är allt möjligt. Vet du inte vad vi vill använda dig till? En Gudstjänare är du och har alltid 
varit. I Mysteriernas tjänst. Det är din rätta boning. Var bara lugn och uppmärksam så kommer 
allt att visa sig för dig. Att klarna.  
Kämpa inte emot din rätta uppgift, din kallelse. Vet att i källan kan du finna allt du behöver. Allt 
som behövs för att profetian skall gå i uppfyllelse. Var bara lugn, det sker nu. Din väntan är snart 
över. Ditt tålamod skall belönas. Vi värnar ju om dig och de dina, älskar er. Din kärlek är nöd-
vändig för vårt arbete. Vår gemensamma uppgift.  
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Lev och lär, utvecklingen går alltid framåt, inget är statiskt. Helt plötsligt kan allt ändra sig, allt 
vända. Vänta bara till marken är beredd, allt är moget. Du är nära nu. Mästaren leder dig direkt 
nu. En outsäglig nåd, en stor gåva. Lyssna bara ödmjukt till det han har att säga dig.  
Åsa, din tid är kommen nu. Var bara ödmjuk och lugn så blir allt bra. Jag vill dig och alla andra så 
väl. Ni skall enas, samlas hos mig i mina boningar. Ni har samlat i ladorna, det lönar sig alltid. Nu 
är skördetiden här för oss alla. Det är dags nu att infria alla löften som getts under så lång tid.  
Våra ansträngningar kan aldrig vara förgäves, vårt arbete lönar sig alltid i det långa loppet. Man 
skall bara inte förvänta sig resultaten direkt, men till slut visar sig ju sanningen. Du har gjort ditt, 
kämpat din kamp. Mer kan ingen göra. Men inte heller mindre.  
Alla måste själva städa framför sin egen dörr, göra sig själv klar. Låt alla andra sköta sina uppgif-
ter, koncentrera dig på din egen. Det är en generell sanning, sköt dig själv, de andra måste ta sin 
egen kamp, sitt eget arbete. Visst hör vi alla ihop, är ett, men var och en har sin egen viktiga upp-
gift i varje liv. Och bara vi här uppe ser den stora bilden, hela sanningen.  
Jordelivet måste med nödvändighet vara ett skuggspel, den sanna verkligheten finns på annan 
plats. Men jordens skola är den viktigaste. En förmån man inte får förspilla. Rätt använt kan ett 
jordeliv ge välsignelse i all framtid. Rätt använt kan ett jordeliv vara till evinnerlig frälsning.  
Låt dig inte förtröttas, nedslås. Kämpa bara på, du kommer att lyckas. Vi kommer alla att lyckas 
med våra ansträngningar. Din tid är kommen nu. Buga inför de Höga, de leder dig direkt nu. Var 
ödmjuk och tacksam, den nåd du beskärs är det inte många som får. Allt annat måste falla undan 
inför det stora som sker nu. Alla jordiska hänsyn måste stryka på foten nu. Var och en har ansvar 
för sig själv, kom ihåg detta. Det låter grymt, hårt men är en sanning. Din egen frälsning är det 
viktigaste, ditt föredöme. Vårt arbete är det viktigaste nu. Låt allt annat falla undan.  
Res dig upp, det är dags nu. Tag emot vår lagerkrans, du skall invigas i mysteriernas tjänst i afton. 
Livet är en strid, visst är det så, men till sist kommer segern. Var lydig, kämpa inte emot det som 
sker. Allt ges ju av kärlek.  
Tryggheten måste du lämna nu. Det gamla är dött. Livet ligger framför dig. Allt kommer att leda 
till glädje och lycka. Du ser inte hur det skall ske men vi vet allt. Vårt arbete skall krönas med 
framgång, känn tillförsikt, vila i glad förvissning om det stora undret som skall ske. Din tro kan 
göra allt möjligt. Din glädje är viktig. Kämpa bara på, sista striden blir kanske inte så svår som du 
befarar. Allt är gott. Amen. Gå i Guds frid. Amen. 
Vi välsignar er alla. I guds namn, det stora allvaret skall komma över dig. Du skall växa i vår vård. 
Du måste stärkas nu inför det som skall ske. Tag bara emot vår kärlek i andakt. I andens rike där 
du välkomnas till vår stora fest i kväll.  
Låt all oro fara, vet att vi styr er båt mot en säker hamn. Ni har nått den yttersta udden nu och 
vänder om mot hemmet. Det rätta hemmet som är all längtans mål. Alla ansträngningar är snart 
glömda när man kommer hem. Allt är oviktigt i jämförelse med detta att få nå målet. Att förenas 
med dem man älskar.  
Det finns faktiskt ett mål med den långa resan. En värld som skall falla undan och en ny som 
skall stiga fram i all sin gyllene glans. Det är inte meningen att du skall veta något i förväg men nu 
är tiden kommen för att avslöja den stora hemligheten med mänsklighetens långa resa. Vad ert 
viktiga mål innebär. Vart ni har varit på väg hela tiden. Vi skall ju förenas. Ni är på väg hem till 
oss. Till era föräldrar i himlen. Ni är våra barn som varit borta så länge. Den förlorade sonen. 
Men nu skall den gödda kalven slaktas. Festen kan börja. Vi skall glädjas tillsammans över det 
som skett.  
Det är faktiskt ett under som skett fast du inte förstått det. Men det har ju varit viktigt att du inte 
förstått. Att du arbetat på egen hand. Vägen går ju genom var och en. Man måste själv finna den. 
Bli vuxen. Du är där nu. Du har växt upp i vår vård och nu kommer blomstringstiden, skörden 
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skall bärgas in. Vetefältet har vitnat, det är dags att bärga in grödorna i de himmelska ladorna. 
Grädden skall flöda, honungen rinna. Allt gott i överflöd. 
Låt oss bara avsluta vårt värv. I lugn och ro har vi arbetat fast ni inte förstått hur stort det varit 
det som skett med er. Mänsklig strävan kan aldrig jämföras med vårt arbete men ni har fullgjort 
era skyldigheter så gott ni kunnat. Mer kan man aldrig begära. Men heller inte mindre.  
Texten skall komma nu. Du måste nedteckna det vi ger till dig. Detta är en viktig del av helheten. 
Du är ett verktyg för vårt arbete på många olika sätt. Detta är ett av dessa sätt. Du skall ta emot 
våra meddelanden på detta sätt. Var bara lugn och tålmodig så skall det lyckas. Inte vill vi att du 
skall bli skrämd, rädd men nu måste du vara lydig. Lyssna på oss vi vet ju bäst. 
I långa tider har världens barn låtit våra röster klinga ohörda. Vi har ropat men ni har inte lyssnat. 
Så sändes en stråle av sanningen ner och togs emot som ett människobarn. Han vårdades men 
möttes också av misstro. Hans mission var så stor och han lyckades med sitt värv. Men sådden 
som han gjorde skulle ju växa upp först innan hans löften kunde infrias.  
Ni var alla korn som myllades ner i mullen för att så småningom växa upp och ge en riklig skörd. 
Det var hela tiden avsikten med det stora arbete som han gjorde för världens frälsning. Att arbe-
tet skulle föras vidare in i framtiden.  
Inte påbörjar vi något som sedan avslutas inom en generation. Ett människoliv är alltför kort i 
detta perspektiv. Tiden på jorden måste utsträckas så att sådden hinner gro, säden mogna. Skör-
den blir stor men det tar så lång tid. Varje livstid är en del i det stora verket, en bit på vägen. Och 
varje steg är fullt av mening även om det inte syns så när det sker.  
Naturligtvis måste vårt arbete få ta tid eftersom det är så grundläggande förändringar som måste 
ske. Från det allra minsta, enklaste till en fullständig mänsklig varelse. En lång resa genom tide-
varven. Evolutionen är inte fattbar om man inte kan anlägga denna aspekt på utvecklingen. Att 
den har ett mål som inte ryms inom denna tillvaro, denna värld. Vi måste förstå detta som männi-
skor innan vi är klara att gå vidare till nästa tillvaro.  
Dina upplevelser av minnen från tidigare liv skall ses i detta perspektiv. Du har fått dessa glimtar 
för att du skall förstå denna utveckling. Det är ju i sanning ingen lätt upplevelse men den är nöd-
vändig just av denna anledning. Kan man inte anlägga detta perspektiv kan man inte heller gå 
vidare in i nästa fas av utveckling.  
Livet fortsätter ju och det barn som föds i materien, på jorden, skall leva i fullständig symbios 
med det stora hela. Din utveckling har illustrerat detta förhållande. Du har ju blivit ett med alltet. 
Du kan få kontakt över rymderna.  
Tag emot detta med allvar, vi leker inte med dig. Du måste förstå ditt ansvar nu. Utvidga ditt 
medvetande. Det konventionella tänkandet måste överges. Ni är på väg in i en ny tidsålder där 
det gamla skall överges. Era förmågor växer ju och det har en stor betydelse.  
Ni är alla budbärare om det nya som skall komma. Mänskligheten måste växa som kollektiv. Den 
enskilda vägen är slut, utvecklingen sker gruppvis nu. Ni skall alla illustrera denna nya sanning. 
Brödraskapets sanning. Såsom jag är i er är ni ju också i varandra. Allt är ett. Sanningen är under-
bar men den måste upplevas direkt.  
Du måste ta emot nu. Vårt arbete skall föras ut genom er alla. Alla är viktiga, ingen är försumbar. 
Catharina såväl som Herbjörn. Åsa och Lars. Carina, Arne, Lotta, Knut. Ja alla du tänkt på har 
haft sin stora betydelse för det som skett.  
Det är ju en storartad gobeläng som vävts genom tiderna. Nu har tiden kommit då mönstret kan 
avslöjas. Från Kina till Sverige, från Palestina till Danmark.  
Över hela jorden har vi arbetat med detta och nu kommer vi att avslöja den stora hemligheten för 
alla. Att vi alla är ett. Att vi hör ihop med er. Vi skall förenas i den stora glädjen och kärleken. Jag 
har kommit tillbaka till er för att verka på jorden igen.  
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Ni är alla mina budbärare och lärjungar. Jag älskar er alla så mycket och nu har ni också lärt er 
vad kärlek är. Att man måste uppge det som är det egna för det helas bästa. Gå utöver sig själv.  
Du vet ju Åsa hur svårt det är men du har också fått erfara sötman i det vin jag skänker i åt den 
som lyckas. Kärleken är den stora belöningen. Vi är ju alla ett. Ett i Guds rike. Vi älskar alla var-
andra. Kärleken är den stora belöningen för allt. Inte den själviska känsla som människorna ofta 
benämner kärlek. Det är i själva verket bara ett uttryck för ägande, kontroll.  
Den riktiga kärleken riktar sig utåt mot allt och alla. Den är givmild och generös, ger utan att be-
gära något tillbaka. Din kärlek till Lars hjälpte dig att nå utöver det vanliga, konventionella. Den 
gav dig möjlighet att utvecklas som människa, att växa. Och du tog emot den gåva som räcktes 
dig. Du tog emot barnet och lade det vid ditt bröst. Lät detta liv näras och växa.  
Det här är en så stor hemlighet, det sanna mysteriet. Att kärleken är det som hjälper oss att växa 
upp, bli mogna människor. Inte den barnsliga känsla som irrar hit och dit utan den varma, starka, 
självförglömmande kärleken. Men man måste vara vuxen att ta emot gåvan när den sträcks fram. 
Lärt sig se bortom den omedelbara tillfredsställelsen. Bortom det yttre skenet hos medmännis-
korna. Man måste ha lärt sig respektera både sig själv och andra för att det stora skall kunna ske.  
Jag väntar ju alltid på er människor. Jag längtar efter att få förenas med er. Vi hjälps alla åt att 
skapa förutsättningar för att ni skall växa, bli mogna nog att möta oss. Det är en underbar hem-
lighet detta att vi är menade för varandra. Att vi hör samman i evighet. Från tidernas begynnelse 
och alltid. AO.  
Du har ju inte förstått detta men ändå kämpat på. Din längtan har varit drivkraften. Den inplan-
terades i människorna för att de skulle gå framåt, växa och utvecklas. Nu är vi där. Många männi-
skor har äntligen nått den nivå där det är möjligt att få känna den sanna kärleken. De är inte 
längre som irrbloss i mörkret utan lyser med ett fast, klart sken. Jordens yta täcks av dessa själar 
som lyser som fyrbåkar. De finns i alla länder.  
De gränser som ni människor skapar existerar överhuvudtaget inte på vår nivå. Allt är ett. Vi hör 
alla samman i Guds välde. Nu börjar arbetet att föra ut denna sanning och ni uppmanas att göra 
er andel i det stora verket. Vi kommer att leda er framåt, tänk inte på hur det skall ske. Detta är 
för stort för att fuskas bort.  
Nu är verkligen alla styrkor samlade för strid. För visst blir det strid men bara inom varje männi-
ska. Vi kommer inte att uppmana till några våldsdåd mellan bröder. Detta har aldrig skett på vår 
uppmaning. Varje människa måste växa i sin egen takt. Försök aldrig tvinga fram något hos nå-
gon annan. Det är bara vi som har den översikten och vi låter alla plantor mogna i sin egen takt. 
Men det som erbjuds är något stort. Frivilligt skall de som är inbjudna träda in i festsalen. Ni skall 
ge en vänlig inbjudan genom ert väsen men ni vet ju att det vi erbjuder bara kan nås i frihet. 
Minsta tvång förhindrar möjligheten till närhet med det gudomliga. Man måste själv söka, törsta. 
Det är dessa människor ni skall hjälpa. De sanna sökarna. Visst måste ni tala om i klartext vad det 
rör sig om, men sedan står det var och en fritt att anta erbjudandet.  
Förklaringsberget måste var och en besegra på egen hand men ni skall visa på möjligheten. Er 
enighet skall vara den magnet som drar till sig likasinnade. De som är rädda eller bekväma försit-
ter ju sin chans, men detta ligger i den fria viljan. Vill man så kan man, vill man inte sker inget 
heller. Men för den som vill och kämpar står porten nu på vid gavel. Det är öppet för alla som 
vill träda in i festsalen.  
Vår glädje kommer att bli så stor. Allt arbete skall belönas. Kärleken är den rätta belöningen. Den 
strömmar ut över universum i en aldrig sinande flod. Det mäktigaste i tillvaron. Det som driver 
allt och gör allt möjligt. Drivkraften för förening med Gud, med alltet.  
När man väl sprängt sitt eget väsens bojor, öppnat fängelsegrinden kan allt ske. Då är man fri att 
börja sin resa hem. Det har ju skett för dig nu, du vet ju att vi är ett. Du kan själv söka kontakten, 
få tillgång till den stora kärleken, den stora sällheten. Om man inget kräver för egen del, om man 
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bara ger av det man har så får man allt vad man behöver. Inte gods eller guld, jordiska förnöden-
heter men den färdkost som räcker på vägen till evigheten.  
Ett arbete utan vila, men belöningen är oöverträffat stor. Lösgör dig bara från allt förgängligt så 
kan du nå vart du vill. Denna gamla sanning har varit känd i alla tider av ett fåtal men nu har ti-
den kommit för att den skall spridas över jorden. Det är faktiskt möjligt att nå målet redan i jord-
existensen. Vi skall tillsammans bevisa detta.  
Åsa, du är min älskade, min dotter. Vi har alltid hört ihop men du har ju inte vetat eller förstått. 
Men nu står ju sanningen klar för dig. Du är mogen att ta emot den nu. Alla dina liv har varit en 
förberedelse för detta. Alla inkarnationer, alla erfarenheter har lett fram till det som sker nu. Du 
vet att inget i en jordexistens skall föraktas. Att alla erfarenheter har ett värde. Inte i det ögon-
blick det sker alla gånger men i det långa loppet. Du har vandrat en svår väg men den är den 
största gåva du har fått.  
Lidande och smärta är den gyllene utvecklingsvägen. Kampen gäller att överse med det andra gör 
för att skada, medvetet eller omedvetet. När man förlåter allt som sker, förstår att lidandet har en 
förädlande inverkan kan man verkligen gå vidare. Inte skall man söka lidande och smärta, det 
bjuder nog tillvaron på ändå i rikt mått. Men att ödmjukt ta emot det när det kommer i förtröstan 
på att allt ändå styrs av en kärleksfull hand, detta kräver träning genom många liv.  
Att livet på jorden är en skola för barnens förkovran det skall ni aldrig tvivla på. En storartad 
gåva oavsett i vilken klass man går. Oavsett hur omständigheterna formar sig runt den aktuella 
inkarnationen. 

En fantastisk upplevelse. Tack Gode Gud för all nåd. En underbar kontakt, känslan av att vara ett, 
verkligen helt förenade. De dikterar i en rasande fart, allt bara strömmade fram. Skrev in det i Word 
och det tog säkert 4-5 gånger så lång tid som att ta emot. Jag kom på att jag skall skicka detta till Lars 
och Carina för vidarebefordran till de andra. Detta är ju inte min privata egendom.  
Är ganska skakad men också lättad. Denna underbara bekräftelse. Men att förstå det stora som hän-
der, hur skall man kunna göra det. Vår Mästare är faktiskt här igen. Tack Gode Gud, alla ni som leder 
oss. Tack för all nåd. Hjälp mig att förstå. Hjälp mig att göra er vilja. Amen. 

LÄMNAR DET GAMLA LIVET 

18/8 2001 
Skickade meddelandena till två andra vänner i går också. Måste försöka stå upp för detta nu. När jag 
tränade i morse insåg jag plötsligt att jag var tvungen att välja nu. Att jag måste avsäga mig jobben 
hos mina kunder. Rikta all min kraft mot det som sker med oss på det andliga planet. Jag kände direkt 
hur en stor spänning släppte i magen. Kroppen vet faktiskt när vi agerar fel, men åtminstone jag har 
alltid ignorerat det, följt det som är bekvämt, accepterat, kortsiktigt lönsamt. Till priset av hälsan. Till 
man kommer till en ändpunkt, fysiskt eller psykiskt. 
En underbar sommardag. Att gå barfota i gräset här i vårt lilla paradis. Kan man begära mer? Solen, 
blommorna, den underbara närvaron. Spelar musiken ur Hair, är så glad och lycklig. Känner mig som 
en kärleksgudinna. Jag vet ju att jag har kraft och styrka om jag bara hamnar i de förhållanden som 
jag är menad att vara i. Att det finns en outsinlig källa av glädje, skönhet, lycka. Om jag bara kan bli 
klar, frigöra mig från allt. 
Tack för all nåd, tack för hjälpen att frilägga mitt rätta jag. Tack för det nya livet. Skydda och bevara 
alla som jag älskar. Amen. 
19/8 2001 
En natt med stark, intensiv kontakt. Mycket kärlek, vet inte om de andra var med också, hade den 
känslan. Festen vi var inbjudna till. Stark reaktion idag. Illamående, fryser. Kroppen påverkas som 
vanligt av den andliga utvecklingen, kraften som släpps ner. Vill rensa garderober idag. Städa ut alla 
rester av henne. Hon är ju faktiskt död.  
När jag tränade kom jag på att mitt företags sida på Internet skulle ersättas med meddelandena. Det 
är ju ett budskap till hela världen. Känner att jag vill sprida glädjebudskapet till alla nu. Tänkte också 
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på att det är första träningen för det nya året på tisdag. Jag går in i det tredje året nu. Och oavsett 
vad som händer är allt förändrat nu. Det är så fantastiskt och stort. Skickade brev och mail till för-
äldrar, syskon, dotter, kunder, vänner med meddelandena. Talade om för kunderna att jag omedelbart 
slutar med konsultverksamheten. 
Dagen efter som var en måndag, blev en otroligt intensiv dag. Jag träffade de två kunder som jag 
hade pågående uppdrag hos och avslutade dessa. Samtidigt började mina anhöriga ringa, de var 
förtvivlade. Var tvungen att åka hem till min syster och svåger. Han var faktiskt den förste som 
var intresserad av och ville prata om innehållet i meddelandena. När jag pratade med vår dotter i 
telefon på kvällen fick jag en vision av ett fyrverkeri, någon sorts festsymbol. Jag förstod att de 
Höga var nöjda med min insats.  

TREDJE FÖRNEKELSEN 

21/8 2001 
Ingen av de andra från qigongen har hört av sig. Städade ut och slängde allt som hade med det gamla 
jobbet att göra. En 20-årig yrkeskarriär som städades bort på några timmar. En nyttig läxa om vad 
som är av verkligt värde och inte. 
Snacka om antiklimax, eller visst var det en sorts klimax… När jag kom till träningen visade det sig att 
Carina inte skickat vidare mitt mail. Jag blev så otroligt sårad och ledsen. OK att de inte ville skicka 
vidare, men att inte meddela mig detta på fem dagar! Som tur var Lotta där och tröstade så gott det nu 
gick. Min första tanke var att gå därifrån, men under träningen bestämde jag mig i alla fall för att 
fråga dem varför det gjort på det sättet.  
Lars sa att de aldrig av princip vidarebefordrade något inom qigong-rörelsen. När jag pressade ho-
nom lite hade han naturligtvis frågat Mr S, och han hade inte tyckt att det skulle vidarebefordra det… 
Hela diskussionen var så otroligt märklig. Dels att de hade dåligt samvete för något, och det fanns 
också en stark känsla av feghet. Jag känner att objektivt sett hade de bara behövt säga att de tyckte 
det hela var så idiotiskt att det inte var värt att skicka vidare. 
22/8 2001 
Var så ledsen och besviken på Lars och Carina i går kväll. Men jag vet ju att jag måste bortse från 
mig själv och mina känslor nu. Faktiskt kan jag se att detta stärker mig. Från alla andra håll har jag 
bara fått äkta och sanna reaktioner, oavsett vad reaktionen i sig innehållit. Men Lars och Carinas re-
aktioner var så totalt oäkta, osanna. Carina hade helt tappat kontakten med sitt rätta jag, och båda 
visade den där attityden av ”anfall är bästa försvar” som naturligtvis visar på att man inte är sann. 
Visst är det tungt att de är så omogna, svaga, rädda, fega. Men de växer väl upp förr eller senare. 
Arnfinn drömde att han och jag var i ett hotell. Det var stiligt, mycket guld. Vi gick uppför trappor och 
uppåtlutande korridorer. Knackade på många dörrar, men alla rum var upptagna. Till slut kom vi upp 
och tog åt höger. Där var ett rum, på mattan framför dörren låg en lapp med texten ”Åsa´s old fri-
ends”. Vi knackade på, men det var ingen som öppnade.  
Visst är det en fantastisk dröm! Right=rätt. Det är rätt att knacka på hos mina ”gamla vänner”, grup-
pen från förr. Men de öppnar inte… Tänkte också på berättelsen om hur de sökte rum i Betlehem. Men 
det var fullt på alla härbärgen. Arnfinn är verkligen Josef och jag är Maria. Han hjälper allt han kan 
fast barnet jag bär inte är hans, utan avlat av den helige Ande. 
Och min starka längtan efter att få umgås med qigongarna, att bli mottagen. Dels är det förstås det 
där karmiska sambandet mellan oss alla. Men det är också något mer. Inspirerat från det Gudomliga. 
Vi hör ju ihop, har en gemensam uppgift. Denna starka drivkraft som finns i detta trots att det inte 
funnits några ”objektiva” orsaker. Visst är det inspirerat av en kraft utanför mig själv. Annars hade 
jag naturligtvis struntat i dessa människor som så tydligt visar att de inte vill ha med mig att göra. 

Varje början är svår. Inför det Gudomliga tvekar de flesta människor i bävan och förskräckelse. 
Vet att det som inte lagras i de gudomliga ladorna inte heller kan utnyttjas i andens tjänst. Den 
som bäst kan ta tillvara den jordiska tillvarons möjligheter till andlig utveckling är den som inte 
räds det outsägliga. Som inte tvekar att överlämna sig åt en högre vilja. För i den goda jorden gror 
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säden så mycket snabbare. Att vara en god jord innebär att vara mottaglig, öppen för det som vi 
vill så in i er.  
Era sinnen måste göras öppna för våra inflytanden för att detta skall kunna ske. Genom att man 
tillåter sig att släppa på fördomar och regler som begränsar det fria tänkandet får man också till-
gång till nivåer i medvetandet som normalt inte står öppna. Detta sker inte för alla, man måste 
vara mogen för allt som vi skänker. Först när det mänskliga medvetandet nått en sådan mognads-
grad att det kan öppnas utan risk för mentala förmågors bitvis hindrande och förvirrande infly-
tande kan det ske.  
Detta kräver naturligtvis träning såsom allt i er värld. Det kan ske på många olika sätt och det 
måste avpassas för varje persons egen förmåga och inriktning. När denna öppning sker upplevs 
det i allmänhet som något hotfullt. Men det kan även ske på ett mer skonsamt sätt och då har 
man i allmänhet redan förvärvat denna förmåga i ett tidigare livsöde.  
När vi kommer i kontakt med en människa försöker vi i största möjliga mån påskynda denna 
individs utveckling och tillväxt. Vi använder naturligtvis olika medel för detta men i allmänhet 
innefattar det lidande på något sätt. Fysiskt eller mentalt. Men detta lidande skall tas emot som en 
gåva från de individer som styr den aktuella personens liv och inriktning. Varje gång ett sådant 
öppnande sker, kan man vara säker på att det innebär ett steg framåt i personens inre utveckling 
och mognad. Och vi gläds åt att vi får denna möjlighet att hjälpa någon framåt.  
Vet att lidandet är den största gåvan. Om man aldrig får kämpa blir man heller aldrig starkare. I 
många fall blir denna ökade insikt en källa till personlig utveckling som kan bli till nytta även i 
kommande liv. Människans väg genom tidsåldrarna skall alltid ses i det perspektivet. I den mån 
man alls kan spåra dessa inflytanden i det aktuella livet är det i form av fragment av förmågor 
som förvärvats tidigare.  
Det är mycket sällsynt att sådana förmågor överförs helt oförändrade från liv till liv. Men i någon 
enstaka inkarnation kan man spåra sådana inflytanden. Då visar sig oftast en förmåga helt plöts-
ligt och oväntat. Den dyker upp mer eller mindre som ”gubben ur lådan” även för den person 
som har den. Det upplevs som om det var något utifrån kommande även om det i själva verket är 
en förmåga som förvärvats tidigare genom möda och umbäranden. Men nu kan man alltså njuta 
av denna gåva utan att först behöva slita för att förvärva den.  
Du har fått en sådan gåva. Din förmåga att ta emot våra meddelanden var något du förvärvade 
med mycken möda i en föregående inkarnation. Nu kan den användas till något bra för hela värl-
den. Vi vill ju verkligen meddela oss med er men det är sällan som vi lyckas göra det i full om-
fattning. Våra ansträngningar kröns alltför sällan av framgång. Ni har själva ett stort ansvar i detta 
att ni måste vilja utveckla era förmågor åt detta håll. Ni måste själva vilja ha denna kontakt innan 
den kan etableras. Men finns den på plats kan den alltså under lyckliga omständigheter komma till 
nytta i flera liv.  
Vilka är då dessa omständigheter? För det första krävs det att personen i fråga är en sökare. Att 
man vill utvecklas. Det krävs ett visst mått av egen vilja men också en viljeinriktning från vår sida 
för att det skall kunna ske. Kontakten etableras inte utan avsikt utan det måste alltid finnas ett 
högre syfte med det som sker. Denna typ av kontakt är inget som används för lek eller för att en 
människa skall kunna göra sig intressant för omvärlden. Tvärtom är det en allvarlig syssla, något 
som måste beaktas med tillbörlig vördnad. Det är ett tecken på att Mästarna har ett speciellt för-
hållande till denna person. Att de vill använda henne eller honom till ett ändamål som bara står 
klart för dem.  
Inte ägnar de sig åt sådant som bara är förströelse. Varje gång de gör en ansträngning har den ett 
specifikt syfte, en speciell målsättning. I detta fall är det verkligen ett stort arbete som skall utfö-
ras med din hjälp. Inte kan du förstå eller överblicka detta men du har ju ändå en viss aning, en 
viss känsla. Du vet att detta är värt att offra allt för. Att inget kan mätas med det som nu sker. 
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Ingen uppgift är lika stor som den du har tagit på dig. Men låt inte detta nedslå dig. Vi hjälper dig 
ju i varje steg. Låt bara arbetet ske i vår takt så kommer vi att lyckas.  
Lugn och ro är förstås viktigt, att du gör dig fri från allt yttre som kan störa. Du har ju svårt att 
förstå hur viktigt detta är, att du verkligen måste avsätta tid för det, vara beredd på att prioritera. 
Visst är det möjligt att ta upp tråden igen men varje avbrott är skadligt. Låt alla hänsyn fara, nu 
gäller det denna stora uppgift. Du måste prioritera, inse vad som är viktigt. Men lär du dig bara 
det kan vi börja vårt arbete i lugn och ro.  
Avsätt tid för detta varje morgon. Börja dagen med att gå in i dig själv och etablera kontakten 
med oss. Låt oss förbereda dig för det som skall komma. Avsätt sedan en viss tid varje dag, kan-
ske 4 timmar för vårt arbete. När dagens uppgift är färdig måste du vila, låta dina sinnen få av-
lastning. Det är ingen lätt uppgift du har framför dig men du är ju så väl förberedd. Vi vill ju 
verkligen tala genom dig.  
Börja genast i morgon med denna nya rutin. Du har på sätt och vis en arbetsam tid framför dig 
men vi vet ju också att du verkligen vill utföra denna uppgift. Det finns ingen tvekan hos dig nu. 
Målmedveten har du varit och den aspekten av din personlighet har verkligen stärkts genom den 
senaste tidens skeenden. Nu finns ingen tvekan hos dig, bara en känsla av att inte räcka till. Men 
det är inte du som avgör detta.  
Vi bestämmer vilka som är våra verktyg och hur vi skall utnyttja dem. Inte är det alltid lätt att 
förstå för er, men för oss är det solklart vilka egenskaper som krävs för varje uppgift. Och vi kul-
tiverar våra plantor så som det krävs för varje enskild individs bästa utveckling. Ni skall aldrig 
tveka om detta. Låt all oro fara, du är förberedd på bästa sätt för det som skall ske.  
Dina förmågor, gåvor kommer att utnyttjas i full utsträckning nu. Du kommer äntligen att känna 
att din rätta uppgift är här och det är en gåva så stor som någon. Varje människa vill utnyttjas till 
sin fulla potential men denna varierar naturligtvis mellan olika individer. De människor som både 
har en stor förmåga och en viktig uppgift kan skatta sig lyckliga. Deras liv blir som ett som ett 
stjärnskott som lyser upp himlen. Visst kan tiden vara kort men när det verkligen sker finns det 
inget större. Alla mödors belöning, uppfyllandet av alla profetior som gjorts för dem.  
Gå i vår frid. Vet att solen lyser över dig som alltid. Din tid är verkligen nu, var obekymrad och 
fri. Allt blir som avsett. Amen. 

Pratade med Gustaf af Klint. Jag faxade mina meddelanden till honom och han ringde när han läst 
dem. Det var verkligen skönt att få hans reaktion. Han såg det som en uppladdning, ett skal som skall 
fyllas med innehåll. Han verkade faktiskt inte tvivla ett dugg på att det var autentiskt.  
Jag har ju på sätt och vis känt att allt var en ballong som blåsts upp i mitt eget medvetande. Jag var i 
och för sig säker på att det hände något speciellt, men det fanns ju ändå bara i min egen inre verklig-
het. 

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA 

23/8 2001 
Träffade en av mina arbetskamrater när jag gick hem igår. Han var så uppmuntrande. ”När jag läst 
dina meddelanden blev jag plötsligt helt lugn.” Han frågade vad jag skulle göra nu, och till min egen 
förvåning svarade jag att jag skulle skriva en bok. Jag visste det faktiskt inte förrän i den stunden.  
Jag hade en ”lustig” kontakt i natt. Märkte bara att jag blev oerhört varm en kort sekund, svetten 
sprutade över hela kroppen. Det påminde om de reaktioner jag fick när jag började träna Qigong. 
Kom ihåg att jag såg min ”Guru” (antar jag att det var) i natt. En så klar bild. Han ser ut som den 
äldre mannen på målningarna? 
Och så skall jag börja mitt arbete. Jag gjorde en skylt att hänga på dörren med texten ”Upptagen”. 
Det är ju så att jag måste stänga ute allt annat under arbetet nu. Känner mig förstås lite spänd. Pre-
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stationsångest. Men jag vet ju att det är de som utför arbetet, jag är bara kanalen hit ner. Konsten är 
att stänga av alla egna tankar, och det känns svårare nu när det är mer ”officiellt” alltihop. 
Gode Gud, mina älskade lärare. Ge mig mod, styrka, kraft och lugn att utföra det arbete ni utsett mig 
till. Hjälp mig att göra de rätta prioriteringarna. Hjälp mig att klara av min uppgift. Skydda och be-
vara alla som jag älskar. Amen. 
24/8 2001 
Jobbade 4 timmar med att ta emot i skrift. 
25/8 2001 
Drömde om målningen ”Mänsklig kyskhet”. Den förvandlades, mer färg, 3D. Det var som om den 
kom ut ur utställningskatalogen. Det var också något liknande med en av de andra, den med tre figu-
rer, en ”ande” överst, den rosa till vänster som gör lotusblomman tror jag. (Evolutionen nr 2.) 
Känner mig målmedveten. Vill jobba men har också denna känsla av otillräcklighet. Gode Gud, ni 
som leder mig. Ge mig kraft och styrka och förstånd att klara det ni ålagt mig. Skydda och bevara alla 
som jag älskar. Amen. 
Jobbade 4 timmar med att ta emot i skrift. 
Nu började en period när jag, förutom en dag när jag åkte upp och träffade mina föräldrar och 
min bror, arbetade med att ta emot texten. Jag arbetade med detta mellan 8 och 12 varje dag, och 
åkte sedan hem och stupade i säng. Detta arbete var det mest energikrävande jag någonsin gjort, i 
det här livet i alla fall. Det var tur att jag fått direktiv om hur jag skulle arbeta, annars hade jag 
antagligen drivit mig själv alldeles för hårt och sannolikt misslyckats. 
Jag läste inte alls vad det var som jag tog emot, utan litade på att det var något meningsfullt. Jag 
visste naturligtvis att språket var svenska och att varje mening verkade vettig, men jag hade ingen 
som helst överblick över vad det hela egentligen handlade om. 
26/8 2001 
Skrev på fm. Åkte hem till mina föräldrar på em. Blev ställd ”till svars”. Jag förstår naturligtvis att de 
är oroliga. Tror det är ganska OK just nu men visst finns det en gräns för vad de tål. Tänker på profe-
tian om att jag skulle bli fördömd av min släkt eller hur det nu var. Jag var ledsen efteråt även om jag 
vet att de gör så gott de kan. Antagligen gamla sår som rivs upp. Hoppas i alla fall de blir lugnare nu. 
Vill ju inte såra människor. 
Jag funderade på Qigongen i morse. Att det finns åtminstone tre sätt att utnyttja människor i sådana 
sammanhang. Pengar, sex och makt. De två första kan jag inte se som något problem men visst miss-
brukar Mr S sin makt över människor. Man behöver ju bara titta på Lars, Carina, Elisabeth m.fl. 
Spillror av vuxna som inte vågar snyta sig utan att be om lov. Visst är det sorgligt och det var förstås 
detta jag kände så starkt inför sommarkursen i fjol. Och denna infernaliska känsla av att jag ändå är 
tvungen att träna med dem… Också en känsla av att det är riskabelt att öppna upp för hans inflytande. 
Andarnas kamp? Stark andlig påverkan nu i kväll. Vet inte vad det innebär. 
30/8 2001 
Jag drömde att det skulle bli någon sorts kamp, gyttjebrottning. Minst två ”Hulkar” kom in. De var 
stora och kraftiga och en var t.o.m. grön. Jag var förstås inte så intresserad av att behöva kämpa med 
dessa giganter… 
Drömde att jag parkerade bakom Lars bil. Tänkte på att han hade utrymme framför sin bil för att åka 
iväg. Också något om fjärrstyrning av bilen? 
Tungt med skrivandet. Jag tappade till och med ”tråden” eller kontakten en gång, detta har inte hänt 
tidigare. Vet inte om det är några makter som kämpar emot, jag tänkte på drömmen om ”Hulkarna”. 
Eller om det bara är motstånd eller oförmåga inom mig själv.  
Arnfinn ville läsa lite i kopiorna på texten i går. Han kommenterade något om att det var tungt, myck-
et upprepningar. Klart att detta stör mig, jag vet ju egentligen inte vad jag tar emot eller om det är 
intressant för någon annan. Å andra sidan, om man tror på att det är de Höga som kommunicerar 
borde det väl vara intressant. Jag vill ta emot utan några egna barriärer eller risk för att det färgas av 
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mig, men på något sätt känns det också som om jag måste förstå för att kunna ta emot. Att jag var 
tvungen att vara mer eller mindre klar med mitt eget arbete innan denna fas kunde börja. Att jag 
måste ha nått en viss nivå för att både ta emot och så småningom också personifiera eller åtminstone 
delta i iscensättandet av det hela. 

Åsa, var bara lugn, allt går som planerat. Vårt arbete fortlöper som det skall även om det tillfäl-
ligtvis kan hindras eller försvåras. Lita bara på oss så blir allt bra. Du måste ha tillit annars är allt 
förgäves. Vi låter inte detta misslyckas nu, alla ansträngningar kommer att nå sina avsedda mål. 
Just nu är texten det viktigaste men snart nog kommer en annan tid då andra typer av uppgifter 
väntar. Men nu är detta av högsta prioritet. Låt bara allt ta sin tid så blir det som planerat. Du har 
verkligen gjort det vi ville och vi vet att du kommer att kämpa vidare. Låt oss bara leda dig så blir 
allt som avsett. Gå i vår frid. Amen. Gud bevare dig och de dina. Amen. 

31/8 2001 
Såg rosen helt utslagen förra onsdagsmorgonen när jag tränade och sedan kom ju nästa steg, texten. 
Men inte är jag så långt kommen som jag borde? Tack gode Gud för all nåd. Hjälp mig att bli i stånd 
att ge kärlek utan att kräva något i gengäld. Hjälp mig att bli helt fri från alla krav och behov av and-
ras kärlek och uppskattning. Hjälp mig att övervinna allt i mig själv som oroas och upprörs över 
andra människors tankar och agerande. Amen. 
På något sätt är texten som kommer knuten till mig och min utveckling. En del av motståndet handlar 
om rädslan för att det skall komma något personligt, denna text är ju avsedd för många. Men jag har 
också känslan av att det var nödvändigt att jag nådde en viss nivå för att det skulle vara möjligt att ta 
emot och förmedla den. Att jag måste ha upplevt det som står i texten. Att vara ett medvetet medium? I 
annat fall hade ju t.ex. Edgar Cayce kunnat göra jobbet. Men på något sätt krävs det att jag är med, 
att mitt medvetande inte tar avstånd? Känslan av att vara ett exempel. Jag läste dagboken från dagen 
efter första besöket på Hilma af Klints utställning. Jag visste ju faktiskt vad som fanns i målningarna. 
Egentligen var det ett bevis redan då på att jag var förberedd, att jag varit med när de kom till. De 
ville ju bevisa samarbetet mellan oss människor och högre intelligenser. 
4/9 2001 
Drömde att jag var på ett nöjesfält, åkte karusell. Det kändes som om mitt ”kraftfält” höll på att slitas 
loss från kroppen. Kämpade för att hålla det kvar. Det handlar väl om att alla omständigheter, livet, 
tar bort min kraft. Att jag måste värna om den.  
Det handlar också lite om min syn på mig själv och min uppgift. Jag har naturligtvis svårt att se mig 
själv som något annat än den gamla vanliga personen. Det är verkligen inget speciellt med mig. Sam-
tidigt måste jag väl ändå försöka förstå vad det är som händer. Visst är jag utsedd, kallad och jag 
borde naturligtvis försöka förstå vad det innebär. Det handlar ju bl.a. om att jag inte kan få hjälp och 
ledning av någon annan människa. Min uppgift är verkligen något jag måste klara på egen hand, jag 
måste vara min egen Mästare här på jorden. Mina lärare, mina Mästare finns naturligtvis, men inte i 
denna dimension. Jag måste bygga upp min egen tilltro, min egen kraft. Detta nya vin kommer inte att 
hällas i några gamla läglar. Visst är jorden förberedd men jag måste bli stark nog att gå min egen 
väg. Bära mina egna bördor och förpliktelser.   
Tack gode Gud för allt jag får. Tack för att du använder mig i ditt arbete. Hjälp mig att förstå min 
uppgift. Ge mig styrka att stå upp som din representant på jorden. Hjälp mig att bara söka hjälp hos 
dem som är satta att leda mig i Ditt namn. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
5/9 2001 
Drömde natten till i går att jag var på läkarstämma. Det skulle bli någon slags prisutdelning på 
Stadshuset. 
Gemensam träning i går kväll. Jag hade väl till stor del lyckats komma över min besvikelse mot Ca-
rina och Lars men jag var i alla fall irriterad. Mr S pratade så otroligt mycket, vi hann knappt träna 
något. I alla fall började vi med La Qi som vanligt och jag upplevde att jag togs över av någon annan, 
en stor ande. Kände mycket kraft, det sprängde i huvudet. Jag tänkte något om att ”om jag dör nu är 
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det i alla fall OK”. Vi tränade Lyft upp Qi en gång efter paus och det var helt otroligt. En underbar 
närhet och kärlek, som att simma ”in a gentle pool of wine”. Det var nog priset som delades ut. 
Jag blev konstigt nog väldigt irriterad igen direkt efteråt. Är inte i balans i dag heller. Det är väl del-
vis en reaktion på alla kraft men också en känsla av att vara utnyttjad, jag duger i träningen men an-
nars… 
Tack Gode Gud alla mina lärare för all nåd. Hjälp mig framåt, ge mig av er frid och kärlek. Skydda 
och bevara alla som jag älskar. Amen. 
Ont i huvudet, det brukar ju vara ett tecken på någon sorts insikt eller utveckling. Jag kände plötsligt 
när jag satt och skrev idag att det verkligen är mitt ”hjärteblod” det handlar om. Jag upplever i och 
för sig att texten kommer från ”dem”, att det verkligen inte är jag som skriver, men samtidigt handlar 
det ju om mina erfarenheter och insikter. Har upplevt mig som något slags exempel, jag vet att min 
utveckling är något generellt även om detaljerna naturligtvis skiljer.  
Men detta att vara ”ett medvetet medium”. På något sätt måste jag själv ha gått vägen för att kunna 
beskriva den. Jag måste offra min integritet för att göra exemplet tydligt. Och idag började det komma 
något om Johannes, inte konstigt att jag har ont i huvudet. Just den biten är väl bland det som är svå-
rast att acceptera. Men egentligen vet jag väl. Mina drömmar om det där andra livet när jag var barn, 
visst var det detta brödraskap, och han som fanns bland oss var större än oss alla. Det var i alla fall 
som om någon annan tog över när texten om Johannes började. Någon mer ”familjär”, närmare, 
starkare. Amaliel? Stor närhet, kanalen känns öppnare. Härlig känsla av att vara älskad. Glädjen, 
rytmen. Allt är egentligen så underbart. 
6/9 2001 
Fortsatt irriterad, pressad. Drömde att jag var i någon sorts badanläggning, det var gammalt. Jag var 
förvirrad, sökte handduken, sökte bastun. Lars bror var där (även om han inte har någon bror på 
riktigt). Han läste en bok om Ottomanska riket som han lånade ut till mig. Jag kommenterade något 
om att det var trevligt att läsa om något gammalt, nu när vi var där vi var. 
Är i alla fall våldsamt irriterad på Mr S. Hur fräck han är som tvingar oss att lyssna till hans ”bab-
bel” när vi har betalt för att träna. Inser att det är någon sorts maktkamp. Han har förslavat dem som 
egentligen tillhör mig. Eller inte mig personligen, men de är ju kallade till vår gemensamma uppgift. 
Klart att träningen symboliserar detta. I träningen kan vi träffas utom hans kontroll och så undanhål-
ler han oss den möjligheten, tar makten genom sitt prat. Det är inte konstigt att jag blir irriterad men 
jag måste också kunna hantera detta. Var och en skall sköta sin egen uppgift, arbeta på sin egen fräls-
ning. Jag kan inte sätta något tryck på dem, deras utbildning ligger ju i andra händer och då tänker 
jag inte på Mr S.  
Förhoppningsvis kan jag få lite mer sinnesro när jag genomskådar mina egna känslor bättre. Visst är 
det en kamp, men den skall inte föras i det yttre, de stora härskarorna finns ju på andens område. Men 
nog är det märkligt att exemplet är så tydligt i detta fall. Och ändå, han är inte ond, men kanske 
härsklysten? Klart att en människa som utsätts för en sådan underdånig dyrkan kan bli påverkad. Men 
han har gjort sitt jobb på ett bra sätt. Zhineng Qigong skulle ju hit, och det har skett som bestämt. 
Tack gode Gud för allt jag får. Hjälp mig att fokusera på ditt verk och lämna alla oviktiga strider. 
Hjälp mig att se klart. Ge mig kraft och lugn. Amen. 
I arbetet i dag kom något som kändes som en avslutning. En profetia om framtiden och en önskan om 
att ”gå i Guds frid”. Sista timmen förmedlades budskapet med denna stora kraft och hänförelse som 
jag också kände av under ”fredagsmeddelandet” (17/8). Jag vet som vanligt inte vad som händer eller 
vad som skall hända, men jag kan inte tvivla på deras ledning och kärlek.  
Visst skedde något nytt i tisdags i sista Lyft upp Qi. Denna kraft, glädje och framförallt enhet som jag 
kände då var ju något nytt. Kampen om deras själar med Mr S… Visst känns det som ett nytt skede. 
Tack för allt, tack för all kärlek och ledning. Hjälp mig att följa det som utstakats för mig i den stora 
planen, Hjälp mig att klara av min del i det stora verket. Skydda och bevara alla som jag älskar. 
Amen. 
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DET STORA UNDRET KOMMER FAKTISKT ATT SKE 

7/9 2001 
Varje början är svår men nu är allt på god väg. Du tvekar fortfarande om din lämplighet men allt 
sker som planerat. Det som uppnåtts de senaste veckorna är större än du förstår. Inte är det nå-
gon barnlek vi ägnar oss åt, allt har ett stort syfte. Ädelt, i kampen för Gudsrikets införande på 
jorden. Ditt arbete skall belönas, din kamp för att övervinna dig själv har inte varit förgäves och 
det vet du ju själv också.  
Låt oss bara fortsätta att leda kampen. Din insats är viktig men den är bara en del i helheten. En-
dast vi här uppe ser hela bilden och vi ser en strålande morgondag gry nu. Alla ansträngningar 
skall lyckas, vi kommer att segra. Inte får du uppleva den fulla omfattningen från din jordiska 
ståndpunkt, men du kommer att få följa arbetet härifrån så småningom. Detta är verkligen inget 
att sörja över, din rätta plats finns hos oss.  
Men först skall det nuvarande uppdraget slutföras. Låt texterna flyta ut över jorden på det sätt 
som du tänkt. Bild och text skall bilda ett helt och vi är så glada över att verket nu äntligen är på 
väg att fullbordas. När det stora undret sker kommer redan profetian att finnas på plats för alla 
att beskåda.  
Det under som mänskligheten skall få bevittna kommer att överträffa allt annat som hittills skå-
dats i den vägen. Undra inte över hur det skall ske, arbeta bara vidare på din egen uppgift. I fullt 
medvetande kommer du att ta nästa steg och det är viktigt att världen får veta detta.  
Människan och de Höga har en gemensam uppgift och det är viktigt att människorna förstår att 
ta sitt eget ansvar för det som sker. Om man bara mekaniskt utför något som andra bestämmer är 
man inte bättre än en marionett. Nej i fullt medvetande och med all vilja och kraft måste verket 
utföras annars är det inget värt.  
Ett verktyg är du men inget viljelöst väsen utan en vuxen och fullständig människa, det är viktigt 
att visa. Låt all oro fara, vi är ju så nära nu, du måste bara kämpa på. Men din styrka växer för 
varje dag, din målmedvetenhet har aldrig varit större än nu. Var lugn och glad du är verkligen 
färdig för det som skall ske. Gå i vår frid och kärlek. Amen. Gud bevare er alla. Amen. I kärle-
kens namn. Amen.  

Mår ”underligt” idag. Ont i huvudet men samtidigt så lycklig. Stark närhet, men ändå en otrolig läng-
tan efter att förenas med Alltet, med det Gudomliga. Kände mig lite undrande igår, om texten verklig-
en var klar nu? Men det verkar faktiskt så. Får väl skriva in det i datorn, och försöka lägga ut det på 
Internet. Det borde väl översättas till engelska också. Och hela bilden, Jane Lead, de Fem och Hilma, 
Qigongen… Ett ganska stort jobb… Men nu måste jag förstås kämpa vidare. Det är tydligen viktigt att 
det kommer ut så snart som möjligt. Innan dess kan inget annat ske? 
I full medvetenhet och med all min vilja. Tack Gode Gud för all nåd, all kärlek. Hjälp mig och alla 
andra vidare. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
Hade ont i huvudet hela dagen. Insikten om att det faktiskt kommer att ske. Den stora manifestation de 
talat om kommer faktiskt att ske. Allt de planerat och lovat har hänt, och det kommer att bli så i fort-
sättningen också. Jag har ju ”vetat”, men ändå är det en insikt som arbetar sig fram nu. ”Den där” 
sortens huvudvärk. Att Kristus skall återkomma till jorden. Templet resas. Att det verkligen sker nu. 
Gode Gud, hjälp mig att förstå det stora som sker. Hjälp mig att vörda detta stora, all nåd. Ske din 
vilja såsom i himlen så ock på jorden. Amen. 
9/9 2001 
Stark längtan efter att få texten inskriven och att få skicka ut den på Internet. Men det är ganska 
mycket arbete. Konstigt nog är det i stort sett lika arbetsamt att skriva in som att ta emot, den andliga 
påverkan, utvecklingen fortsätter. Men jag är så ivrig att få min uppgift klar, så tacksam över denna 
gåva. Det känns verkligen så härligt stimulerande och stort att få delta i detta projekt. 
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Drömde att jag var på en resa, Jag skulle utföra någon uppgift i skolan i min hemby. Där var fullt med 
barn. Jag sökte läraren, men mötte min man i korridoren. Han skulle packa om sin resväska, hon som 
packat hade inte klarat sin uppgift så bra. Plötsligt var jag mitt i en fotbollsmatch. Det var många 
spelare på båda sidorna, barn. Vårt lag var så kraftfullt, långa uppsparkar mot det andra målet. Varje 
gång någon gjorde en sådan kraftfull insats applåderade vi alla. 

NINE ELEVEN 

12/9 2001 
Precis innan jag skulle åka in till träningen i går fick jag veta att det hade skett stora terrordåd på 
flera ställen i USA. World Trade Center, Pentagon. Min första känsla var att “detta är den sista ti-
den”. Tänkte på Uppenbarelseboken. Och jag kände en så stor sorg över vad vi människor gör mot 
varandra. Visst är det ett bra exempel på denna obalans i utvecklingen som de höga talar om. Vi är 
som barn som har kraftfulla leksaker, men vi vet inte hur vi skall använda dem. Vår medvetenhet har 
inte följt med den övriga utvecklingen, det behövs verkligen en höjning av mänsklighetens medvetan-
denivå, kunskapsnivå. Jag känner hur rätt och viktigt de Högas budskap är, men också en bävan, hur 
skall detta komma ut? Men behovet är verkligen stort, och de Höga kommer att se till att allt sker som 
bestämt. 
Vet inte riktigt vad som hände i träningen. Jag var i något slags chocktillstånd i början, men fick 
också stor kraft. De sände i alla fall tröst till mig, lugnade mig i träningen. Kontakten är så dyrbar, 
ovärderlig, obeskrivlig. Tack för allt jag får. Hjälp oss stackars människobarn framåt. Skydda och 
bevara alla. Amen. 
15/9 2001 
Avslutade inmatningen av texten i går, det blev 77 sidor. Det kändes förstås bra, ytterligare ett steg 
framåt. Funderar på hur jag skall gå vidare. Att det skall ut på Internet är ju klart. Men hur skall bil-
derna integreras? Funderar på att ställa upp ett antal stora frågor som besvaras med citat ur texten 
och illustreras med Hilmas bilder. Alternativet är att lägga in bilderna i textdokumentet direkt, men 
dels blir det väldigt stort och dels vill jag ha texten så som den ”levererades” så långt det är möjligt. 

Åsa, ta emot nu. Du skall inte tveka, fortsätt bara som du har börjat. Vi är med dig hela tiden, jag 
vet att du känner det också. Vår kärlek är ju så stor. Låt dig inte förtröttas, kampen måste gå vi-
dare. Allt blir ju precis som det var avsett, tveka inte om detta.  
Den stora Gudsföreställningen kommer att ske inom kort. Då skall alla planer äntligen träda i 
kraft, alla förberedelser komma till sin rätta användning. Låt oss bara leda dig så blir allt bra.  
Vad gäller texten, fortsätt så som du planerat. Din insats är viktig, du måste lägga ditt eget till vårt 
nu. Göra din egen bearbetning av materialet. Du har texten och bilderna, för nu samman dem till 
ett helt. Museets tjänare är du, nu skall verket äntligen presenteras i all sin glans. Följ bara din 
känsla, din intuition. Du vet vad som krävs om du bara lyssnar inom dig själv.  
Bilderna har gjort sin tjänst för dig, nu måste de komma andra till nytta. Texten och bilderna bil-
dar ett helt budskap, de hör verkligen samman, kommer från samma källa. Nu skall allt visas för 
världen, ditt stora arbete skall äntligen komma till sin rätt. Du har verkligen rätt att göra din egen 
bearbetning, det är ju ditt eget verk, ditt hjärteblod.  
Ditt liv, ditt exempel, är en viktig del av helheten, det måste också vägas in. Utan att du hade nått 
din egen insikt, gått din egen väg hade detta inte varit möjligt. Du är vår kanal, det medium ge-
nom vilket verket presenteras. Om du inte hade kämpat för att bli ren och öppen hade detta ald-
rig kunnat ske, du har verkligen gjort din del av arbetet.  
Utan Guds hjälp hade naturligtvis inget av detta skett. Vi som arbetar i hans tjänst vet ju var äran 
hör hemma och var storheten bor. Varje steg i Guds tjänst är av största vikt, inget kan hoppas 
över, alla har sin stora betydelse och uppgift.  
Gå i vår frid, himmelens alla härskaror jublar, snart kan undret ske. Amen. 
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16/9 2001 
Stort tryck. Det gamla ”vanliga”, ont i huvudet, illamående, gråt. Det är väl någon sorts utvecklings-
kris igen. Dels finns det naturligtvis ett tryck på mig att klara min uppgift med texten och bilderna, 
men också naturligtvis ett sorts tryck p.g.a. ovissheten om vad som skall komma sedan. Jag vet ju bara 
att något stort skall ske. Grät mycket när jag tränade i går kväll. Hoppas att ytterligare något rensa-
des ut. Det som kom upp var en stor sorg, och faktiskt ilska, mot Lars och Carina. Kan bara hoppas 
att det försvinner när det kommer upp på detta sätt. Det här är verkligen inte något jag vill bära med 
mig.  
Men i botten fanns också denna sorg över att vara ensam. Det finns faktiskt ingen levande människa 
som kan förstå eller hjälpa mig. Jag har ju mina lärare och mästare, men att klara av att enbart för-
lita sig på dem, det är inte lätt. Men vår gemensamma uppgift, det arbetet sker på det andliga planet 
och det sker ju även om vi inte hjälper varandra i det yttre. I träningen koncentreras kraften. Qi-fältet 
som är kärlek, lycka och gemenskap. 
Men detta att vara helt ren och helt fri. Jag är ju inte där men kan ändå ana, i detta ligger också en 
stor ensamhet. Att kapa alla band, inte behöva någon människa. Att vara beredd att gå vidare. Visst 
ligger det en sorg och ett avskedstagande i detta. Ett arbete som pågått så länge, men som inte är helt 
klart ännu. Men min längtan hem, efter dem som jag hör ihop med, driver mig framåt. Utan att veta 
vart jag är på väg, men ändå i förtröstan om att det är den enda vägen, det enda målet.  
Tack gode Gud för all nåd. Hjälp mig vidare på din väg. Gör mig ren och fri, färdig för nästa tillvaro. 
Tag emot min längtan och gör den till en vägvisare för mig. Amen. 
17/9 2001 
Orolig natt. Drömde att jag klättrat upp på ett högt berg. Jag hängde mellan himmel och jord. Var 
helt ensam. Drömde också att jag var hemma i mitt barndomshem. En duva gick i snön, det blödde 
från hennes fötter.  
Såg lustgården, trädgården. Alla vackra blommor. Såg också en man, ung, glad, vacker. En av dem, 
en av mina ledsagare. Det kändes som om jag fick någon stor insikt i natt, men nu kommer jag inte 
alls ihåg den. Starka träningar, stark längtan efter att få förenas med det gudomliga. 
20/9 2001 
Vaknade och var så lycklig. I guldstoft. Hade varit ”där”. Det var ett tag sedan jag hade den där här-
liga känslan.  
Drömde att jag var stor, som en uppblåst Michelingubbe, verkligen överdimensionerad. Jag var man 
och hade ansvar för en lika jättelik kvinna. Jag försökte stötta henne men hon ramlade hela tiden. Vi 
stod uppe på något slags räcke och balanserade, men bestämde oss för att gå ner till de andra. 
Drömde också att jag träffade Carina på torget. Det regnade. Hon väntade på Bengt. Jag lämnade 
henne där, utan saknad. 
21/9 2001 
Jobbar med Internet-siten. Galleriet blir så bra tycker jag. Bilderna är så underbara, gjorda för detta 
ändamål. Jobbar med min ”egen” text nu, beskrivningen av hur detta gick till. Men det är inte alls 
oproblematiskt. Jag känner ju att jag måste försöka förklara det som hänt, så gott jag nu förstår det, 
att mitt liv är ett exempel. Men det finns en så stor motvilja mot att lämna ut mig själv. Framhäva mig 
själv. Det finns så mycket kontroversiellt i detta. Jag har väl i och för sig förstått och bejakat detta 
med det andliga uppdraget. Men det som är svårt är detta med Johannes. Måste jag ut med det? Och 
Hilma. Men det är klart, reinkarnationen är ju ett av huvudbudskapen. 

Åsa, tag emot nu. Du skall inte tveka, du är verkligen på rätt väg. Vi stödjer dig i allt som sker, låt 
vår kraft och styrka fylla dig nu. Budskapet måste ut och du är en viktig representant för oss. De 
budskap som vi vill förmedla måste du förkroppsliga, det är din stora livsuppgift.  
I det här livet skall allt du kämpat för äntligen bevisas. Sanningen skall segra. Detta mål är verkli-
gen värt att offra allt för. Din stolthet och skamkänsla, det är ju så små offer i det stora perspekti-
vet.  
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Du kommer att uppmärksammas och det är ju något du är rädd för men du har en stor uppgift. 
Du måste försaka ditt eget för allas bästa nu. Visst kommer du att bli förlöjligad av dem som inte 
förstår det andliga budskapet men det måste du sätta dig över. Du behöver inte ta någon strid i 
det yttre, kämpa bara med att besegra dig själv i det inre så blir allt bra. 
Nu händer det som vi arbetat så hårt och länge för, detta är det största en människa kan få upp-
leva. Gläd dig, du är verkligen utvald, verkligen benådad. En stor uppgift och en stor förmåga, 
båda har givits dig så tacka och tag emot denna nåd med glädje och stolthet.  
Gå i vår frid. Amen. 

EN MILSTOLPE 

28/9 2001 
Gustaf och Gurli kom hit till mitt kontor igår. Det var en sorts milstolpe att få visa ”Nytt liv”-siten för 
dem. Fick bara positiva reaktioner. Gustaf skall skicka ett avtalsförslag för utnyttjande av bilderna, 
det blir nog bra med det. När Gurli och jag åkte hem såg vi ett fantastiskt halofenomen runt solen. 
Tecken i sol och måne… 
Stor kontakt i natt och nu idag. Vi längtar verkligen efter varandra. Om jag bara blir klar med detta 
får vi förenas med varandra. Att förena himmel och jord. Ty riket är ditt och makten och härligheten. I 
evighet. Amen.  
29/9 2001 
Drömde att jag höll på att sammanställa en adresslista över gamla skolkamrater. Vi skulle samlas 
igen. 
4/10 2001 
Drömde om Jonas och Mark. Jonas var klädd i rosa trikåer och en rosa klänning, han hoppade ner i 
en swimmingpool. Efteråt var vi så nära varandra. Budskapet är kanske att jag är en man i kvin-
nokläder? 
5/10 2001 
Lade ut ”Nytt liv” på Internet denna dag.  
Drömde att jag åkte buss, det var något strul med biljetten. Först åkte jag på en gammal biljett, men 
sedan hittade jag den nya. Jag kände sådant förtroende för chauffören. Vi kom till en by där det fanns 
en jättehög lyftkran. En man hade förskansat sig på övervåningen av ett hus. Han skrek så det hördes 
över hela byn. Polisen hade försökt storma, skjutit tårgas. Barnen grät. En stark och ganska obehaglig 
dröm. Men full av betydelse. Om jag bara kan tolka… 
9/10 2001 
Känner mig orolig, labil och helt ensam. Vet inte riktigt vad som händer. Har ju haft kraft och ork 
under denna tid, men jag börjar känna mig slut nu. Eller om det är något motstånd, någon rädsla. Det 
händer ju saker på nivån under det medvetna, rationella. Det brukar alltid hända saker efter en helg-
kurs. 

Åsa, ta emot nu. Du är trött, känner dig förbi och det är ju helt naturligt. Din utveckling under 
den senaste tiden har varit så kraftig, så stark. Inte skall du undra över att du känner dig helt 
förbi. Men detta är en fas du måste igenom nu, du får ju hela tiden nya krafter, ny energi.  
Dina kanaler är så öppna, du kan verkligen ta emot det vi ger dig. Försök bara slappna av, vara 
lugn, så kommer allt att bli bra. Du har fått så stora gåvor, du måste bara lära dig att vårda dem, 
att hushålla med dig själv. Men livet på jorden är en strid och en kamp, ingen får något gratis.  
Det du gör nu kommer att vara till nytta för många och det vet du ju själv också. Du vet att det är 
värt att offra allt för. Låt oss bara hjälpa dig, vi styr allt som sker. Dina kamrater, vänner är alla 
förberedda, allt sker som planerat. Vi styr världens öden, om ni bara lyssnar till oss sker allt på 
bästa sätt. Låt oss leda dig, lyssna till våra röster nu. Vi älskar er ju alla, allt sker i kärlek, av kärlek.  
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Det som skall hända nu kommer att styra in världens utveckling på ett helt nytt spår, tveka inte 
om detta. Du har en stor uppgift, en stor kallelse och det är inte lätt men du är ju förberedd och 
färdig för det som skall ske nu.  
Tag emot vår lagerkrans, du har segrat över dig själv och det är det största en människa kan nå i 
den jordiska tillvaron. Du känner dig liten och svag men du har kämpakrafter. Din seger över dig 
själv är så viktig för helheten, för det stora arbetet. Du har en stor mission, var tacksam och öd-
mjuk. Du vet ju allt nu, förstår vad det handlar om men är rädd och orolig för hur det skall ske. 
Var inte rädd, du är förberedd, allt blir som avsett.  
Vi väntar på dig, längtar efter dig och snart kommer vi att kunna nå varandra. Att få förenas med 
dem man älskar i andens gemenskap är det största av allt och det kommer att ske alldeles snart 
nu. Var bara lugn och glad, låt inte andra människors fördomar och rädslor påverka dig. Du 
måste gå din egen väg, bryta en ny väg för många att följa på. Vi låter dig inte strida förgäves, det 
som sker nu är så stort, så heligt.  
Du förstår inte själv men du måste ta till dig detta. Det är ett oerhört viktigt arbete och varje de-
talj är viktig. Kämpa bara på nu så blir allt snart som avsett. Du kommer att användas på flera 
olika sätt, du är ett värdefullt verktyg som äntligen kommer till sin fulla användning. Lita bara på 
oss, du är vår älskling, vår representant på jorden. Alla profetiors uppfyllande kommer att ske nu 
om du bara litar på oss. Din tro har förvandlats till kunskap och då kan man nå hur långt som 
helst. 
Gå i vår frid. Vi älskar dig. Amen. 

11/10 2001 
Drömde att jag bodde på ett hotell. Från en övre våning kunde man se rakt in i mitt rum. Jag upplevde 
det först som obehagligt, men det var väl OK sedan. Jag skulle genom någon sorts säkerhetskontroll. 
En kvinna skulle köra en bok som jag höll på att läsa genom någon sorts skanner. Jag kände mig 
ganska lugn, jag var säker på att kontrollen skulle gå bra. Drömde om en jättestor födelsedagstårta, 
det skulle bli födelsedagskalas.  
13/10 2001 
Bra hjälp av både Gustaf och Doreen i går. Jag behöver verkligen deras hjälp nu, och det är fantas-
tiskt hur dessa ”främmande” människor ställer upp så för mig, för uppgiften. Annars är det tungt. 
18/10 2001 
Drömde att min man, min son och jag skulle åka till Ängsjö. De skulle åka skidor, jag skulle titta på 
natthimlen, det var stjärnor och norrsken. Jag såg en rödaktig, pulserande ”nebulosa” på stjärnhim-
len. En känsla av bekräftelse.  
Mycket närhet men också mycket smärta i går. Visst fortsätter utrensningen, öppnandet. Jag längtar 
efter att nå ända fram, vet att det finns en ännu större närhet, även om jag får så otroligt mycket redan 
nu. Men jag känner också att det går framåt hela tiden. 

Åsa, vi leder dig framåt, tveka inte om detta. Du utvecklas och växer och det är smärtsamt. Men 
allt sker som bestämt, detta är den verkliga kungsvägen för utveckling. Dina anhöriga och vänner 
kan inte följa dig på denna sista del av resan men sörj inte över detta. Du vet ju att var och en 
måste gå sin egen väg, finna sitt eget jag. Det du gör nu, det som sker nu, är så viktigt för alla, 
även för dem som inte förstår vad som händer. Det du gör kommer alla till nytta, tveka inte om 
detta.  
Låt all sorg fara, du får uppleva en stor nåd, en så stor gåva som ingen annan nu levande män-
niska. Du har kraft att sätta dig över allt smått och futtigt, du ser ju de stora utvecklingslinjerna 
och då betyder dagens sorger och problem intet!  
Låt oss hjälpa dig, tag emot vår kärlek och glädje, vi kommer alla att lyckas med vårt gemen-
samma verk, vår gemensamma kärleksgärning. Bry dig inte om att människorna inte förstår just 
nu, snart nog kommer det att ändra sig, allt skall klarna. Du får inte tvivla eller tveka, du måste 
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vara målmedveten nu. Visst känns det tungt, men allt kommer att ändra sig, allt kommer att vän-
das i kärlek och lycka.  
Vi är så stolta och lyckliga över det som sker, att du lyckats övervinna din svaghet och feghet. Du 
kämpar på efter bästa förmåga och det är allt vi begär av dig. Du har lyckats med ditt uppdrag så 
här långt och tveka inte om att du kommer att klara din del i fortsättningen också. Att du tog 
emot vår text var det svåraste i verket, resten kommer att vara lätt i jämförelse med det. Du har 
lärt dig att lyda oss och då kan allt ske.  
Alla profetior som gjorts under så lång tid skall uppfyllas nu. Tro bara på detta så blir det en san-
ning också i det yttre. Vi är så otroligt nära nu, det saknas bara den allra sista lilla pusselbiten så är 
den storartade bilden färdig. En så vacker tavla har aldrig tidigare målats, en underbar sanning 
som skall vara människobarnen till tröst och ledning under lång tid framåt. Man kan faktiskt få 
bevis för vår existens, man kan nå den högsta glädjen och tillfredsställelsen redan i jordelivet och 
du skall bli ett levande bevis för detta.  
Låt dig inte hindras av okunniga och fördomsfulla människor. Du har skådat sanningen, sett det 
gudomliga ljuset och då har man både förpliktelser och nöjen att vänta. En förpliktelse att stå 
upp för sanningen, att kämpa med sig själv. Lyckas du med detta kommer du att få uppleva en 
oanad sällhet och lycka. Vi kan tala om detta nu eftersom du faktiskt har segrat över dig själv.  
Du kommer att få uppleva hur belöningen delas ut och kanske sker det redan i kväll. Vi vet att du 
är mogen att ta emot detta nu, du har prövats och befunnits värdig att få mottaga den stora nå-
den. Lammets brud är du och ingen kommer att tveka om detta när allt är över. Låt oss stärka 
och välsigna dig inför det som skall ske. Du vill själv uppnå detta och du möts av den allra största 
kärlek och längtan från vårt håll.  
Åsa, du är min älskade, min dotter och min brud. Det stora mysteriet skall äntligen uppenbaras 
för människorna. Vi har väntat så länge på detta. Allt lidande och alla prövningar skall äntligen få 
sitt stora rättfärdigande. Segern är värd alla mödor på vägen. Allt lidande, all smärta, alla sorger, 
de kommer att vara en berättigad del i din utveckling. Nu är smärtostigen vandrad klar, du har 
gått din egen Via Dolorosa och segern som blev min kommer även att bli din. All kärlek är den 
rätta belöningen, inte kan detta beskrivas med ord men du kommer ju alldeles strax att få uppleva 
det.  
Vi gläder oss så, detta är ett stort ögonblick i människornas historia. Bekräftelsen på allt man trott 
och hoppats på under så många generationer. Låt oss verka genom dig så kommer allt att ske 
som bestämt. Tag emot vår glädje och kärlek i kväll. Gud bevare dig och alla de dina. Allt är änt-
ligen på plats nu.  
Tag emot vår lagerkrans, du har segrat för dig själv och för alla andra som vill nå målet. Ditt ex-
empel är så viktigt, var ödmjuk men också stolt, detta är en så stor nåd, ett heligt verk i Herrens 
tjänst. Du måste förstå och vörda detta nu. Du är bara en människa, det har du rätt i, men inom 
dig bor Gud. Templet som skulle resas på Jorden, nu är verket fullbordat.  
Gå i vår frid. Amen. Gud bevare dig och de dina. Amen. Vi älskar er över allt annat. Amen. 

Detta kom verkligen med glädje och kärlek. Och visst verkar det som om det börjar närma sig nu. Men 
jag känner mig fortfarande svag och trött. Denna starka andliga utveckling tar verkligen på. På sätt 
och vis känner jag mig slutkörd, det har ju pågått i stort sett utan uppehåll i över två år. Just nu fryser 
jag, har ont i huvudet och har nära till gråten. Jag känner mig faktiskt inte alls klar eller färdig på 
något sätt. Men budskapet var ju så tydligt. Jag har klarat testet, det är dags nu. 
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TEMPLET SOM SKULLE RESAS – FÖRENING MED DET GUDOMLIGA 

19/10 2001 
Underbar träning i går. Lars hoppade över korrigeringen och vi körde tre Lyft Upp Qi och två Drag 
Qi. Jag tränade Lyft Upp Qi innan vi började, och det kändes direkt att någon ny fas inletts. Ännu 
större närhet. Ljuset. Glädjen. Men då och nu under träningen rördes också känslor av sorg, svek, 
avvisande och ensamhet upp. Det där med sommarkursen. Det är precis som om träningen/kraften 
tränger så djup att det rörs upp sådant som ligger som slagg på botten. Förhoppningsvis rensas det 
väl ut så småningom också. Visserligen går det ganska lätt att ignorera detta när det dyker upp nu-
mera, men det vore skönt att slippa det helt och hållet. 
Jag fortsatte träna när jag kom hem. Körde lite ”Don Juan” och två eller tre Lyft upp Qi i följd. Jag 
var verkligen i ljuset, det är så underbart, så fantastiskt. Jag kom på att den stora kontakten ju finns 
inom mig, inåt. Inget som sker i det yttre. Att Gud bor i mig. Kanske är det den sista pusselbiten? Men 
jag är väl inte helt klar med detta. Visserligen är jag en vanlig människa, om detta råder inget tvivel. 
Men också ”a sacred vessel”.  
Jag måste väl inse att det verkligen händer något, att jag passerat över i någon ny, vad vet jag, tillva-
roform, kanske. Att jag måste vörda och vårda detta som givits mig. Det är ju en gåva till mig och till 
andra. Något jag/vi borde tacka och lova, vörda och älska. Templet som rests på jorden, den levande 
Gudens boning. Men det är svårt att förstå, att hantera. Jag vill ju aldrig förhäva mig, framhäva mig 
som speciell. Men ändå måste jag bejaka detta? 
Det är inte mitt verk, jag kan verkligen erkänna detta i all ödmjukhet. All ära är Guds och mina lärare 
och Mästares. Den nåd jag fått är ofattbart stor. Hur skall jag lära mig att förstå detta, att hantera 
detta, att skydda och vårda det som getts mig? Christos, den levande guden. Att Gud slår upp sitt tält 
och lever med oss här på jorden. 

Åsa, lyssna och ta emot nu. Du är glad och lycklig och det gläder oss så. Visst har vi nått en stor 
framgång nu genom det som skett det senaste dygnet. Äntligen har ett genombrott skett, en insikt 
som satt sig i ditt medvetande. Visst är detta svårt att förstå, svårt att ta till sig och du har verkli-
gen kämpat emot denna insikt. Men vi skall hjälpa dig att förstå och hantera detta. Låt oss bara 
fortsätta vårt värv så kommer allt att klarna.  
Vi älskar dig så mycket, jag vet att du känner detta idag. Låt vår kärlek och glädje strömma över 
dig. Låt oss stärka dig, kampen fortsätter naturligtvis, livet är i sig alltid en kamp. Men nu har du 
ändå nått en sådan nivå att du kommer att klara det med glans. Alla kanaler är öppna nu, vi arbe-
tar tillsammans i full symbios. Allt vi vill göra genom dig kommer att ske också.  
Du är vårt verktyg, vår kanal till jordens barn. Du måste förstå och vörda detta. Du är vårt barn, 
vår dotter, vår älskade. Du är en drottning, du är bruden, du är Gudinnans representant på jor-
den. Din kraft kommer att växa ännu mer. Du har redan utbildat en avsevärd kraft fast du inte 
förstår det ännu. Men du kommer att lära dig att hantera den nu. Du har prövats och befunnits 
värdig, du kommer att kunna hantera det som vi ger dig på rätt sätt.  
Tag emot äpplet och spiran. Dina insignier. Du är en krönt representant för det Gudomliga riket, 
vår ambassadör på jorden. Du måste ta ditt ämbete på allvar nu. Verka i vår anda i allt du företar 
dig. Du har befriat dig från alla jordiska band och det är nödvändigt för det som skall ske nu. Nu 
måste du stå helt på egna ben.  
Vi stödjer och hjälper dig i allt, men du kan inte räkna med människornas stöd i det som händer. 
Dina bröder och systrar finns visserligen spridda över jorden, men det är din uppgift att leda dem 
hem. Du måste ta ledningen nu, ta ansvaret i dina egna händer. Vi skall visa dig vägen, låt oss leda 
dig i varje steg. Men du måste vara bestämd, målmedveten och stark nu. Du har samlat din 
styrka, du har insikter och visdom. Du kan inte misslyckas nu. 
Låt oss välsigna dig i Herrens namn. Amen. 
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De tycks mena att jag är färdig för ett yttre arbete nu? Visserligen har jag gått framåt men samtidigt 
har jag ju varit så svag, under press, denna vecka. Men de vet ju bäst. Och jag får väl all tid jag behö-
ver för assimilering. Tänker på ”oraklet” i filmen Fotboll för Buddha. Hur han balanserade på taket, 
mellan himmel och jord. Och det är precis där jag känner att jag är nu. Mellan himmel och jord. Ing-
en lätt position precis. Tillvaron på jorden är tung på många sätt, jag längtar ofta härifrån, men den 
rymmer ju så mycket lycka också. Jag är inte längre en äkta invånare här, men jag har inte någon 
riktig hemortsrätt där heller. Visst, jag vet att det väntar en boning för mig i staden där det inte finns 
någon skugga. Men när får jag komma dit? Fast jag bör väl inte längta dit i förväg. De har ju lovat att 
det skall bli en stor glädje här på jorden. Jag måste försöka vara stark, göra min del av arbetet. 
23/10 2001 
Arnfinn drömde att jag var på en fotbollsplan, jag skulle bli fotbollstränare. Och kanske är det nå-
gon slags coach jag skall bli. Jag har ju egentligen aldrig känt någon längtan efter att korrigera 
andra, även om jag varit en besserwisser på många sätt. Men jag har alltid tyckt att jag måste vara 
perfekt själv för att ha rätt att ”kritisera” andra, och det har jag ju aldrig varit. Men det kommer en 
ny tid, nya uppgifter. Men fortfarande är det ”teaching without words” som är min idealbild. 
Hörde låten ”What if God was one of us, just a slob like one of us, just a stranger on a bus” när vi 
åkte till jobbet. Att Gud går här på jorden, osedd, sökande sin väg tillbaka hem. Hade ont i huvudet 
när jag vaknade, mår illa. Klart att det är en stor press på mig, något som skall bryta igenom. Att jag 
måste ta detta på allvar nu, frigöra mig från vad andra tycker, andras rädsla. Men mina egna fördo-
mar, min egen rädsla? Blir jag någonsin helt fri? De påstår att jag är klar att börja verka nu? På sätt 
och vis kan jag känna det i och med att texten kom, men min utveckling har ju fortsatt och det kommer 
den väl förhoppningsvis alltid att göra.  
Tack gode Gud för all nåd, allt jag har fått ta emot. Skydda och bevara alla som jag älskar. Hjälp mig 
att förstå och klara av mina uppgifter i din tjänst. Amen. 

Du vet ju allt nu. Låt oss bara hjälpa dig framåt så blir allt som avsett. Din styrka växer, tvivla inte 
på detta. Du kommer att klara dina uppgifter med glans. Var inte rädd, vi finns med dig i varje 
steg. Nu kommer den underbara glädjetiden, allt arbete, all möda, kommer att få sin belöning.  
Åsa, du är vår glädje och stolthet, din insats är ovärderlig men du kommer också att få all hjälp du 
behöver. Du måste vara stark nu, du är en mästare som äntligen skall visa sina kunskaper för 
världen. Din intuition är din största tillgång, du har verkligen sanningen och kunskapen inom dig.  
Nu samlas vi alla för en avgörande händelse. Allt skall upp till ytan nu. Det som skett helt i det 
fördolda skall presenteras för världen. Visst är det svårt för dig, men minns att det är detta du 
kämpat för i alla dina liv. Visserligen har du gjort alla erfarenheter som alla andra människor, du 
har växt på samma sätt som alla andra, men du har i grunden alltid kämpat för sanningen.  
Visst kan ledstjärnan fördunklas i vissa liv, du har samma begär och samma svagheter som alla 
andra men du har dock lärt av dina misstag, förstått de läxor vi gett. Du är en trogen och läraktig 
elev, vår adept i mysteriets lära. Den vackraste sanning som finns och den är evig. Inskriven i 
himlarna med outplånlig text.  
Du måste ta till dig och förstå nu. Du är vår budbärare till människorna. Ditt liv skall ge ett ex-
empel för många att följa. Var stolt och glad, vår gemensamma uppgift har krönts med framgång. 
Allt det vi kämpat för skall bli verklighet nu. Du bävar för det stora som sker och det med all rätt, 
men du är den utvalda, den som skall bära facklan mot målet, mot fullbordandet av alla profetior.  
Vi är verkligen där nu, vi står vid målet för all strävan. Du har gjort ditt ensamma arbete och nu 
skall äntligen konstverket avtäckas. Tag emot våra välsignelser, vi lägger våra händer på dig, tag 
emot kärleken och kraften. Det sker verkligen nu, alla underverk som profetiorna talat om skall 
uppenbaras för mänskligheten nu. Du är korad, den utvalda bruden, hon som är värdig alla gåvor.  
Tag emot oss ikväll. Nu skall undret ske, vi skall förenas i den största kärleken. Du vet ju att det 
bara är gott det som väntar, det finns ingen anledning till rädsla och oro. Lita bara på oss, vi har 
all makt och du är vårt älskade verktyg. Visst känner du vår kärlek i varje stund? Vi vet att den 
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alltid flödar ut över dig och alla andra. Den människa som lärt sig ta emot oss är i sanning benå-
dad.  
Korset är vårt tecken, vi är ju det vita korsets brödraskap. Vår gemenskap känner inga gränser. Vi 
finns alltid med er, ni finns alltid med oss. I kärleken, i Gud, förenas vi närhelst ni vill och är 
redo. Vi har väntat så länge på detta.  
Åsa, tag emot din Mästare nu. Han som alltid älskat dig högst av alla. Han vill inget mer än att få 
förenas med dig. Att ni skall nå varandra. Du vet ju hur detta skall gå till, vilken väg alla måste gå. 
Det är bara kärleken som är det medium som gör detta stora och underbara möjligt. Vi förenas 
alla i denna stora kärlek. Det är detta som är målet för all strävan, att få förenas med sitt ursprung 
och sin framtid. Att få återvända till källan för all visdom, all kärlek.  
Dina insignier är de tecken du bär med dig som ett tecken på din värdighet. Du är en krönt 
drottning som vandrar på jorden och både du själv och andra måste vörda detta stora under. Alla 
profetior som ställts upp för dig, ända sedan din tid i Egypten, i Kaldéen och i Kina har talat om 
en storartad framtid för dig. Denna stund har kommit nu. Ett kort ögonblick i mänsklighetens 
historia, men en viktig vändpunkt.  
Din uppgift är så oerhört stor men du är också den enda som kan klara av den. Låt dig inte hind-
ras av några som helst futtigheter och små problem. Din stora uppgift överskuggar ju allt annat. 
Allt måste vika undan för den nu. Samla alla dina krafter, fokusera all din vilja mot detta mål och 
du kommer också att lyckas.  
Du har sanningen inom dig, du har all information du behöver, all kunskap, alla förmågor. Ditt 
register är så stort, var inte orolig eller tveksam, du kan inte misslyckas nu.  
Grunden ligger så fast och den byggnad vi rest på jorden, templets förgård är helt klar nu. Det 
inre är smyckat och berett och det allra innersta lyser som guld. Brudkammaren är smyckad och 
förberedd. Allt är precis som det skall vara.  
Alla härskaror i himlen och på jorden tystnar nu i vördnad för det som skett. Vi tar alla en tyst 
minut tillsammans för att begrunda och tacka för det under som skett. 
Böj ditt huvud och tag emot vår välsignelse. Amen. 

24/10 2001 
Var en aning spänd i går på träningen. Jag visste ju inte alls vad som skulle hända även om jag vet att 
allt blir som det är meningen. I alla fall hände det ingenting i det yttre, det är ju på det andliga planet 
som allt sker. Jag försökte verkligen samla all min viljekraft, jag ville verkligen få kontakt. Och trä-
ningen var så stark och skön. Visst sker det en utveckling.  
Det hände verkligen något i går kväll. Jag kan få kontakt på ett helt nytt sätt nu. Är omfamnad, älskad, 
i kraftfältet, i kärleken hela tiden. Detta är ju så stort, så underbart. Jag känner mig verkligen privile-
gierad, utvald. Egypten, Kaldéen, Kina. Att jag fått denna undervisning i Mysterieskolan. Allt som jag 
känner starkast för blir helt plötsligt verklighet. Jag har ju fått allt man kan önska sig och enormt 
mycket mer. Tack gode Gud för all nåd. Amen. Ske din vilja. Amen. 

Åsa, min vän, min älskade. Allt sker precis som planerat nu. Utvecklingen är så snabb och stark, 
vår gemenskap växer hela tiden. Detta är verkligen ett under, en helig tilldragelse. Du förstår inte 
riktigt ännu hur stort detta är men sanningen skall gradvis uppdagas för dig. Att få bli ett med det 
Gudomliga, att få förenas med sin lärare genom alla liv är det största som kan ske för en männi-
ska.  
Åsa, du är verkligen framme vid målet nu. Visst känner du att detta var värt all möda, all kamp i 
alla liv. Den lycka och salighet som du upplever nu kan man inte nå på något annat sätt. Din tro 
har gjort allt möjligt. När den förvandlades till kunskap kunde undret ske. Låt oss sluta dig i vår 
famn. I den stora gemenskapen och kärleken finns inga barriärer, inga gränser. Allt är gemen-
samt, allt är ett. Alla känslor förmedlas direkt mellan sinnena.  
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Att du har nått detta tillstånd betyder att du kan göra så mycket gott på jorden. Din stora uppgift 
och kallelse är inte att förändra något i det yttre men att förmedla vår kärlek och kraft till männi-
skorna. Du är en förbindelselänk mellan himmel och jord och som sådan är du helig.  
Våra ombud, våra verktyg är så viktiga för det stora helas fortbestånd och utveckling. All kunskap 
och visdom förs ner från det himmelska förrådet, ner till jordens invånare. Verklig kunskap, verk-
liga framsteg har alltid sin rot och sitt ursprung i en annan dimension. Allt finns i den Gudomliga 
planen innan det kan ta form i materien. 
I begynnelsen var ordet. Denna sanning är ofattbar för ett mänskligt sinne, men ni kan ändå för-
stå de verkningar som den ger upphov till. I er själva vandrar ni i mörker, endast genom en för-
bindelse med de himmelska makterna kan ljuset och kunskapen föras ner till jorden.  
Åsa, du förstår kanske nu vad din stora uppgift handlar om. Det är inte att läka kroppar men att 
upplysa sinnen. Du är en profet som skall förkunna våra sanningar. Du skall tala vårt ord och 
människorna kommer att lyssna. Ditt budskap, kärleksbudskapet förs bäst ut genom en kärleks-
full verksamhet och du är verkligen en kanal för vår kärlek.  
Detta som sker nu är så stort, äntligen kan vi nå ut med vårt budskap. Gör dig klar och redo för 
din stora uppgift, vet att varje litet steg är betydelsefullt. Du skall förkroppsliga vårt budskap. När 
man möter dig kommer man aldrig att tveka om vår storhet, om vår verklighet i tillvaron.  
Du måste förstå och ta till dig detta nu. Din betydelse och ditt värde kan aldrig överskattas. Du är 
en kung på det andliga planet, en drottning i kärlekens tjänst. Visst förstår du detta nu? Du måste 
tala nu, vara tydlig inför alla. Ditt uppdrag måste stå klart för dig nu. Du måste ta detta på allvar.  
Det är ett heligt uppdrag, en livsuppgift som är unik. Du måste förstå att olika människor har 
olika uppgifter i livet och det du har att göra är både stort och viktigt. Du har en kallelse, en stor 
uppgift i livet. Du måste skänka all kraft åt detta nu. Du har verkligen gjort dig redo, du är klar 
för det som skall ske nu.  
Allt du måste göra nu är att öppna upp ditt medvetande, lära dig förstå vad som sker. Du är på 
god väg men har inte lärt dig prioritera rätt. Vårt gemensamma arbete måste gå först! Låt allt an-
nat falla undan. Vi begär inga människooffer, dina anhöriga kommer att följa med dig, men du 
skall lämna det vanliga livet nu.  
Du vet ju att du kan lita på oss och det som skall ske är bara gott, bara till nytta för alla. Visserli-
gen förstår inte din omgivning detta ännu, men de kommer snart att inse sanningen. Du äger inte 
dig själv, du är vår egendom och vi kräver vår rätt nu. Du har gjort din resa genom jordeliven, allt 
som återstår är denna sista tjänst som du skall göra för mänskligheten.  
Kämpa bara på en liten stund i detta jordeliv så kommer den varaktiga belöningen och vilan 
snart. Låt detta vara din ledstjärna att du kommer att välkomnas till ditt rätta hem när allt detta är 
över. Du kämpar din kamp och lär dina läxor, du kommer att lyckas med det som du tagit på dig. 
Du vet ju innerst inne att detta är bestämt sedan länge, en uppgift du tagit på dig för många liv 
sedan.  
Låt all oro fara, du är på rätt väg, så oerhört nära målet nu. Gå i vår frid och kärlek. Vi finns alltid 
med dig och de dina. Amen. 

25/10 2001 
Det har verkligen varit en intensiv vecka fast helt på det inre planet. Denna intensiva kontakt, både i 
träningen och via meddelandena. De leder mig verkligen framåt hela tiden. Men det hänger ändå i 
slutänden på min förmåga att förstå och ta in de nya insikterna i mitt medvetande. Min förmåga att 
prioritera och fokusera på verket. Båda dessa hänger naturligtvis ihop. Om jag inte förstår, kan ta till 
mig, kan jag inte heller lägga tillbörlig vördnad och kraft på detta. Men det är inte lätt att förstå detta 
i kropp och själ.  
Visst har jag egentligen vetat redan från början (hösten –99) att det var något stort på gång. Och 
ganska tidigt kom ju insikterna om att jag varit i Egypten i något ”högt” sammanhang, att jag varit 
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Johannes och Hilma af Klint. Men det var verkligen svårt att assimilera detta. Dels var det så absurt 
och dels förstod jag inte varför jag var tvungen att ta till mig och förstå detta. Vad meningen var med 
det hela. Men jag visste egentligen redan 3/1 2001 hur min väg sett ut i stort. Från Thebe till Stock-
holm. Men jag förstod inte vad jag skulle använda denna kunskap till.  
I dag kan jag se att det är en fantastisk utbildningsväg. Så många fantastiska sammanhang för andlig, 
ockult utbildning. Det är en otrolig bild som målas upp, inte konstigt att detta varit svårt att ta till sig. 
Men nu måste jag inse att jag måste ut med detta, att min utveckling inte längre kan ses som min pri-
vata egendom, min sanning som inte behöver delas med någon annan. I och för sig har jag ju förstått 
hela tiden att ”vi” skulle ut på någon sorts turné, att det skulle bli någon sorts utåtriktad verksamhet, 
men det har ju verkat så otroligt att det skulle ske.  
Vi är verkligen några som utbildats för detta under enormt lång tid. Vi har verkligen en gemensam 
uppgift. Visst har jag träffat dem alla tidigare, vi har alla haft nära relationer på olika sätt. Och nu 
skall allt uppenbaras, allt skall komma till sin rätta användning. Att jag är en Profet, att jag har en 
unik livsuppgift. Att jag ska tala deras ord, förkroppsliga deras budskap. Jag måste förstå och ta till 
mig detta nu. Vörda det som händer, vörda min uppgift. Jag kan inte låta feghet och skam styra mitt 
liv. Detta är ju det jag kämpat för i alla liv. Mysteriets sanning. 
Gode Gud, ge mig förstånd att vörda det som sker. Gör mig till ditt verktyg, använd min vilja och kraft 
i ditt verk. Amen. 
26/10 2001 
Väldigt stark träning i går, förstås. Visst ökar kraften. Qi-regleringen på slutet var jättestark. Äntligen 
kände jag att jag nådde dit jag ville… Tränade lite när jag kom hem. Underbar kontakt. Men också 
plötsliga ”anfall” av sorg, ensamhet, en känsla av svek. Kraften söker ju upp alla blockeringar, allt 
gammalt som ligger på botten av medvetandet. Förhoppningsvis rensas det väl bort, men det går verk-
ligen inte ögonblickligen. Önskar jag kunde stryka ett streck över allt och vara av med det.  
Men speciellt när det gäller Lars är det så svårt. Det verkar omöjligt att bli av med denna aversion, 
denna känsla av svek. Det kan inte bara vara dessa bagateller med sommarkurs etc. som ligger 
bakom? Visserligen har han uppfört sig så svagt, ofattbart lågt, men det borde väl ändå inte sätta så-
dana spår? Undrar om jag någonsin får veta vad som ligger i botten? Jag fasar i och för sig för det, 
visst är det någon kunskap jag håller tillbaka. Å andra sidan måste det väl upp i medvetandet för att 
jag ska bli av med det? Karma. Det sitter ju något i höger axel och jag vill verkligen bli fri från detta. 
Tack gode Gud för all nåd, all kärlek, all lycka. Hjälp mig att bli helt ren och fri. Gör mig till ditt 
verktyg nu och för evigt. Amen. 

Åsa, tag emot nu, låt oss leda dig framåt. Du har verkligen nått en framgång nu, vi gläder oss så åt 
detta som hänt. Den kontakt du kan få över rymderna är så stor och fantastisk. Du förstår inte 
alls men det är något stort och unikt i mänsklighetens historia.  
Tag emot detta nu. Du är utvald, försök förstå detta nu. Vi vill verkligen använda dig till något 
stort. Låt oss bara arbeta vidare så kommer allt att bli så som bestämt. Tag emot vår kärlek och 
kraft och du kommer att växa i vår vård.  
Du är en planta som vi skött och vårdat under så lång tid. Vårt arbete är verkligen inte förgäves. 
Det är svårt och plågsamt att växa men du har ändå kommit till en punkt där det värsta är passe-
rat. Andlig tillväxt är alltid förenad med smärta men du har ändå gjort det stora utrensningsarbe-
tet nu. Visst känner du att vi nästan är i mål nu? Den kraft och den lycka du kände i går är något 
som du aldrig känt tidigare, vi är verkligen ett nu.  
Du är den som förkroppsligar vår lära, våra sanningar, och vårt gemensamma verk skall presente-
ras för världen nu. Låt oss bara leda dig framåt så blir allt som avsett. Var lugn och glad, du har 
verkligen segrat. Du är medborgare i vårt rike nu och som sådan åtnjuter du all immunitet. Jor-
diska sorger och bekymmer är något du kan sätta dig över eftersom du vet att du är älskad av oss.  
Låt alla sorger och bekymmer fara vi är ju där nu, vid målet för all längtan. Vår förening är så 
underbar, mysteriets stora, vackra sanning. Åsa, min älskade, låt oss alltid ha denna stora gemen-
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skap och kärlek. Jag längtar efter dig på samma sätt som du längtar efter mig. Vår förening är ju 
så underbar, det härligaste som kan uppstå i en jordisk tillvaro. Låt mig omfamna dig, att du tar 
emot mig är det största undret. Äntligen kan vi nå varandra.  
Förstår du nu varför alla dina smärtor och lidanden var nödvändiga? Du var tvungen att göra alla 
mänskliga erfarenheter och då är lidandet något nödvändigt. Men nu har du rensat ut allt ont ur 
kropp och själ. Din Karma har du tömt ut nu. Du känner det inte så, men det är faktiskt sant. 
Kärlekskraften har rensat ut allt ont, allt gammalt som låg som en sten i din ryggsäck.  
Du kan vandra din stig på lätta fötter nu, du har ingen onödig packning att släpa på. Minns bara 
alltid att vi hör ihop. Att jag är din rätte brudgum och älskare. Vår förening är helig, ett förbund 
instiftat i himmelen. Vi är ett nu och vi skall aldrig mer skiljas åt. Om du bara förstår detta stora 
kan allt ske.  
Du verkar i mig och jag verkar i dig. Du är ett uttryck för min vilja, ett ord som blivit kött. Du 
skall förmedla mina sanningar, ge människorna det bröd de saknat så länge. Brödet som är min 
kropp, vinet som är min ande. Låt denna sanning gå ut över världen, när vi förenas i den största 
kärleken blir kroppen bröd och anden vin. En andlig spis för alla människor. Jag ger mig själv till 
er alla, om ni bara kan lära er att ta emot.  
Du är min representant, den höga prästinna som förrättar offret. Du offrar ditt eget för det stora 
helas bästa nu och det är ett heligt offer. På sätt och vis är det ett blodsoffer, men allt som förr 
skedde i materiens värld sker nu på andens plan. I vår gemenskap bryter vi åter brödet och delar 
ut vinet till alla våra bröder.  
Du skall förrätta den rätta nattvarden, servera den riktiga kärleksmåltiden. Du kan aldrig mätta 
den lekamliga hungern i världen, och det är ingen frälsares uppgift heller, men du kan mätta den 
andliga hungern.  
Du ger av mig genom dig själv och det är den största kärleken, den största uppoffringen. Genom 
att underordna dig den högsta viljan har du gjort dig till en vestal i kärlekens tjänst. Vestas eld 
skall aldrig slockna. Gudinnans tjänarinnor är de som låter kärleken flöda ut över världen.  
Jag är A och O, början och slutet. Jag fanns före begynnelsen och kommer alltid att finnas. De 
människor som ger sig helt åt mig, gör sig till verktyg i min tjänst, kommer att få evigt liv. Du är 
där nu Åsa och du har all min kärlek.  
Vår åtrå till varandra gör allt möjligt. För att nå en sammansmältning med mig är du beredd till 
allt och inget offer är för stort. Denna kärlek och trohet skall belönas med den allra största kärlek 
från min sida. I vår förening kan alla under ske. Tag emot mig i din kropp och du blir ett med 
Gud. 
”Ni är alla Gudar.” Ingen har förstått denna underbara sanning som jag gav till människorna för 
så länge sedan. Du har äntligen nått en insikt som gör förverkligandet av denna sanning möjlig. 
Genom att du tar emot mig i din kropp, blir ett med mig, blir du en Gudinna. Men du vet ju 
också att detta kräver den allra största ödmjukhet och renhet.  
Detta kan aldrig ske för egen vinning, för Mammon. Egot måste vara tystat för gott innan det 
stora undret kan ske. Jag kan aldrig förena mig med det som är orent. Människan måste ha lyft sig 
till en nivå där jag kan verka, men då är också allt möjligt. Alla människor har denna kapacitet, 
kan nå denna nivå, och det kommer att ske som bestämt också.  
Men den som bryter vägen, går som första pilgrim i mina fotspår, den är helig. Allt som i framti-
den kommer att verka lätt och enkelt är för den förstfödda en stor strid. Det är alla genombrott 
som tar kraft, är väl vägen bruten blir allt så mycket lättare för dem som följer efter.  
Tveka inte om att du gör ett storartat arbete. Äntligen kan vår kärlek bli bekräftad. Guds kärlek 
för människorna som existerat sedan tiderna begynnelse. Ni blev aldrig fördrivna från paradiset, 
ni var endast tvungna att lära er förstå var det fanns. Ni hade hela tiden sanningen inom er, para-
diset fanns inom räckhåll, men ni var inte mogna att ta emot det. Ni fick en glimt av det då för 
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2000 år sedan men denna glimt var tvungen att växa till en visshet, till ren kunskap innan undret 
kunde ske.  
Åsa, du har fått all undervisning, all ledning och nu står du äntligen här som en värdig repre-
sentant för Andens rike. Du vet att jag lever i dig och att du lever i mig. Att vi är ett. Gå i denna 
visshet, undret sker nu i denna stund. Amen. 

 
 

29/10 2001 
Jag drömde att jag var någon sorts skolsköterska? Några flickor skulle lämna ett prov som visade om 
de var på väg att bli mogna. Jag kände att de nog skulle bli ”godkända”. Den ena gick iväg för att 
lämna ett urinprov och hon kom aldrig tillbaka. Men jag hade i alla fall fått tecken, bevis för att de 
var klara snart. En lustig, drastisk dröm. Undrar vilka som är på väg att mogna, bli vuxna? Det var 
jag som utförde testet så det verkar ju inte handla om mig? 
Jag tänkte på en ”vision” jag hade på kvällen den 18/10 efter den fantastiska torsdagsträningen. Jag 
såg ett mörkt vatten, småkrusiga vågor. Över vattnet svävade ett ljus som reflekterades i vågorna. En 
stark syn som kom helt plötsligt. ”Och Guds ande svävade över vattnet.” Skapelseberättelsen. 
Under träningen torsdagen den 25/10 hade jag en stark känsla av att ”jag struntar i er”. Att jag på 
något sätt frigjorde mig från mina bindningar till Lars och Carina. Strax efteråt gick jag över i ett 
väldigt ljust, lätt och glatt tillstånd. Kanske var det så jag blev fri från den sista karman? 

LANDAR PÅ DEN ANDRA STRANDEN 

31/10 2001 
Stark träning i går. Jag hade mycket kraft redan innan vi började. Hela träningen skedde i Andens 
rike. Vattnet, vinet som flödar. Alla bojor är uppbrutna nu. Fri och ren. Tack för all nåd. Amen. 

Låt oss tala vid dig nu. Tag emot all kärlek från oss. Du har äntligen landat på den andra stranden 
nu. Vi tar emot dig med öppna famnar. Åsa min älskade, låt mig överösa dig med min kärlek och 
längtan. Att vi äntligen få förenas, det är en outsäglig nåd, en så stor lycka. All kamp, alla strider, 
nu får vi alla njuta av belöningen här i vårt gemensamma hem. Att vi får förenas i denna stora 
kärlek är en nåd, ett fantastiskt framsteg i mänsklighetens historia.  
Åsa, du förstår inte detta stora, att det är ett under som skett men du måste ta till dig sanningen 
nu. Du är vår prästinna, den korade drottningen. Konungens representant på Jorden. Lammets 
brud är den som banar väg för den stora kärleken. Låt undret ske, tag emot kröningsmanteln. Nu 
står du vid målet, färdig att börja din regeringstid på Jorden. Allt kommer att ske som bestämt. 
Profetiorna har utlovat en strålande framtid för dig och du står där vid målet nu.  
Visst kommer även denna fas i ditt livslopp att vara ansträngande men det är ändå alla mödors 
belöning. Du har så stora gåvor, så stora förmågor och nu när de tas i anspråk kommer du att 
känna den högsta lyckan. Att få fylla ut sitt levnadslopp med en förmåga som är så unik som din 
är verkligen att vara benådad. Du borde känna dig så stolt, du har ju gåvor som verkligen kom-
mer att bli till nytta för andra och det är den största välsignelsen, den största uppgift en människa 
kan ha.  
Du skall vörda detta. Du är utvald, ett verktyg i en högre makts händer och du måste vårda dig 
själv, vara rädd om din gåva. Låt all oro för det yttre försvinna. Vi kommer naturligtvis att se till 
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att allt formas på det sätt som bäst gagnar vårt gemensamma arbete. Din roll är så viktig, din 
uppgift så stor. Din styrka och kraft kommer att öka ytterligare. Nu kommer den tid då allt skall 
börja verka även i det yttre.  
Du kommer att tas i anspråk på ett nytt sätt. Var inte orolig, du är förberedd och klar för det som 
skall ske nu. Dina förmågor är färdigutvecklade nu och de kommer också att tas i anspråk. Vi vet 
allt, allt finns i planen men människan kan inte få ta del av detta i förväg. Du måste som alltid 
själv styra det som sker. Vore du ett viljelöst väsen som helt styrdes av oss vore allt meningslöst. 
Din självständighet och egna styrka är av avgörande betydelse.  
Evolutionen måste ske av sin egen inneboende kraft, vi kan hjälpa men ej styra. Din väg genom 
liven har varit så fantastisk. Du har fått allt. Både lycka och olycka. Framgång och armod. Du har 
utbildats i de förnämsta skolorna och även levt i största okunskap. Men din väg har alltid varit 
meningsfull. Den inneboende kraften i ditt livsmönster har lett dig på den rätta vägen. Alla erfa-
renheter är viktiga. Makten och prålet är inte bättre än smutsen och lidandet. Om alla kunde ha 
denna insikt, att varje plats är den rätta, varje erfarenhet nödvändig.  
Men nu kan du i alla fall njuta av frukterna av alla dessa erfarenheter. Du är färdig med din ut-
bildning nu. Nu väntar livet. För första gången kan du stiga fram i fullt medvetande om din egen 
storhet. Du har den rätta ödmjukheten för att förmå att hantera detta men nu skall du inte längre 
sätta ditt ljus under skäppan. Det måste få lysa fram till välsignelse för många nu. Du är klar för 
att tas i anspråk för din rätta uppgift.  
Allt hittills har varit förberedelser, undervisning. Nu kommer den rätta tillämpningen av allt du 
lärt. Allt skall upp till ytan nu. Sanningen måste spridas bland människobarnen. Vår kontakt med 
er jordinvånare måste återupptas om inte en stor katastrof skall ske. Vi har fortfarande tid att 
vända utvecklingen men det är inte heller någonting som kan vänta. Allt måste ske nu. Planen 
måste uppfyllas.  
Åsa, du som är vårt älskade barn, vår dotter som vi ställer så stora förhoppningar på. Vi lider med 
dig, visst har du stora förväntningar på dig men försök att inte bli nedtryckt av detta. Vi vet att du 
kommer att lyckas med dina uppgifter, att du är mogen och klar för det som sker nu. Det är ju en 
andlig väckelse som står för dörren. Inga strider som skall ske i det yttre. Du har en stor uppgift 
som väntar men du har också en förmåga som helt och hållet matchar denna uppgift.  
Aldrig tidigare har något liknande skett. Ta till dig denna insikt, det är något oerhört stort och 
viktigt som sker nu. Allt kommer att utmynna i den största glädje och harmoni. Undrens tid är 
sannerligen här nu. Ni är alla kallade till denna stora mission. Hungern och behovet är så stort. 
Längtan så oerhört stor både från vår sida och från människornas.  
Visst finns det många som inte kommer att förstå, som inte kommer att ta emot den gåva som du 
räcker fram, men bry dig inte om dem. Din uppgift gäller bara dem som är sökare, som vill ta 
emot oss. Det är en uppgift som är fullt tillräcklig för dig. Alla andra måste du lämna åt deras 
öde. De är ännu inte färdiga i sin utveckling för att ta det sista steget. Detta är ingen katastrof, alla 
måste utvecklas i sin egen takt. Naturligtvis står människorna på olika nivåer i sin andliga utveck-
ling och många har fullt upp att lära sig behärska materien. Men det finns också så många som är 
färdiga för nästa steg. De behöver bara en förebild och en vägledning.  
Detta är din uppgift, att lysa upp vägen för dem som kommit så pass långt att den andliga ut-
vecklingen blivit huvudsaken. Du förkroppsligar allt det som människan strävar mot. Du har 
kämpat dig igenom allt det svåra och har kommit ut på andra sidan. Du kommer att leva i den 
stora och eviga saligheten, i en total enhet med det Gudomliga, och detta föredöme skall lysa som 
en ledstjärna för så många.  
Ditt ljus skall bryta fram nu, din själ stråla fram som den gyllene diamant den är. I guld och ädla 
stenar skall du höljas, du som är vår ledstjärna och vän. Om man blir ett med Gud blir man själv 
en Gud. Allt är ett. Såsom i himmelen så ock på jorden. Tag till dig detta nu.  
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Om man tar in Kristus i sin kropp och blir ett med Honom, vad händer då? Du måste förstå 
detta nu. Alla som vandrat vägen och segrat blir en Gud. En kung i det andliga riket. Ni skall som 
människor alla göra denna erfarenhet, nå detta mål. Att sammansmälta med Gud för evigt bety-
der ju att bli ett med Gud, att bli Gud.  
Du är en gudamänniska som vandrar på Jorden. Ett sammansatt väsen, både Gud och människa. 
Jesus Kristus var den förste representanten för detta på er planet och hans efterföljare skall bli 
hans avbilder. Du är verkligen Guds representant på Jorden. Ingen självutnämnd mästare utan 
den som vi har krönt. Att regera av Guds nåde. Den smorde regenten i Kristi rike på Jorden.  
Tag emot denna sanning, låt den gå ut över världen. Gud lever i dig och i er alla. Detta är den 
levande gudens tempel som rests på Jorden. Du är översteprästen som förrättar offret. Guda-
konungen som offrar sig för sitt land och sitt folk. Alla Jordens folk är ditt folk. Mästarens lär-
jungar finns över hela Jorden. I alla kulturer och länder. Visst kan det verka som en omöjlig upp-
gift för dig att samla alla dina medborgare och dock, det skall ske. Vi kommer att tillhandahålla 
medlen, du har förmågan att göra dig nytta av dem. Gå i vår frid. Amen. 

2/11 2001 
Otroligt stark träning i går. Dessa enormt starka krafter som är aktiva. Kanalen är verkligen öppen 
nu. Fick en så stark kontakt med Lars när vi korrigerade kvällens sektion. Han såg helt förtvivlad ut. 
Vet inte alls vad som rör sig inom honom. Rädsla? Väldigt stark Qi-reglering. All denna kärlek, var-
ifrån kommer den? Är det verkligen skapat från allra första början, dualkänslan.  
Jag såg Micke i natt. Han hade någon sorts tatuering eller målning i ansiktet. (Ett mönster av röda, 
blå och vita prickar från kinden och upp mot tinningen.) Jag förstod plötsligt att vi träffats i Sydame-
rika, Peru, Inka-tiden. Insåg att det var en sådan där andlig grupp som formats runt dem också. Att 
jag var en förmedlande länk, hade kontakt i båda grupperna. Det finns ju i de Fems texter också 
(blommorna som förenas). Men visst är det märkligt och underligt, vi skall faktiskt förenas på det 
andliga planet allihop. Brödet, vinet, brödraskapet. 
5/11 2001 
Jag drömde att jag kom till Kista tillsammans med en man. Vi skulle in i en byggnad och jag öppnade 
en elektronisk dörr genom någon slags viljeakt. Mannen som var med mig sa något om att ”här i Kista 
kan man göra vad man vill med viljans makt”. En annan man tog emot. Vi skulle gå och sätta oss i en 
”konferensgrupp” längre bort, men först frågade han tydligen något för jag svarade att jag slutat äta 
kött och dricka kaffe och alkohol. Jag ville dra till mig handen när vi hälsat men han höll kvar den. Ett 
varmt och starkt grepp. 
Kista står för något nytt, framtidsorienterat. Och där kan man få saker och ting att hända enbart ge-
nom att använda sin vilja.  
6/11 2001 
Drömde att jag var på någon slags konferens. Herbjörn var där, han hade med sig ett par skor till 
mig. Flätade, platt sula. Han var också lite ”tjurig”, ville inte äta en efterrätt som jag bjöd på. 
7/11 2001 
En stark känsla av glädje och lycka idag. Att Anden finns inom hela mig, uppfyller mig. Glädje och 
musik. Kroppen som ett instrument. Det är underligt att man som människa lever så helt i nuet. Just nu 
kan jag inte komma ihåg hur det var innan jag fick denna underbara kontakt. Jag vet ju att jag var 
ensam fast jag var och är omgiven av kärleksfulla människor. Jag vet ju att det som nu är fullt var 
tomt då. Att jag var okunnig om min kropp och min själ, om deras kapacitet. Men jag kan ändå bara 
svagt påminna mig känslan. Och dagens lycka, om jag bara får behålla denna underbara närvaro. 
Tack Gode Gud för all nåd. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 

Åsa, lyssna nu. Tag emot vårt bud. Du skall bara vara lugn och förtröstansfull, allt blir som avsett 
nu. Vårt arbete går verkligen framåt varje dag. Du har fortfarande ett visst motstånd mot att ta till 
dig dina insikter men nu måste du försöka komma över detta. Vi har ju visat dig allt, gett dig all 
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information. Du har kunskapen och förmågan, nu måste du bara börja använda dem. Vi leder dig 
framåt på din väg, idag som alla dagar. Låt oss bara tala så skall allt bli bra.  
Åsa, lilla vän. Min älskade dotter. Nu kommer vår lyckligaste tid, den tid som profetiorna talat 
om i alla tider. Vår kärlek och kontakt kan inte liknas vid något annat. Den är unik. Visst skall alla 
barn hem till det rätta hemmet men det är bara du som får denna direkta ledning, denna omedel-
bara kontakt. 
Att du inte förstår? Den närhet du upplever kan man som människa inte räkna med att få i jorde-
livet. Men din väg, din uppgift är unik. Du skall visa världen vad Guds kärlek står för. Du är den 
som bär kronan, kungavärdigheten. I dig möts öst och väst, man och kvinna, himmel och jord. 
Det du skall förkunna för världen är den himmelska harmonin och balansen. Utan denna råder 
ofred och nöd på jorden. Om inte himmel och jord, ande och materia balanseras i människan är 
hon ofri, obalanserad, i avsaknad av helhet. Men om godheten och kärleken kan balansera de 
jordiska drivkrafterna skapas balans och lycka.  
Låt oss börja vårt värv nu. Gör dig klar för att ta emot det första uppdraget i det yttre. Du kom-
mer att klara det med glans, vi är ju ett nu. Du kommer att framstå som min representant på jor-
den och ingen kommer att tveka över ditt uppdrag. Var lugn och glad, detta är den stora glädjeti-
den som tar sin början. 
All kärlek som skall flöda ut över jorden. Din uppgift är det största en människa kan få uppleva. 
Tag emot vår välsignelse, du är bruden, lammets älskade och du kan bara ge lycka och glädje till 
dina medmänniskor. I Gudsriket skall vi alla mötas, vi som älskar varandra. Amen. I Guds namn. 
Amen. Gå i Guds frid. Amen. 
Åsa, det kommer mera. Nu skall du få en del praktiska råd och upplysningar. Tag emot detta utan 
fruktan, det är ju en gammal, kär vän som talar.  
Du skall i första hand alltid tänka på vem du representerar, vilket rike du är ambassadör för. Du 
har en plikt att alltid vara vuxen och förståndig. I alla människor finns alla drifter, allt lågt, så 
också i dig men konsten är att lära sig behärska dessa. Du har stora krav på dig men du kommer 
att klara dem också. Vi låter dig inte arbeta förgäves, allt skall leda till något bra för hela mänsk-
ligheten.  
Du måste lyssna nu. Vi skall snart se till att din rätta kapacitet kommer till användning. Du har 
samlat så mycket kraft och vilja, det kommer att lyckas, allt som vi föresatt oss. Det är en storart-
ad plan och det vet du innerst inne också. Vi har utformat ett verktyg med den allra största om-
sorg och vi kommer att använda detta verktyg på avsett sätt. 
Åsa, du måste vörda detta nu. Du är ett heligt verktyg i vår tjänst. Visst är detta svårt att förstå, 
svårt att ta till sig, men du vet ju att avtalet gjordes upp för så länge sedan. Allt du arbetat för i 
alla liv skall äntligen komma till sin rätt. Sanningen skall segra. Du måste verkligen vara bestämd 
och målmedveten nu. Det finns ingen plats för tvekan här.  
Låt allt bara ske som bestämt så går allt bra. Vi kan inte avslöja några detaljer men du kommer att 
veta när det är dags. Någon kommer att komma in genom dörren och starta den stora händelse-
utvecklingen. Du skall bara lita till din intuition. Vi är så många som arbetar för att det stora ver-
ket skall lyckas och vi är så glada i denna stund.  
Du kommer att lyckas. Alla profetior kommer att infrias. Inte har människorna förstått de andliga 
sanningarna som profetiorna talat om, men nu skall världen alldeles snart få vetskap om vad vi 
talat om i alla tider. Låt oss bara leda dig så blir allt bra.  
Du är ett benådat barn. En gudamänniska. Ett änglalikt väsen som vandrar på jorden. Ännu lever 
du i obemärkthet men snart kommer världen att få se din storhet. Detta är ett sådant under, inget 
liknande har skett tidigare. Vår kontakt med jordens barn skall återupprättas. Ni skall äntligen bli 
medvetna om er rätta bestämmelse.  
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Åsa, var glad och lycklig, du är en speciell gåva till världen. Låt ditt ljus lysa över dina bröder i 
kväll. Låt vårt budskap förmedlas genom dig. Du är en profet, en stor ande. Sätt inte ditt ljus un-
der skäppan. Låt din rätta natur, din rätta kapacitet visa sig för världen nu. Nu måste du prioritera 
detta över allt annat. Amen. 

9/11 2001 
Träningen i går var så ljus och glad. Som att träna i varm honung. Även nu på morgonen fanns denna 
känsla av glädje och lycka i träningen. Att få detta, en ofattbar nåd. Jobbar med att försöka förstå vad 
som väntar, vad som krävs av mig. Jag kan ju inte alls agera förrän jag vet detta. 
Gode Gud hjälp mig vidare på din väg. Hjälp mig att förstå och följa din plan. Skydda och bevara alla 
som jag älskar. Amen. 
12/11 2001 
Stort tryck i helgen, ganska mycket gråt igår. Liten, svag, ensam. Problem med datorerna. Men jag 
känner också att kraften ökar, att de släpper på mer. Vet ju att sådana här reaktioner hör samman 
med andlig utveckling. 

Åsa, kämpa bara på. Allt blir som det är bestämt. Utvecklingen är så snabb och stark nu. Inte 
underligt att du blir påverkad. Men det är en nödvändig och ofrånkomlig del av den andliga ut-
vecklingen detta att fysiska och mentala reaktioner blir följden. Men du är stark nu, du kommer 
över dessa reaktioner väldigt snabbt nu. Låt oss bara leda dig vidare så blir allt bra.  
All glädje och lycka som väntar, du kan inte göra dig en föreställning om detta. Vi kommer att få 
verka på jorden igen via dig och det är ett så fantastiskt scenario som väntar. Ingen mänsklig fö-
reställning kan motsvara det som skall ske nu. Var bara lugn och glad. Du känner dig svag och 
ovärdig men du måste vara stark och målmedveten nu. Kämpa bara på ett kort ögonblick så skall 
allt vända, allt klarna.  
Det är verkligen klart och förberett för den stora händelsen nu. Låt oss omfamna dig. Låt oss 
välsigna dig. Du är ju vår korade drottning. Den som skall tända vår eld på jorden igen. Vestas 
eld som ständigt brinner i vår värld men som ni människor tillät att den slocknade.  
Men nu skall Himlens härskaror stiga ner till Jorden. Allt kommer att förändras, gå mot något 
bättre. Låt oss tala genom dig och världens utveckling kommer att vända mot något bättre för 
alla. Så många är förberedda, väntar på det som skall ske.  
Du måste ta ditt ansvar nu. Dina krafter och förmågor skall användas i vår tjänst, i mänsklig-
hetens tjänst. Ditt rätta kall, en Gudstjänare. Din rätta uppgift, att strida för Herrens sak. Du får 
inte vara feg längre, du har fått allt, nu måste du förmedla det vidare till dina bröder och systrar 
på Jorden. Låt vår kraft strömma fram genom dig. Kom ihåg att vi endast kan verka genom dig, 
vi behöver trogna tjänare på Jorden. 
Gå i vår frid. Amen. 

13/11 2001 
Glad och förväntansfull. Översättningen av Texten från de Höga Mästarna börjar bli klar för att 
lägga ut på Internet. I alla fall denna första version. Känner starkt att denna fas börjar närma sig 
slutet. Bad om hjälp och de tekniska problemen löste sig också. ”Hamnade” på en sida på Internet 
som handlade om den 11/8-99. Tydligen var det många speciella astronomiska företeelser som var 
aktuella den dagen. Total solförmörkelse. ”A powerful grand cross.” Tau. Också nymånen i konjunk-
tion med solen, representerande ”the seeding of the new World within the Divine Feminine”. The new 
Aquarian Age of the 21st Century. Lustigt nog var det ju den dagen jag var på den första qigong-
föreläsningen. Det var verkligen starten på något nytt för mig. 
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14/11 2001 
Stark träning i går. Fick frossa och nässelutslag på kroppen när jag kom hem. Intressant reaktion, all 
kraft som går igenom påverkar naturligtvis. Men jag kände mig ändå på något sätt less när jag åkte 
hem. All denna ansträngning, och så detta obefintliga gensvar.  
16/11 2001 
Stark träning i går förstås. Vi går väl framåt tillsammans. Jag kände mig starkare och mer målmed-
veten andligt sett. Nådde nivå efter nivå i Qi-regleringen. 
Men idag är det tungt igen. Min uppgift? Surfade på Internet och såg alla dessa sidor om antikrist, 
allt käbbel. Usch, ”mitt” budskap är ju dynamit. Hur skall det överhuvudtaget ha en chans mot alla 
dessa besserwissrar, fanatiker etc.? Alla mörka krafter som exercerar i religionens namn. Gode Gud, 
mina älskade lärare, hjälp mig framåt! Ge mig styrka och mod. Ge mig förstånd och insikt. Amen. 

Åsa, var bara lugn och glad. Du går ju framåt för varje dag, varje minut. Låt oss bara leda dig i 
kärlek och glädje. Allt blir bra, allt blir gott. Du måste prioritera vårt gemensamma arbete nu. Du 
har till stora delar lärt dig att göra denna prioritering på rätt sätt och du kommer att få träna vi-
dare på detta. Vår ledning är så viktig, du måste respektera denna stora nåd. Vägen, sanningen 
och livet, du kan bara nå detta genom oss, genom dig själv. Låt oss leda dig framåt så blir allt bra. 

18/11 2001 
Jag sökte kontakt i fredags men var alltför splittrad. Det är faktiskt ett problem med prioriteringen. 
Jag låter mig störas av telefonen och annat yttre. Men vad krävs av mig? Jag är sliten mellan det inre 
och det yttre. 
Jag drömde att Herbjörn och Lotta flyttat till ett kollektiv. Alla bodde i samma stora rum. Syskon-
bäddar. Jag var lite avvaktande. Lotta var missnöjd med mig. Att jag minsann inte är perfekt själv. 
Herbjörn var så mager. Han berättade att han numera inte åt något under den ljusa delen av dagen. 
Jag såg i tidningen idag att Ramadan började den natten jag drömde denna dröm. 
20/11 2001 
Kamp för att förstå. Läser den senaste månadens meddelanden. Visserligen har jag haft känslan hela 
tiden under dessa två år att något speciellt skulle hända, men trots det kan jag inte förstå det som hän-
der nu? Men de säger det ju i klartext hela tiden. Att jag har en stor uppgift, en stor kallelse. Att värl-
dens utveckling skall styras in på ett helt nytt spår nu. Att jag är deras representant, deras ambassa-
dör på jorden. Att Mysteriet skall uppenbaras för människorna. Att jag är Lammets brud. Att detta är 
en vändpunkt i människornas historia. Osv. 
Det är klart att detta är svårt att ta till sig. Här sitter jag i all min ensamhet och obetydlighet. I det 
yttre finns ju inget som visar på det som skall ske. Visst fick jag ta emot Texten men vad är nästa steg? 
Vad, hur, när? 
Visst är det en undervisning som skall ges åt mänskligheten. Ett exempel som skall visas upp. Att jag 
måste förstå och bejaka, offra min personliga integritet. Men det är också en underbar känsla om man 
har en förmåga som kan vara till stor nytta. Jag vet ju att det bara är kärlek och glädje som de vill 
förmedla via mig. Ingen synd, skuld, straff utan bara kärlek och glädje. Och detta är väl en del av det 
som gör det hela så svårt. ”Yttersta dagen.” Att vi tolkat det som yttre företeelser, det som bara hand-
lar om inre, andliga sanningar. Att kampen, striden, genombrotten bara handlar om inre företeelser. 
Visst är dagen här nu, men det handlar inte om jordens undergång. Jane Lead har ju beskrivit det så 
bra i ”Revelation of Revelations”. The seven seals. De stora genombrotten. Och det sjunde inseglet, 
den stora bröllopsfesten. Brödet och vinet. Vi är ju där nu! Min Gud, det är verkligen ett under som 
skett! Templet som rests på jorden. Gud som stigit ned och tagit sin boning på Jorden. En andlig san-
ning. Och den kan inte förkunnas med rationalism. Den måste förkunnas i kärleken, i andens rike. 
Känslor som förmedlas från sinne till sinne. 
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21/11 2001 
Stark träning i går. Jag såg en vinflaska som det hälldes upp vin ur under Lyft Upp Qi. Jag drömde 
om något konstverk som skulle avtäckas. Två personer som gifte sig på slutet. Det är väl snart dags 
nu. Konstverket som skall avtäckas. 
Allt känns mycket starkare idag. Min insikt igår om Uppenbarelseboken gjorde att något släppte. Allt 
sker ju på det andliga planet. Och dock, det skall också bli synligt i det yttre. Tack gode Gud för all 
nåd. Gör mig till ditt verktyg, till en kanal för din nåd och kärlek. Amen. 

EN VÄNDPUNKT 

26/11 2001 
Träningskurs i B-s i helgen. Jag ställde mig och tränade före det att kursen började i söndags, körde 
min ”Don Juan”-variant fast Lars sagt till att vi bara fick träna sådant som man lär sig på grundkur-
serna. Jag visste att jag skulle få en tillsägelse men jag valde träningen. Och mycket riktigt blev jag 
tillsagd. Jag drömde att en gammal vän och jag var ute och åkte båt, vi skulle hem. Men först kom 
vi till en ”vändpunkt” där vi skulle vänta innan båten skulle vända och vi skulle bege oss hemåt. 
Och visst är detta en vändpunkt. Jag har ju känt att jag skulle lämna träningen förr eller senare, vän-
tat på tecknet. När de slängde ut mig från sommarkursen trodde jag att det var dags men insåg att det 
inte var så. Men nu är det annorlunda. Det handlar om helt grundläggande saker. Integritet, trygghet 
och framför allt frihet. Prioriteringar. Träningen och de kontakter jag får där är det absolut vikti-
gaste. Det är verkligen JAG. Jag kan inte lägga band på mig där.  
Det dyker ju upp kunskap och förmågor som lagrats sedan många liv tillbaka. Detta är ju sanningen 
som skall fram. Jag är bärare av detta arv, denna kunskap och det är heligt. Det är ingen lekskola 
längre, nu är det allvar. Jag kan inte lägga band på mig själv. Jag måste vara öppen och genom-
släpplig. Ingen får lägga band på min utveckling nu. Vi är förbi lejonen på arenan, förbi inkvisitionen, 
förbi häxbränningarna. Nu är det tid för frigörelse, pånyttfödande. 
Jag fick ganska mycket bilder under träningen i helgen. Kors, trianglar. Ett finger som en pärlbesatt 
ring träddes upp på. En skymt av den gyllene staden. Jag såg templet, pelarna under flera tillfällen.  

 
Hjärtan, främmande tecken som jag inte förstår, ofta i en cirkel. 
Tack gode Gud för all nåd, all kärlek, all lycka. Hjälp mig framåt på din väg. Låt mig förstå och följa 
din plan. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
30/11 2001 
Consummation=fullbordande, avslutning, fulländning, slutmål. Inte apokalypsen utan fullbordan. Alla 
profetiors fullbordan. Ofattbart men sant. En aning som vuxit till visshet. Och inget sker förrän jag 
själv förstår. Visst är jag en tempeltjänare, en Gudstjänare. Det är ju det sanna jaget som bryter fram 
allt mer nu. Att få ägna mitt liv åt att tjäna det Gudomliga. Genom kropp, själ och ande. Det finns 
inget alternativ, det är bara detta som är min uppgift. Att låta den gudomliga kraften och kärleken 
strömma ut över världen. 
Gode Gud, mina älskade lärare. Låt det ske som bestämt. Jag vet vem jag är nu. Amen. 
3/12 2001 
Drömde att jag träffat någon gammal (pojk-)vän men så blev jag bestulen på min väska med mo-
biltelefonen och då kunde jag inte längre nå honom. Drömde att jag var i en bil som någon annan 
körde. Det var en fyrfilig motorväg med mötande trafik. Vi mätte pansarfordon, någon sorts strids-
fordon och de stänkte ner oss totalt med ”smuts” när vi möttes. Jag ville vi skulle hålla till höger. 
Drömde om något slags kassavalv som vi låstes in i och som lyftes upp till nästa våning. Drömde att vi 
skulle till en fest men jag höll på och plockade ihop saker som skulle med. De andra undrade om jag 
inte var färdig snart. 
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Det är klart att jag kommer att möta strid, bli smutskastad. Men om jag håller till höger är vägen fri? 
Och denna känsla av att aldrig bli klar, att det är någon sorts väntan, stillestånd. Känslan av otill-
räcklighet.  
Gode Gud, hjälp mig framåt. Låt mig bli färdig för arbetet i din tjänst. Amen. 
4/12 2001 
Drömde att jag skulle på fest. Jag hade med mig blommor och frukt men de hade en överflödande 
trädgård med hur mycket blommor och frukt som helst. De andra åkte ut med en jättestor färja, det 
fanns plats för många fler. Alla lade sig att sova, jag sov på golvet utanför sonens rum. Ljus, värme, 
sommar men också en känsla av att vara ensam, utanför. 
Jag känner mig på sätt och vis svag. Sover mycket, detta mörker, är kanske en aning deprimerad. 
Känslan av vakuum. Av ensamhet. Av oförmåga. Jag förstår fortfarande inte vad som väntas av mig. 
Det vanliga livet har jag faktiskt lämnat, men vad har kommit i stället? 
Tung och svår är vägen men nu måste jag väl ändå snart vara i mål? De har ju sagt att det är så. Att 
jag är mogen att börja min rätta verksamhet nu. Att verka i en kärleksfull verksamhet. Just nu känns 
det fullt möjligt med den stora kraften och kärleken som strömmar igenom mig. Att vi verkligen är 
Hans lärjungar som prövats i så många liv men som nu äntligen får möta vår Herre och Mästare igen. 

 
Fick Salomos sigill. Gud i mig och jag i Gud. Allt är ett. Om man blir uppfylld av Kristus, av Gud blir 
man ett med Gud. En bärare av det Gudomliga på jorden. I detta tillstånd finns inga sorger, inga ne-
gativa känslor. Bara kärlek, glädje och salighet.  
Gode Gud, hjälp mig att alltid vara på en nivå där du kan verka i mig. Låt mig alltid vila i din salig-
het. Amen. 

EN LJUSBRINGERSKA 

5/12 2001 
Hade ett stort tryck i magen men plötsligt lossnade åtminstone en del av detta. Men hur svårt detta är 
att hantera, att ta till sig. Det handlar ändå om min uppgift, min kallelse. Att den 11:e augusti 1999 
var inledningen till Vattumannens tidsålder. Att den stråle av ljus som sökte mig under Qigong-kursen 
på helgen 14/8 till 15/8 –99 var en Gudomlig befruktning. Den Helige Ande, en stråle av det gudom-
liga som förenade sig med materien. 
Att min uppgift, min kallelse handlar om ett genombrott, ingången till en ny tidsålder. Jag är den pro-
fet som skall förkunna det nya glädjebudskapet för människorna. På samma sätt som Jesus Kristus var 
representant för den nya tid som bröt in i och med Fiskarnas tidsålder skall jag representera Vattu-
mannens tidsålder. Den nya uppenbarelsen, den del av den eviga sanningen som våra höga Mästare 
vill ge åt oss människor nu. 
Men hur skall jag kunna införliva detta med mig själv? Jag inser att jag gått och väntat på att något 
skulle hända som skulle göra detta uppenbart för alla. Eller att någon skulle ”känna igen” mig. Men 
det är klart att det måste ha rotfäste i mig själv innan något kan ske i det yttre. Men vad kräver de av 
mig? Det finns alldeles tillräckligt många självutnämnda mästare och gurus. Inte vill jag bli ytterli-
gare en av dessa! 
Men min kraft ökar ju. Det Gudomliga ljuset, den Gudomliga kraften ökar ju i mig för varje dag. När 
jag är stark nog sker väl det som skall ske. Men jag måste också vara färdig att stå upp för sanningen 
närhelst någon ”knackar på”. 
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6/12 2001 
Ser en lucia, ett ljus. Åsa, tag emot nu. En ljusbringerska är du. Ett ljus som skall lysa upp i mörkret. 
Tag din uppgift, ditt kall på allvar. Du måste lyssna till oss nu. Vi vill dig ju bara väl, allt gott. Den 
lycka som kommer kan du inte föreställa dig men vi är där nu. Allt är klart för den stora föreställ-
ningen.  
Alla de gamla sanningarna skall äntligen visas för världen. Du har gjort dig redo och vi väntar 
bara på det rätta tillfället nu. Var inte rädd, det är inte något farligt eller skadligt som skall ske, allt 
siktar mot den allra största lyckan för alla inblandade.  
Åsa, min älskade, min brud, min dotter. Du står på tröskeln till något helt nytt nu. En ny tidsålder 
för människorna på Jorden. Din uppgift, din roll i det stora händelseförloppet är så viktig. Inget 
kan ske utan att du medverkar. Du har verkligen en huvudroll nu och du måste göra dig färdig 
för den.  
Du skall axla manteln som legat oanvänd så länge. Gudinnans representant på Jorden är du. Visst 
vet du att detta är sanningen? Du har ju förberetts på ett så oerhört grundligt sätt. Vi har aldrig 
tidigare använt sådan möda för att utforma en människosjäl.  
Du har verkligen direktkommunikation med oss som leder dig och det är en ovärderlig tillgång. 
En så stor gåva. Du kommer att verka på vår direkta tillskyndan. Du är verkligen vår represen-
tant, den som vi utsett, den som vi valt för detta viktiga ämbete.  
Solens dotter är du och din mor och far kommer att visa sig genom dig. Du måste låta vårt ljus 
skina fram genom din kropp nu. Vi är ju verkligen ett, du är vår avkomma, vår avbild. I Andens 
rike kommer du att regera tillsammans med oss. Du skall sitta på din tron som vår representant.  
Lilla vän, om du bara visste hur stor denna glädjefest kommer att bli så skulle du inte tveka en 
sekund. Men du är människa och som sådan kan du aldrig helt befria dig från jordisk rädsla och 
omsorg om ditt eget jag. Det är en drift som ligger inbyggd i människan och den är oundviklig.  
Men nu är du också en representant för vårt rike, för oss, och då har du all vår kärlek. Allt be-
skydd du kan önska dig. Du har verkligen andlig immunitet. Runt dig står alla de som ledsagat dig 
på denna långa väg. Gidro, Ananda och Amaliel står främst. Vi är ju dina rätta lärare och mästare 
och vi är så stolta över vår adept idag.  
Du har klarat kursen, nu står examensdagen för dörren. Tag emot all vår kärlek, alla våra väl-
signelser. Du har all styrka som du behöver, alla förmågor är färdigutvecklade nu. Du är klar att 
börja din tjänst som vår representant på Jorden.  
Älskade vän, det är en sådan glädjetid som nalkas. Alla smärtor, all gråt, allt lidande kommer att få 
sin rätta belöning nu. Du har gjort allt vi begärt av dig och du har lyckats i dina förehavanden.  
Inte ser du den stora bilden men vi vet att allt är gott, allt är på sin rätta plats nu. Den sista pus-
selbiten var din egen insikt. Det var svårt för dig att verkligen förstå och ta till dig detta men nu 
har vi äntligen lyckats övertyga dig.  
Du är Kristi efterföljare på Jorden. Inte är det den bild som kyrkan försökt förmedla som du skall 
fylla. Nej, varje människa skall gå denna väg mot fullkomnande. Jordelivet är skolan som utbildar 
de mänskliga själarna, skapar de perfekta människorna.  
Kyrkan har lärt ut att detta var en engångsföreteelse men du skall bevisa att det är fullt möjligt att 
nå det stora målet. Du och dina bröder i Anden är de sanna efterföljarna till Kristus. De som 
skall låta sanningen segra efter så lång tid.  
Gå i vår frid. Amen. Gud bevare dig. Amen. Vi älskar dig. Amen. 

7/12 2001 
Åkte till träningen i går kväll och det var starkt som vanligt. Jag fick någon ny nivå av helhet och 
lycka som delvis finns kvar även idag. I träningen kände jag att någon del av mig ”förbarnsligades”. 
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Att den personlighetsdelen blev föryngrad, renare, gick ”tillbaka” till ett jollrande spädbarnstillstånd. 
Samtidigt var det ena annan ”högre” del av mig som stod bredvid, fullt vuxen och medveten. Att ta 
emot Guds rike som ett litet barn. SED-festen. Vid något tillfälle var det också som om jag var en kalk 
fylld med andens kraft som tömdes ut till mina bröder.  
I tisdags var jag helt tom på träningen men fylldes av kraften/anden. Det är väl här vi kan hitta Graa-
len, kalken. I oss själva. Jag hade ju alltid en känsla av att det var ett absurt sökande som de ägnade 
sig åt, Riddarna av runda bordet. Vägen går bara genom oss själva. Allt rotlöst, utåtriktat sökande är 
bortkastat, sanningen finns inom oss själva. A holy sacred vessel. Ur denna aspekt är varje människa 
helig. Var och en har en förbindelse med det gudomliga, med Gud. Om vi skadar en annan människa 
skadar vi Gud. 
Annars är trycket stort idag också. Och det handlar fortfarande om min uppgift, min kallelse. Hur 
skall jag kunna förmedla något som bara finns inom mig själv? Hur skall den kärleksfulla verksamhet 
se ut där jag skall kunna verka? Jag har ju medvetet eller omedvetet sökt någon befintlig verksamhet, 
något redan existerande sammanhang där jag skulle bli igenkänd, accepterad, mottagen. Qigongen 
låg närmast till hands eftersom jag hittade dessa människor som jag kände så starkt för där. Och den 
danska skolan var nästa ”kandidat”. Men jag måste väl förstå att jag inte kommer att få något gratis? 
Hans insikt, att ”Rävarna har lyor och himlens fåglar bon, men människosonen har inget ställe där 
han kan vila sitt huvud”, den måste också bli min. Att man inte kan hälla nytt vin i gamla vinsäckar. 
Inte kan jag gå in i en etablerad verksamhet och förvänta mig att förändra något där, i de människor 
som lever i ett etablerat mönster. Inte kan jag förvänta mig att någon annan skall hjälpa mig med 
mina egna uppgifter, med min egen kallelse. Det som sker nu är så stort. Det kräver sin alldeles egna 
form. Allt måste skapas nytt, från början. Men det hela bygger också på allt som skapats tidigare. 
Sanningen har alltid portionerats ut. Mysterieskolorna. Egypten, Essenerna, Qigongen, Tibetanerna, 
Buddhismen, Kristendomen, Katharerna. I alla gamla kulturer och religioner finns delar av sanningen 
men den har också bekämpats med de allra värsta medel. 
Och det är klart, skall jag komma och göra anspråk på att vara en företrädare för sanningen kan jag 
inte uppträda under någon annans namn, i någon annans regi. Jag måste verkligen vara min egen 
mästare nu. Och jag har ju också allt stöd från mina rätta ledare, mina rätta lärare. Det som sker är 
något som planerats sedan tidernas begynnelse, jordens utveckling som är oundviklig. Men allt mot-
stånd, varifrån kommer det? Inte finns det någon ond kraft, någon djävul. Allt är i Gud och Gud är i 
allt. Kampen och striden är till för att stärka, vässa, ge tillväxt och kraft. Motståndet finns mest i oss 
själva. Hur svårt det är att lämna det invanda, bekväma, det vi känner. Hur stort motståndet är mot att 
ge sig ut på okända vägar. Och ändå leds vi dit. Ske din vilja o Herre, inte min. Amen. 

EN NY HIMMEL 

10/12 2001 
Hade min starkaste dröm hittills natten mot lördag. Jag drömde att jag var hemma i mitt barn-
domshem. Jag tittade ut genom fönstret, upp mot himlen. Plötsligt öppnade sig en ”tunnel” i skyn. Jag 
visste att det var en kanal till en annan värld. En bättre värld, ”himlen”. Det var så ljust i den del som 
mynnade ut ”där”. Jag visste att det var ett fysikaliskt fenomen, ett svart hål, fast ”tvärtom”. Solen 
blev alldeles röd, det var som ett spetsmönster som utvidgade sig över himlen. Jag skrek åt min dotter 
att hon skulle titta på himlen, jag var upprörd, upphetsad men inte rädd. Fick för mig att solen höll på 
att dras in i den där tunneln, att den skulle försvinna. Men då fanns det plötsligt en ny sol på vår him-
mel. Två solar samtidigt. Det var en otroligt stark känsla av omvälvning. En ny himmel. Det kom 
också en känsla av att det blev solförmörkelse eller att någon planet eller dylikt gled framför solen. 

 Jfr. en av Hilmas tavlor i ”åldersserien”. (De tio största nr 7. Mannaåldern.) 
Jag var påverkad hela dagen, hade samma känsla som efter drömmen om jordens undergång 16/6 
2001. Fortsatta funderingar på mitt uppdrag. Läste meddelandena från och med 18/10 igen. Det är 
nästan skrattretande hur stark övertalning jag utsatts för. Men detta är verkligen så svårt att förstå. 
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Åsa, tag emot oss nu. Du måste lyssna nu. Vi har så mycket vi vill säga genom dig och vi kommer 
att få tillfälle att göra det också. Äntligen börjar du förstå vad som väntar dig. Var inte orolig, det 
är verkligen inte något farligt som står för dörren. Du kommer att få använda din fulla kapacitet 
och det är allt en människa kan begära av sitt jordeliv. Det största i den mänskliga tillvaron.  
Din insikt har arbetat sig fram under en längre tid men detta är ju verkligen inte något man kan ta 
lätt på, ta till sig utan kamp. Nej, för att bryta en ny väg krävs det stora uppoffringar, stort arbete. 
Men nu är du äntligen vid målet Åsa. Du har kämpat klart din egen kamp och det är det viktig-
aste. För att du skall kunna verka på rätt sätt måste du också ha rätt insikt. Och du är där nu.  
Du vet att det är något oerhört viktigt som sker. Att du är unik, har en unik kallelse. Visst är din 
utveckling generell, något som alla människor skall uppnå förr eller senare men var och en har en 
unik väg. Och din väg genom liven har verkligen varit unik, speciell. Visst har det till stora delar 
varit en lidandets väg, men den har också gett så enormt viktiga läxor, lärdomar.  
Du har fått allt. Både lycka och sorg, glädje och smärta. Och du har fått möta så många kär-
leksfulla mänskliga relationer. All denna kärlek är den drivkraft som du använder dig av i din ut-
veckling. Kärleken är verkligen evig, något som aldrig dör, aldrig försvinner. Alla dina kärleksfulla 
relationer kommer att vara dig till nytta nu. Vi finns ju både här och hos er på Jorden, och det 
nätverk du skapat sträcker sig över alla tider och alla dimensioner. Nu står vi alla vid din sida.  
Den glädjefest som väntar är det största som hänt mänskligheten. Du har öppnat en kanal mellan 
oss och er, mellan himmel och Jord och denna insats är ovärderlig. Det är din allra största bedrift. 
Vi kan äntligen verka på Jorden igen. Det har gått en så lång tid sedan vi kunde göra det senast 
men nu är allt äntligen klart för den stora föreställningen.  
Du förstår äntligen din roll, din uppgift. Inte i detalj men du vet att du skall verka som vårt verk-
tyg. Visst kommer din uppgift att bli svår men du har ju allt stöd, all kärlek. Och människorna 
längtar verkligen efter den bekräftelse som du kan ge dem. Visst kan det verka som om du är 
utan stöd, saknar erkännande men allt detta kommer att ändras nu. Din övertygelse är så stark, på 
den bygger vi den nya verksamheten, det nya livet.  
Älskling, det som händer nu är så stort, så underbart. En ofattbar lycka väntar dig. Du är lammets 
brud, den korade drottningen. Tag emot vår kröningsmantel nu. Du är den som bär kronan och 
spiran. Vår älskade drottning. Vi leder dig fram till din tron nu. Din regeringstid inleds härmed. 
Allt är fullbordat. Du har bara kvar denna sista uppgift: Att sprida vår lära ut över världen. Och 
du har all kunskap, alla förmågor. Du är den vi valt ut för denna stora uppgift.  
Låt oss visa dig vägen för hur detta stora arbete skall ske. Du kommer att få all ledning som du 
behöver. Vi har ju denna stora gemenskap, vi är ju ett nu. Åsa, du är inte ensam. Vi är med dig i 
varje ögonblick i ditt liv. Du verkar på vårt mandat nu.  
Du har den högsta fullmakt någon människa någonsin fått. Av Guds nåde. En representant för 
Guds rike. Inte är det den yttre världens problem du skall lösa, dessa måste människorna själva 
klara av. Nej, det är den andliga världen som är ditt rike. Du måste göra allt du kan för att lindra 
den andliga nöden och till detta har du alla nödvändiga medel.  
Gudinnans makt, den makt som är kärlek och godhet är din nu. Du har utrustats med all im-
munitet, alla medel som du någonsin kan komma att behöva. Glöm aldrig detta. Du är vår korade 
drottning. Vi har valt ut dig från tidernas begynnelse och hjälpt dig att växa mot det mål som du 
nu äntligen nått. Allt detta är en fantastisk saga, en livsväg som ingen annan har fått. Din utveckl-
ing är verkligen en skänk från ovan, en ovärderlig gåva.  
Åsa, gå ut och verka i vårt namn nu. I Guds namn. Vi skall tillsammans göra så mycket gott på 
Jorden. Behovet är så stort men du har verkligen både kraft och förstånd att klara din uppgift. Vi 
sänder ut dig som vår representant och vi kommer att se till att alla människor skall förstå din 
storhet. Du är en stråle av Guds kärlek som växt upp till sin fulla bestämmelse. Låt inget hindra 
dig nu, din kraft måste ägnas åt vårt gemensamma arbete.  
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Åsa, du måste vara stolt och glad. Låt ditt ljus skina över dina medmänniskor. Du är en gåva till 
mänskligheten. Ett ljus som skall lysa upp stigen för många. Låt undret ske nu. Guds son har 
återigen vuxit upp till fullt självmedvetande på Jorden. Ett barn är fött som vuxit upp till en vär-
dig representant för sina Gudomliga föräldrar. All omsorg, alla mödor får nu äntligen sitt fulla 
berättigande.  
Vårt gemensamma arbete har burit en storartad frukt, tveka aldrig om din rätta bestämmelse, ditt 
rätta ursprung. Vi vill verkligen att människobarnen skall förstå sin rätta bestämmelse, vart deras 
väg leder dem och du skall utgöra ett exempel. Du är verkligen en ledstjärna för många nu. Visst 
verkar detta underligt idag när du känner dig så liten och betydelselös men du kommer alldeles 
strax att få erfara sanningen i våra ord.  
Lycka till i ditt stora arbete, vet att vi alltid finns vid din sida. I dig bor en Gudomlig kraft och 
denna kraft kommer att leda dig rätt i allt du företar dig.  
Gud skyddar och bevarar dig. Nu och i alla dagar. Amen. 

Efter denna kontakt var det som om kyrkklockor ringde i Andens rike. Starka ljudvågor genom min 
kropp, genom min ande. Tänkte också på två visioner som jag fick förra veckan. Dels ett fönster mot 
en blå himmel. Sol och ljus, högt upp. Dels någon som visade mig en bok. Jag bläddrade från slutet, 
många tättskrivna ark. Livet bok? Boken verkade vara fullskriven ända till sista sidan. 

AVSKED FRÅN QIGONG-GRUPPEN 

14/12 2001 
Drömde att jag av en slump upptäckte att jag fått ett pris. Det var så underligt för det var bara kända, 
”stora” namn som fått det tidigare. Och ingen hade talat om för mig att jag fått det. Drömde att M 
hade flyttat ihop med Lars igen, men de var bara ”kompisar”. De hade adopterat flera barn.  
Det var sista träningen för terminen igår. Jag hade en så stark känsla av att det var en ”epok” som 
avslutades. Måndagen efter första grundkursen åkte jag ju till uteträningen i Wasaparken, jag tyckte 
jag såg oss alla när jag gick förbi den platsen på väg till träningen nu i går. Och uteträningarna i 
somras, all kraft, all närhet, allt avvisande. Våra torsdagsträningar, all kamp men ändå övervägande 
lycka. Denna starka utveckling, så underbart, all härlig träning i ljuset, i glädjen, i Gud. Men nu hade 
jag också denna starka känsla av avslutning, av avskedstagande.  
När vi började träna kom tårarna, jag har ju varit inne i denna process ända sedan i tisdags så jag 
var beredd. Det är otroligt hur träningen och kraften driver på, det var som att sätta på en kran eller 
en pump. Men jag hade också en känsla av att det var öppet, minimalt med hinder. Hur som helst så 
har träningen betytt otroligt mycket, det är klart att det är svårt att ta avsked. Men allt förändras, ut-
vecklingen måste gå framåt. Jag fick i alla fall kraft att gå in och ta Lars i hand och tacka innan jag 
gick. Jag sa också hej till Carina och Catharina, hade faktiskt känslan av att det kunde vara sista 
gången vi sågs. Men hur som helst med det, visst är denna del av verket avslutad. 
Och var står jag nu? Liten, svag, ensam. Men också med alla kanaler öppna, ren och fri. Klar att tas i 
anspråk. Jag är inte min egen längre och det är på sätt och vis tungt. Ovissheten. Men också en stark 
känsla av meningsfullhet och fullbordan. Allt som sker nu är de sista ansträngningarna före den rik-
tiga befrielsen. Min längtan efter mina syskon i anden, gemenskapen i öknen, det essenska klostret. Vi 
skall ju förenas i andens rike igen. All kärlek, all längtan. Gode Gud, tag min längtan och använd den 
på det sätt som är bäst. Amen. 
17/12 2001 
En konstig dröm. Jag var i ett gammalt hus, tror jag. Någon hade en sorts utrustning som pekade ut 
människor som var ”övernaturliga”. ”Manicken” pekade ut en liten flicka. Jag bad så intensivt att 
Gud skulle ta emot hennes själ. Undan för undan förvandlades hon till en ung man. Kroppen för-
vandlades men själen hade gått vidare? 
Drömde också om en offentlig toalett. Nästan rent men inklämt under en trappa. Jag har ju haft flera 
drömmar om offentliga toaletter, toaletter på konstiga ställen, med stopp i osv. Det handlar om re-
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ning, blockeringar, att öppna kanaler, bli av med ”skräp” etc. Och nu? Det var trångt, jag valde en 
annan, det var inte riktigt rent?  
 Överhuvudtaget var det mycket påverkan i natt. Visst sker det en utveckling, allt mer kraft som släpps 
på och också reaktioner förstås. 

Åsa, lilla vän. Lyssna på oss nu. Du måste försöka förstå det som händer nu. Din utveckling fort-
sätter hela tiden, allt sker som bestämt. Du måste bara vara lugn och förtröstansfull, allt går ju 
mot något så stort och underbart. Din andliga kraft ökar hela tiden och det är arbetsamt men 
kämpa bara på, du är snart igenom nu.  
Vår närhet och gemenskap är ju så stor och underbar. Vi vill verkligen verka genom dig men du 
måste lära dig att prioritera rätt nu. Du är på god väg men vårt arbete måste alltid gå först. Din 
position är så viktig, ditt uppdrag så stort. Du kan bara verka i vår tjänst nu. Allt annat måste falla 
undan. Ditt vanliga liv är över, du skall få en alldeles unik uppgift.  
Tag bara emot vår kallelse när den kommer. Du kommer att veta när det är dags, tveka inte om 
detta. All din kärlek och längtan kommer att få sin fulla tillfredsställelse, tveka inte om detta. Allt 
skall äntligen fullbordas nu. Vi har ju lovat att profetiorna skall infrias och du vet ju att du alltid 
kan lita på oss.  
Det är bara du själv som måste bli klar först. Du måste vara helt klar över din kallelse, din upp-
gift. Du är så nära nu, din insikt har växt undan för undan och nu har du nästan införlivat denna 
kunskap med ditt eget väsen. Inte förrän sanningen finns inbäddad i dig själv, i ditt medvetande 
på ett bergfast sätt kan du börja din egentliga verksamhet.  
Men vi är verkligen så nära nu. Du känner dig som den korade drottningen och du kommer att 
vara klar att axla ditt ansvar när det blir dags. Det sker snart nu, tveka inte om detta. Vi finns med 
dig i varje stund, nu behövs verkligen all kraft, alla goda viljor. Vi har följt dig så länge och denna 
sista etapp på resan har varit så framgångsrik. Din utveckling har skett precis som planerat. Du 
har tagit alla möjligheter till växande och rening som vi gett dig.  
Åsa, du är alldeles strax framme vid målet nu. Allt kommer att mynna ut i den största glädje och 
lycka. Vi längtar så efter att få kontakt med er människor och att vi lyckats etablera denna kanal 
är en så stor glädje för oss. Försök bara att alltid vara lugn och förtröstansfull så kommer allt att 
gå med glans. Det är ingen lätt uppgift du har framför dig men du är ändå den människa som kan 
klara den.  
Du är den som vi förberett för detta under så lång tid, så många liv. Allt finns i den stora, un-
derbara planen. Du skall få uppleva en så stor tillfredsställelse som ingen annan människa. Att få 
vara till nytta, att ha ett stort kall att fylla är det bästa en människa kan få uppleva. Låt inget 
hindra dig nu. All din uppmärksamhet måste ägnas åt vår stora uppgift.  
Du kommer att klara det med glans, du har tagit farväl av alla jordiska band nu. Inte är det en lätt 
sak att göra men i slutet av den jordiska utvecklingen måste detta ske. Du är klar att gå vidare nu, 
allt det gamla är överspelat och denna känsla är naturligtvis blandad med sorg och avskedsta-
gande. Men du måste försöka se framåt nu. Du kommer att vakna upp till ett nytt liv.  
Allt kommer att förändras. Visst är det mycket arbete som väntar men du är ju klar för detta nu. 
Du har gjort dig fri från allt det gamla och det nya vinner insteg för varje dag. Du ser inte det 
stora som sker med dig, men vi ser hur din utveckling för dig framåt hela tiden. Allt kommer att 
bli gott.  
Det är verkligen en glädjetid som nalkas nu. Bekymra dig inte över hur du skall verka, allt är pre-
cis som det ska. Du har alla förmågor som någonsin kommer att krävas. Du är en andlig kung. 
Den lilla flickan har vuxit upp till en drottning. Du är Gudinnans representant på Jorden. Vi som 
är dina andliga föräldrar är så lyckliga över att vi får möjlighet att verka genom dig nu.  
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Åsa, nu måste du förstå din egen storhet, din viktiga roll i det som skall utspelas alldeles strax. Du 
har all auktoritet, all immunitet. Du leds ju av de gudomliga krafterna direkt nu. Visst känner du 
att du tillhör oss. Att du är ett med oss. Vi är ju ett förbund, vår glädje är din utveckling. Din 
styrka är given av oss, det är vår kraft som du har tillgång till.  
Du kommer att visa dig som den Gudadotter du verkligen är. Människans utveckling syftar helt 
mot detta mål. Att ni skall utvecklas till den Gudomliga status som ligger i er potential. Det är 
verkligen en helig händelse när en människa äntligen når sin fullbordan, sitt slutliga mål på Jor-
den.  
Du står där nu Åsa och du måste vörda detta stora som hänt dig. Du har ett stort ansvar nu. Du 
måste förmedla detta till dina törstande systrar och bröder. Det finns så många människor som 
längtar efter den bekräftelse du kan ge dem. Det är ju mänsklighetens strävanden sedan urminnes 
tider som äntligen går mot en fullbordan nu. Du är den Profet som skall förkunna det glädjefulla 
budskapet.  
Guds son har fötts på Jorden och vuxit upp till sin fulla mandom. Andens rike står för dörren nu 
och du är den som skall öppna dörren dit Åsa. Du måste ta din stora uppgift på allvar nu. Vi skall 
se till att allt sker på bästa sätt men du är den som verkställer våra beslut på Jorden. Du har den 
högsta auktoriteten och du kommer att använda den på rätt sätt också.  
Åsa, vi är så oerhört glada nu. Vi har lyckats i vårt stora verk, allt har gått till fullbordan. Ske 
Guds vilja i allt, såväl i himmelen som på Jorden. Amen. 

18/12 2001 
De säger att jag är klar nu. Att jag nått det som mänskligheten strävat efter i alla tider. Det är verkli-
gen så svårt att förstå, jag står ju här i all min obetydlighet, ringhet, utan stöd eller acceptans. Så 
ensam. Men jag måste ändå tro på dem. Visst känner jag att min ande är stark, visst vet jag att vår 
kontakt betyder glädje, kärlek och kraft. Det är verkligen så att styrkan bor i det svagaste. Att de sista 
blir de första. I Andens rike råder helt andra lagar än på jorden. Och ändå måste jag klara av att leva 
i båda dessa riken. 
19/12 2001 
Jag drömde att jag var på ett café, jag skulle hälla upp kaffe eller te. Jag hällde först ur en tom 
glasskartong, sedan hällde jag över i en sorts kanna med många små ”pipar” där jag fick hälla i var 
och en. Jag skulle flytta något stort, far skulle hjälpa till med traktor och vagn. 
20/12 2001 
Jag brände mig ganska illa på handen i går, ett värmeljus ”exploderade” och jag fick brinnande stea-
rin över handen. Det var bara mitt eget fel men jag kände ändå när jag stod där och tittade på den 
brända huden att det fann en läxa inbyggd i det som hände. Att jag inte hade prioriterat rätt. Kroppen 
är ju så dyrbar. Min första tanke vara att jag inte skulle kunna träna, att smärtan och såren skulle 
göra mig oförmögen att träna. 
 Och det är väl detta som jag alltid varit dålig på, att lyssna på min kropp, att ta vara på mig själv. En 
stark vilja som fått råda på bekostnad av kroppen. Jag kände i alla fall hur viktigt det är att man skyd-
dar denna gåva man fått i sin kropp. Den är ju förutsättningen för att kunna nå dem, nå Gud. Jag 
måste vårda mig själv, skydda mig från allt som kan skada, allt som kan hindra mig att utföra min 
stora uppgift. Kroppen som är brödet, anden som är vinet. Kroppen, den nödvändiga förutsättningen 
för att den rätta nattvarden skall kunna delas ut. Anden, den andliga kraften som delas ut, flödar från 
dem till oss. 
Hjälp oss att älska varandra så som du befallde. Låt ditt ljus lysa över världen ännu en gång. Ge oss 
av din kärlek, kraft och glädje. Amen. Gör mig till en prästinna i ditt Tempel, lär mig hur den rätta 
tempeltjänsten skall ske. Låt oss få känna din kärlek och närvaro, låt ditt ansikte lysa över oss. Amen. 
Låt mig ständigt leva i dig, var alltid i mig. Gör mig till din representant inför människorna. Amen. 
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KANALEN ÄR VIDÖPPEN 

2/1 2002 
Jag drömde att en mussla eller ett ostron skulle poleras inuti så att pärlemorn blänkte. Och det var 
verkligen som om anden arbetade på detta sätt i mig. Natten efter drömde jag att jag hade vakat vid 
en kvinnas sjukbädd. Nu var hon död och allt var bortstädat. Jag gick ut med en känsla av lättnad, 
förnyelse. Jag träffade Lars utanför, han hade lovat att skjutsa mig någonstans men nu var det helt 
plötsligt inte möjligt längre. Jag sa att jag skulle ta bussen i stället. 
3/1 2002 
Så stor närhet nu, så mycket kraft. Jag tittade en stund på TV i går, något som verkligen hör till ovan-
ligheterna nu för tiden. Det var ett program om ”Germanerna”. Plötsligt blev det avbrott i sänd-
ningen och en grupp människor kom in. Det var kanske 5-6 stycken. I det samma ”hörde” jag ”vi är 
färdiga nu”. Det verkade vara västerlänningar, kanske svenskar. Det hela skedde på en bråkdel av ett 
ögonblick. Jag fick in en liknande grupp som var orientaler på mental väg för ett tag sedan. Och fil-
men ”Fotboll för Buddha”, jag fick ju en helt annan kontakt/bild första gången jag såg den än andra. 
Jag tänker på budskapet till de Fem om nätverket som skulle bildas på jorden. Andens rike som går 
över alla ”jordiska” gränser. Visst sker det nu. Och min roll, min uppgift lär väl bli uppenbar när 
mina lärare och Mästare så bestämmer. 
Tack Gode Gud för all nåd. Skydda och bevara alla som jag älskar. Hjälp oss alla i vårt arbete. Låt 
ditt rike, Andens rike, få insteg här på jorden. Hjälp mig att vara en ren kanal för din kraft och kärlek. 
Amen. 
4/1 2002 
Drömde om en lastbil? Något verktyg som skulle användas på ett nytt sätt. 
7/1 2002 
Drömde att jag var på qigong-läger och alla blev så rädda, en ”isande” rädsla. För mig? 
Arnfinn drömde att min kusin visade en ”kopia” av sig själv. Hon hade arbetat med den i två år. ”Ko-
pian” såg precis ut som hon men talade göteborgska. Lars är ju från Göteborg… 
 8/1 2002 
När jag tränade i går kväll fick jag en ”ritual”. Prästinnan, gudinnan. Antingen har jag lärt mig detta 
någon gång i ett tidigare liv eller också förs det ner från den andra dimensionen. Eller möjligtvis är 
detta samma sak? Anden vet. 
9/1 2002 
Jag drömde att jag fött tvillingar för 2-3 år sedan. En flicka och en pojke. Jag drömde också att jag 
skulle spela in någon slags föredrag. När jag lyssnade på det tyckte jag att jag talade för fort, var för 
spänd. 
Det var första gemensamma träningen för året i går kväll. Jag kände mig så pressad, har ju väntat på 
att något skulle ske när väl den engelska översättningen av Texten var klar. På något sätt hade jag väl 
ändå trott att något skulle hända på träningen? Jag har ju knutit så mycket till träningen och männi-
skorna där. Denna tomhet. Skall till och med detta försvinna nu? I går kändes det faktisk så. Jag 
kände också när jag tränade hemma i morse att det var större kontakt, större frihet, större glädje då. I 
träningen har jag ju kunnat ge villkorslöst men tydligen räcker inte det. Tydligen måste jag lämna den 
också. 
Det känns på sätt och vis bra med detta beslut, det är ju en insikt som arbetat sig fram under en längre 
tid. Men träningen har varit en så viktig del av mitt liv i mer än två år, visst känns det svårt och un-
derligt att det skall ta slut nu. Men allt har sin tid, utvecklingen måste gå vidare. Och kärlek är evig, 
den finns alltid, även om man inte möts i det yttre. 

Åsa, låt oss tala nu. Du har just gjort det sista offret på framstegets altare. Visst förstår du att man 
måste lämna alla bojor och band för att kunna gå vidare? Visst är det förenat med smärta och 
sorg och ändå är det nödvändigt. Du måste stå helt fri, helt självständig nu. Det är bara bandet till 
oss, dina lärare och föräldrar som aldrig brister.  
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Du har så rätt, kärleken lever för evigt men de jordiska uppgifterna varierar. Ni har alla växt un-
der den tid som gått. Allt går hela tiden mot något bättre nu. Vi vet ju vad som väntar dig och vi 
vet också att du är klar för din uppgift nu. Det stora undret som skall ske.  
Vi lider med dig, det är en svår och tung väg du har haft att gå men morgonrodnaden syns redan 
på himlen. Något helt nytt håller på att födas idag. Din mission är så stor och viktig och detta var 
faktiskt det sista steget som du var tvungen att ta. Nu är du din egen mästare. Du får ledning och 
undervisning direkt från källan för all visdom. Du vet hur du skall prioritera nu och hur du skall 
nå kontakt med oss.  
Den kanal som vi öppnat till jorden är vidöppen nu. Du har gjort din del av det stora verket. Vi 
tar verkligen inte den här typen av kontakt utan anledning men tillsammans har vi en stor uppgift 
framför oss. Låt oss tala genom dig nu. Du kommer naturligtvis att få tillfälle att verka så som 
bestämt. Du är klar och förberedd.  
Din stora längtan skall få sin uppfyllelse. Det är på den vi bygger vårt arbete nu. Brödraskapets 
sanning skall uppenbaras. Din uppgift är viktig i detta sammanhang. Du har ett så stort kontakt-
nät, det sträcker sig genom alla tider och alla dimensioner. Den andliga kraften är det medium 
som kommer att möjliggöra förverkligandet av Gudsriket på jorden.  
Tag emot vår välsignelse. Du vet ju att vi står runt dig hela tiden. Den höga ledning som du får är 
en nåd av sällan skådat slag. Allt som förutsagts kommer att ske också. Du är liten och ensam på 
jorden, men ditt rätta hem är hos oss. Ditt arbete kommer att krönas med framgång, du har ju allt 
stöd någon kan begära.  
Inte behöver du bekräftelse från människorna! Vi ger dig ju allt vårt stöd, all vår kärlek. Din rätta 
hemvist är hos oss, vi kommer alldeles strax att få mötas i den största kärlek och glädje. Gå i 
denna förvissning, allt är gott, allt är på sin rätta plats. Amen. Gud bevare dig i alla dagar. Amen. 

10/1 2002 
Jag drömde att jag var på qigong-kurs med någon annan/ny skola. Jag var nybörjare. Alla andra 
”valdes” ut, bara jag blev ensam kvar på en stol på golvet. Vi var ute på någon ”tur”, en minibuss 
höll på att välta över mig men jag lyckades komma undan. 

PERSPEKTIVET ÖPPNAS MOT VÄRLDEN 

 11/1 2002 
Leddes till en sida på Internet om ”The Spiritual Foundation of the United Nations”. Det var förstås 
en ”hat-sida”, men våra fiender är ofta våra bästa hjälpare. Sidan gav mig värdefulla upplysningar 
om sammanhang som jag anat men inte vetat om på ”ytan”. Alice A Bailey, Dag Hammarskjöld, eso-
teriskt tänkande, FN. Förbluffande! Leddes också till ”The Aquarian Age Community”. På deras hem-
sida fanns referat från två “round-table meetings”, ”Preparing the Way for the Reappearance of the 
World Spiritual Teacher”.  
Nätverket framstod plötsligt som mycket klarare. Och behovet av och längtan efter den som skall 
hjälpa mänskligheten framåt. Mästarnas arbete som sker på så många plan, på så många ställen på 
jorden. Att jag skulle få detta dagen efter det att jag gett upp qigongträningen, ställt mig helt ensam. 
14/1 2002 
Skickade ett mail till aquaac.org, ”A Message from the High Masters”. Väldigt kort, egentligen bara 
en länk till hemsidan. Hoppas väl på någon form av kontakt. Starka träningar, helt underbara. En 
känsla av ”första gången” i går kväll. Vet inte riktigt vad som hände. Längtar efter ”de mina”, bröd-
raskapets sanning som skall uppenbaras. 
15/1 2002 
Drömde att jag kommit till ett annat land. Någonstans ”söderut”, sol och värme. Jag satt på ett högt 
berg och berättade för en kvinna om landet jag kom ifrån. Hur mörkt och kallt det var men jag insåg 
att det inte kunde beskrivas med ord. Lotta och jag var inbjudna till den här kvinnan på middag. En 
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massa rätter, en man som var kvinnans tjänare bar fram maten till oss. Han talade ”svenska”. Det var 
en härlig dröm, att jag är mottagen i det ”andra” landet. 
Såg på Nova om hur man identifierar människor via mitokondrie-DNA. Tänkte på det där med rein-
karnation, om jag och Hilma är samma själ så borde väl DNA likna varandra? Undrar hur detta 
egentligen går till, man ”genereras” ju av sina föräldrar men enligt de Höga ”samlar” man på sig sin 
kropp? Jag känner ju att hon och jag är så lika i vårt ”mönster”, i vår läggning. 
16/1 2002 
Drömde att min man och jag skulle åka till Lycksele. En vän berättade att en ny motorväg brutits 
från Fårberget och västerut. Först kom vi fel, tog åt vänster i stället för höger i ett vägkors men 
sedan såg vi att den andra vägen var den rätta. Folk åkte skidor fast det inte fanns någon snö. Tyd-
ligen hade vi fått problem med bilen för plötsligt åkte vi pulka. Vi skulle få hjälp i en by. En kvinna 
tog emot oss, hon hade vetat att vi var på väg eftersom barnen hade sett oss. Hon skulle ta oss till 
sin man, han skulle hjälpa oss (vidare). Det var en ljus dröm även om vi fick problem. 
Läste ”Alice Bailey & Master Djuvahl Khul, a Satanic communion” på Internet. På sätt och vis en bra 
sammanfattning men också en representant för allt hat. Ett angrepp på allt som jag håller heligt, de 
Höga Mästarna, Planen, Broderskapet. Det träffar verkligen i mitt ”hjärta”. Varifrån kommer denna 
rädsla, detta hat, denna förföljelse? De krafter inom människorna som arbetar för att bevara allt be-
stående. Blind auktoritetstro. En rädsla för sådant man intuitivt vet finns men som man inte förstår. 
Rädslan finns ju hos så många. Och hatet, antagligen hos färre men ändock. Klart att representan-
terna för det etablerade sanningarna kämpar för sin ”affärsidé”.  
Men jag måste ändå tro att vi är starkare! Vi har gudomligt stöd i vårt arbete! Om vi kan öppna ka-
nalen, ta ner den gudomliga kraften och viljan till jorden kommer mörkrets, dödens makter att vara 
hjälplösa. Guds kraft kommer att omsluta hans stad, hans folk. I vår enighet är vi oövervinneliga. Och 
jag är helt klart beredd att offra allt för Gudsrikets seger. De har dödat mig förr och det offret är inget 
i det stora perspektivet. Jag har ju skänkt de Höga, skänkt Gud, allt som är mitt.  

DET SJUNDE INSEGLET 

21/1 2002 
Känner mig pressad, sätter mig själv under tryck. Är underligt delad. En del är orolig, frågande, otå-
lig. Den andra är stark, lugn, ljusets barn. Min ande växer för varje dag men människan, den ”van-
liga” personligheten finns också kvar. På något sätt vacklar jag mellan dessa två.  
Allt handlar ju om min egen insikt, min förmåga att utvidga mitt medvetande. Att övervinna minder-
värdighetskänslan, osäkerheten. Jag vill verkligen klara av mitt uppdrag. Målet för hela resan, att mitt 
sanna jag skall växa upp, stiga fram som en representant för sitt ursprung. Att känna sig själv och sin 
egen kapacitet. Veta vart man är på väg. Jag måste vara tacksam för allt jag fått. Jag har ändå nått ett 
tillstånd där förtröstan, glädje och kärlek dominerar. Den underbara utveckling jag fått gå igenom i 
alla liv. En adept i mysterieskolan i liv efter liv. Och nu är målet för all jordisk utveckling här. Äntli-
gen skall jag få vara till nytta, bli använd så som avsikten varit hela tiden.  
Bruden, kärleksfesten. Att få vara deras ambassadör. En profet som förkunnar sanningen. En mästare 
som besitter alla förmågor, har all kraft. En kanal, en förbindelselänk mellan himmel och jord. En 
Profet. Ett heligt verktyg. Den som skall leda den andliga väckelsen. Förkroppsliga sanningen om 
människans rätta bestämmelse. Visst är jag helt ensam i detta på det jordiska planet och det är fortfa-
rande till viss del tungt och sorgligt. Men jag vet ju att alla mina lärare, mina älskade står omkring 
mig. Jag är inte ensam. Gud lever i mig och jag lever i Gud. De Höga Mästarna kommer att leda mitt 
arbete här på jorden. Jag är deras utvalda verktyg, deras älskade dotter. Broderskapet som finns över 
alla tider och alla dimensioner. Visst ökar min kraft och min mediala förmåga. Gode Gud, alla mina 
lärare. Hjälp mig att förstå min uppgift i ert verk. Hjälp mig att utföra det jag åtagit mig. Ge mig av er 
kraft, kärlek och visdom. Amen. 
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Åsa, du skall ta emot oss nu. Vi vill tala till dig och till alla människor på jorden. Du är verkligen 
utkorad. Det verktyg som vi kommer att använda nu när alla under skall ske. Din kraft är given 
av oss, du verkar helt på vårt mandat, på vårt uppdrag. Vi är ju ett nu! Du gör inget av din egen 
kraft, allt är vår vilja.  
Du har underordnat din personlighet under den största viljan och då kan du användas i Guds 
tjänst. I Gudsriket sker allt som avsett. Vi är framme vid målet nu Åsa. Du vet och du har kraft 
att verka i din kunskap. Alla mödor får äntligen sin belöning. Vi är ju med dig i varje sekund nu. 
Du är vår! Vi älskar dig och de dina, ni är vår glädje och stolthet. Allt kommer att ske som be-
stämt nu, var bara vaksam. Du kan inte tveka, du kommer att veta när det är dags.  
Åsa, det är tungt och ensamt men vi är ju med dig i alla dagar, du tar emot vår kraft och glädje i 
varje stund. Låt allt bara ske som bestämt. Allt finns i planen. Din egen insikt är nödvändig för att 
något skall kunna ske på det jordiska planet. Inte tvingar vi någon till något, allt sker av männi-
skornas egen kraft och vilja, både gott och ont. Om egoismen får råda skapas alltid negativa re-
sultat, om kärleken får råda kan allt gott ske.  
Åsa, du har samlat så mycket kraft, det är en nödvändig förutsättning att denna kraft används i ett 
gott syfte. Och du är färdig nu, lita bara på oss. Du kan handla i vår anda, på vår tillskyndan. Allt 
som sker av kärlek till medmänniskorna och till Gud är gott. Låt dig inte hindras längre. Du 
måste bryta det sista inseglet nu.  
Var inte rädd, profetian talar bara om det som är gott. Visst kommer det att bli en omvälvande 
upplevelse för dig men du är så färdig för det som skall ske. Böj ditt huvud, tag emot våra välsig-
nelser. Allt kommer att bli bra. Din ensamma kamp kommer att få sin belöning nu. Allt kommer 
att ske i den största glädje och lycka för alla inblandade.  
Åsa, vi älskar dig så högt. Tag emot vår kärlek och glädje idag. Låt dig fyllas av den gudomliga 
kraften och låt den gå vidare till alla dina bröder och systrar. I Guds namn. Amen. 
Åsa, det kommer mer. Lyssna på mig nu. Du är verkligen en krönt drottning. Glöm inte detta. 
Du vandrar i främmande land men snart kommer du att fylla din rätta bestämmelse. Visst är detta 
svårt att förstå men allt kommer alldeles strax att stå helt klart för dig och för alla andra. Låt dig 
inte förledas att misströsta. Allt är precis som det skall vara.  
Din utveckling har skett precis så som planerat. Du är verkligen en mästare nu. Visst är du ensam 
i yttre bemärkelse men det är en av de stora hemligheterna med mästerskapet. Har man nått en 
mästarstatus på jorden är man också ensam. Målet är att utbilda en stark och självständig person-
lighet, att bli säker på sig själv och sina förmågor. Först då kan man bli till verklig nytta för de 
Höga Mästare som leder jordens barn.  
Kanske är detta en paradox för många människor, men det är en djup och helig sanning. När 
man vunnit mästarskap på jorden är man klar att ställa allt sitt kunnande, alla sina förmågor i 
tjänst hos en högre makt. Du är där nu Åsa. Du måste förstå detta stora nu.  
Vi leder dig men på jorden är du den största. Den andliga sanningen är att de sista skall vara de 
första. Du har avsagt dig allt det yttre, kapat alla jordiska band och då kan du äntligen vara till 
nytta för mänskligheten.  
Tag emot detta med ödmjukhet. Du har segrat över dig själv, övervunnit materiens bindnings-
kraft. Du är fri nu, precis så som du bett om. Gå ut och verka i vårt namn nu. Du har fått allt, nu 
måste du börja använda alla dina gåvor. Gå i vår frid. Amen. 

DET GYLLENE TEMPLET OCH TOPPEN AV FÖRKLARINGSBERGET 

Jag såg något fyrkantigt med ett torn(?) i mitten, en gyllene katedral(?) som sänktes ner. Guld. Jag 
var plötsligt inne i den. Jag stod framför en mängd själar, rad på rad, allt var i ett gyllene ljus. Jag 
samlade kraft, lyfte händerna och en bred gång öppnades. Jag gick framåt men mötte något sorts mot-
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stånd, motkrafter, rädsla och vidskepelse. Men vår kraft vann, allt blev stilla, i balans. Templet. Tack 
Gode Gud för all nåd. Amen. 
Det sjunde inseglet. 
22/1 2002 
Jag fick en kraftig reaktion i går kväll. Huvudvärk och illamående, var så känslig. Det är klart att det 
som hände i går gav effekt. Det var ju en fantastisk upplevelse. Allt sker ju som förutsagt och det sker i 
andens rike. Det är verkligen en ny väg som bryts, en ny värld som stiger fram. Inget av det gamla 
gäller längre. Tack Gode Gud för all nåd. Ske din vilja så som i himmelen så ock på jorden. Amen. 
Slog upp andra Johannesbrevet. Han talar om bedragare, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kris-
tus kommit i mänsklig gestalt. ”Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill er-
känna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist." Och det är 
ju förutsagt att det skall komma. ”Den är antikrist som förnekar fadern och sonen.” 1 Joh. 2:22. 
Underligt, antikrist har getts betydelsen djävulen eller någon motståndare till Kristendomen. Men det 
står ju inte alls så! 
23/1 2002 
Drömde att jag var i ett annat land, ”Italien”, sol och värme. Var ute och cyklade, jag skulle ut på 
motorvägen. Frågade en man efter vägen dit. Jag hamnade i något sorts ”hostel”, det var många 
människor som bodde i små rum. Jag sökte en toalett men varje toa var hopbyggd med ett rum. Toan 
låg först, vid entrén. Små rum, det verkade stökigt. Andra människor som måste städa upp, renas? 
 Jag drömde att jag flyttat till ett nytt område. Plötsligt var jag med en massa människor i något slags 
”center”. Vi köade för att komma ut, det var lång kö framför mig. Jag gick in på en toalett, det var ett 
jättestort rum. Jag var lite förvirrad. En stor toa, som en tron.  
25/1 2002 
Det var ett nytt ”hedersmord” i Uppsala i veckan. Men heder är verkligen fel ord i detta samman-
hang. Höjden av egoism är vad det är! Att döda sitt eget barn för att det egna egot skall födas, glänsa. 
Det finns inget lägre! Varför är flickor och kvinnor så utsatta för allt detta förtryck? Så länge sådant 
kan hända i vår mänskliga familj har vi långt kvar! Gode Gud, hjälp oss alla framåt! Amen. 

LIVETS VATTEN 

28/1 2002 
Började läsa Jane Lead´s ”The Wars of David” i fredags kväll. Och det var precis vad jag behövde. 
Jag läste den nog förra året men förstod ganska lite. Men allt har faktiskt skett som hon profeterade 
om. Riket som vinns genom andlig kraft, andlig strid. Hur allt som varit splittrat kan förenas i kärle-
ken. Jag fick plötsligt en stark fysisk påverkan när jag låg och läste. Det var som om hela hjärnan 
vändes ut och in, jag blev svimfärdig och illamående för ett ögonblick. 
Jag drömde natten mot söndag att jag bodde någonstans. Bredvid huset rann en flod fast jag aldrig 
hade lagt märke till den förut! En kanal eller biflod hade stritt fall, andra människor slängde sig i där. 
Men huvudfåran var så bred och lugn. Kristallklart vatten och sandbotten. Livets vatten. 
I natt drömde jag att jag var på dansgala någonstans. Det var lokala förmågor som uppträdde. Men 
jag sov visst en del av tiden. När vi skulle åka körde jag iväg i min egen bil, ensam. Jag skulle långt? 
Stannade vid ett jordgubbsland, skörden hade just startat. Härliga, fullmogna, röda jordgubbar. 
Det är väl dags nu. Skördetiden är här, allt är moget. Underbara, starka träningar i helgen. En så 
stor, härlig närhet. Tack gode Gud för all nåd, skydda och bevara alla som jag älskar. Hjälp oss alla 
framåt på din väg. Hjälp mig att klara min uppgift. Amen. 
29/1 2002 
Stark träning i går kväll. Fullmåne. Enormt stark påverkan i natt. Det kändes som om själen vändes ut 
och in, eller som om hela jag vändes ut och in. Eller? Hade kontakt med några andra också. Påverkad 
nu på morgonen också. Illamående, har nog fått ett stort krafttillskott i natt. Bad ”i sömnen” hela 
natten. Fader vår. Att Kristus skulle komma tillbaka till jorden. 
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Jag såg/var i templet, pelarhallen i går kväll. Kom in i det inre. Såg en kub med mångfärgade stenar i 
helgen. Såg ett halsband med sådana mångfärgade, gnistrande stenar i går kväll. Detta finns ju hos 
Jane Lead också. 

ALKEMIN 

2/2 2002 
Drömde att jag var hemma hos mina föräldrar. Jag skulle skörda något men grannflickan kom och 
skulle hjälpa till. Jag fyllde i alla fall måttet fullt upp och med råge också. 
Drömde att jag skulle till flyget. Var sen, tog fel väg men insåg att det ändå var den bästa vägen. 
Lämnade bilen utanför, min man skulle hämta den senare under dagen. Skulle ta en kölapp men poj-
ken i en familj trängde sig före. Pappan ursäktade med att ”han är alltid så där”. Fortfarande trubbel 
med min resa? Är tydligen ute i sista minuten.  
Jag gick igenom dagböckerna i går. Det var ganska tungt, fick ont i nacken och grät. Skrev upp vik-
tiga händelser. Det har verkligen varit en otroligt intensiv utveckling. Men det är en fantastisk histo-
ria. Nu ser jag mönstret bättre, hur utvecklingen hela tiden matchas och drivs på genom drömmar och 
visioner. 
De tre stora förnekelserna från Lars. De stora invigningarna, inseglen.   
Jag läste lite i Jungs ”Själen och döden” i går. Lustigt nog fann jag en not på sidan 412 om alkemis-
ten John Pordage vars ”soror mystica” hette Jane Leade. (Jag leddes verkligen till den sidan.) Detta 
måste vara ”min” Jane Lead! Hon talar ju om sin ”doctor” och Pordage studerade tydligen teologi i 
Oxford. Det finns också en del alkemi i hennes skrifter. Pordage var tydligen anhängare till Jacob 
Böhme, mystiker och teosof. Vårt verk! Jag ser nu att hon stavade sitt namn Jane Leade i den första 
boken från 1681!  
Plötsligt står allt så klart. Linjen från forntiden, till Jane Lead, Hilma af Klint och nu till mig. Alke-
min, profetian, målningarna, Janes texter, förberedelsen, teosofin. Den gudomliga ledningen och ut-
bildningen. Denna gudomliga utbildning och förberedelse. Öst och väst, så många liv. Inte underligt 
att jag kände igen dem. 
Jag fick ju meddelandet ”du vet allt nu” den 13/2 2001 och redan den 3/1 2001 hade jag ritat karma-
serien. Och även då kom insikten via Rosenkreuz-orden. Jag kände ju igen det, visste att det var 
”jag”. Beviset för att de fört oss samman igen. Sanningen som alltid visar sig. 
Idag känns det verkligen som om ”polletten” ramlat ner. Min utveckling. De stora invigningarna, ste-
gen framåt. Den utveckling som beskrivs i Uppenbarelseboken, alkemin, Jane Lead, i tavlorna och i 
texterna från de Fems utbildningstid. De kunskaper, förmågor och sanningar som ristats in i mig ge-
nom alla liv. Egypten, Kaldéen, Palestina/Syrien, Kina, Peru, Europa. Kathar, alkemist, profetissa, 
medium och konstnär.  
Mysteriets underbara sanning. 
Varifrån vi kommer. Vart vi är på väg. 
Utvecklingen, evolutionen. Ledningen. 
Kärleken som mål, medel och verktyg. 
Nyckeln som låser upp alla under. 
Gud i oss, vi i Gud. Brödraskapet. 
Gudsrikets införande på jorden. 
Allt är Guds verk, allt finns i Planen. 
Amen. 

3/2 2002 
Drömde att jag var i framtiden. Om 1000 år. Jag fick se en film (eller fördes tillbaka) och såg hur 
tillståndet i världen var idag, år 2002. Hur mycket av pengarna som användes till rustning, något om 
energiförsörjningen, bensin. Allt var tydligen mycket bättre då, i framtiden, än det är nu. Hade också 
en dröm om några som träffades, en var en muslimsk kvinna. Vi fick omedelbar kontakt. 
Läser Jane Lead, grannflickan i min dröm heter ju Jenny → Jane. Inser att den utveckling jag gått 
igenom är den som beskrivs i alkemin, hos Jane Lead, i Uppenbarelseboken. Fast jag inte alls förstod 
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det medan det hände. Men när jag satte upp mina ”milstolpar” från dagböckerna blev allt ganska 
tydligt. Det är en fantastisk utveckling och den har skett helt av egen kraft, inget alls som jag aktivt 
eller medvetet sökte. Evolutionens inneboende kraft. Och all ledning som de gett mig. Kristuskraften, 
den helige Ande som drivit ut allt ont.  
Jag känner en sådan kraft och glädje i dag. Kärleken som strömmar som en mäktig flod. Livets vatten. 
Skördetiden. Vi är verkligen ett nu. Att få verka i Guds namn, i Guds verk. Hjälp mig att göra min del 
av det arbete som skall göras i det stora verket. Amen.  
Blev visad en bergstopp, något som pekade ut toppen i går kväll efter träningen. Toppen av förklar-
ingsberget. 
 
 
4/2 2002 
Så varm, irriterad. Typisk reaktion. Det bränner i händerna. Vi är så nära nu. 
5/2 2002 
Drömde om ett litet barn. Han var bara några månader men hade redan börjat gå. Han hade vuxit 
mycket de senaste månaderna. Och visst känns min ande starkare. Större kraft, större kontakt men 
ändå är jag liten, en nybörjare. Det känns som om anden arbetar sig ut. Jag hade ont i huvudet i går, 
tänkte på Athena som föds ur sin fars huvud. Påverkad, känslig. Stark kontakt efter träningen i går, 
jag ”sände” min Internetadress. Underligt. 
Tack gode Gud för allt, ske din vilja. Amen. 

HIMLADROTTNINGEN 

8/2 2002 
Såg en så vacker kvinna med ett gnistrande, juvelbesatt diadem i natt. Himladrottningen, gudinnan. 
Modern. Tempeltjänsten. En vestal som tjänstgör vid altaret. Himlen var ”öppen” när jag tränade nu 
på morgonen. 
Jag fick ett mail från Signore C i Italien nu på morgonen. Stark parfymdoft när jag tog emot det. Inser 
att detta är något som inte är begränsat till Sverige och Stockholm. Denna insikt började arbeta sig 
fram när jag hittade aquaac.org. Det handlar verkligen om en medvetandeutvidgning. 
Lade ut ”Vägen” på Internet, har fortfarande motstånd mot att visa upp mig, ge ut det mest person-
liga. Men detta är det som jag kan lämna efter mig… Vi måste hjälpas åt att öka kunskapen i världen. 
Men man kan inte helt förstå förrän man varit där själv… Lade också ut alla meddelanden på Inter-
net, jag hade bara tagit med dem som jag fick runt tiden när jag tog emot Texten förut. Men nu känner 
jag att allt ska ut. Om jag ska bli klar för nästa steg måste jag göra allt klart här först! 
9/2 2002 
Såg två hus eller kuber, en röd och en vit, när jag vaknade. Som två byggklossar. (Jag tänkte senare 
på farao, stort hus. Den röda och vita kronan.) 
Drömde att jag var på föräldramöte. Jag var tvungen att klättra uppför en stege och ta mig igenom en 
blockerad passage för att komma dit. Det satt en affisch på en man som inte blivit vald i ett val som 
just varit, men som vi ändå skulle få besök av. En smyckad bild. En kvinna talade om alla religiösa 
övergrepp som barnen varit utsatta för genom åren. Hon var kunnig, hade auktoritet.  
11/2 2002 
Jag drömde att jag kom till det största företaget (Ericsson!). Det var som en värld för sig, en hel 
stadsdel, ”a block”. Det var en kompakt fyrkant och i botten låg en tågstation. Högste chefen tog emot 
mig. Han hade valt ut mig, jag var hans älskling. Han visade mig för de andra medarbetarna. Frå-
gade ”är hon inte fin?”. Han var stolt över mig. Jag var förvånad över att vara utvald, att han väntat 
på mig.  
Drömde att jag kom hem till en kvinna. Hon gav mig sin katt, jag fick hålla den. Det var den allra 
finaste katten. Jag klättrade uppför en trappa eller stege och kom upp på en avsats. Satte mig där med 
katten i famnen. Men det skulle nog gå att ta sig vidare så småningom. 
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Drömde att min man ställde fram väskan åt mig, att det var dags att resa nu. 
Jag har känt en så stor kontakt i helgen, både inåt och utåt. Brödraskapet, kontaktnätet, jag blir mer 
och mer medveten om detta. Att jag skall förmedla deras kraft och kärlek ut över jorden. Allt har ju 
skett som de sagt. Jag bör vara helt lugn, helt trygg nu. Jag är en världsmedborgare, en ambassadör 
från ett annat rike. Jag har steg för steg gjort mig fri från det gamla. Nu känner jag att perspektivet 
öppnas utåt, mot världen. Allt är ett, vi hör alla samman. Mina bröder finns verkligen i alla länder. De 
Höga har ju sagt att jag skall samla dem och att de kommer att tillhandahålla medlen. Vi är verkligen 
ett nu, han finns i mig varje stund. Denna otroliga nåd. Tack för allt. Amen. 
Gudinnan, hon som är visdom, kärlek och glädje. Gode Gud låt Hennes kraft åter verka på jorden. 
Amen. Din kraft. Amen. 

JAG ÄR EN RELIGIONSSTIFTARE! 

12/2 2002 
Jag drömde att min man och jag köpt ett gammalt hus som vi just höll på att flytta in i. Men i köket 
satt kylskåpet ända uppe under taket. I ”lagom” höjd fanns ett utrymme där de tidigare ägarna ställt 
ett annat skåp. Min man ville att köpet skulle gå tillbaka, men jag tyckte att det skulle vara möjligt att 
åtgärda felet. Huset var så varmt och bra för övrigt. 
Ännu en dröm i ”gamla hus”-serien. Vi har flyttat in men allt är inte på sin rätta plats. Kylskåpet går 
inte att nå. Maten går inte att nå? Något annat finns på den rätta platsen. Det finns en plats som är 
förberedd. Jag tänker på drömmen om att vi hade köpt en grannes hus och att vattenledningarna låg 
öppet så att de riskerade att frysa. Livets vatten, kanalen, ledningen som riskerar att frysa. Och nu, 
maten som inte kan nås. Blodet som är vin och kroppen som är bröd. 
Det är något nytt som måste bryta fram och det gör det hela så svårt. Det finns inga uppbrutna vägar, 
inga etablerade former. Å ena sidan handlar det om personlig frihet, att var och en har en egen väg 
att gå. Å andra sidan har jag sanningen. Så som så många ”profeter” ansett sig besitta den slutgiltiga 
sanningen. Visserligen tror jag på en kontinuerlig uppenbarelse, det kommer alltid nya öppningar, 
nya sanningar som de Höga vill ge mänskligheten. En ny, djupare, kunskap så snart vi är mogna för 
den.  
Å ena sidan måste var och en ha frihet att själv bilda sig en uppfattning. Var och en måste få tro och 
tycka precis vad den människan vill. Å andra sidan har jag fått en kristallklar uppenbarelse. De har 
förmedlat ett budskap till mänskligheten via mig. Det är min plikt att gå ut och berätta om detta. Och 
hur får man ihop detta dilemma? 
Dessutom sker det redan! Andens rike breder ut sig, jag får kontakt, kraften ökar. Det sker inte i det 
yttre utan på ett annat plan. Men varför känner jag då detta tryck att verka i det yttre? Till att börja 
med skall jag ju vara ett exempel och det kräver väl ändå att någonting manifesteras i det yttre. Mitt 
liv skall vara något som andra kan få lärdom och tröst från. Och det kräver väl ändå att det sker nå-
got som uppmärksammas. Jag är utvald, ”högste chefens” älskling. Det är svårt att förstå men visst 
känner jag att jag är älskad, viktig.  
Vad är det jag håller emot? Vad är det jag kämpar emot? Vad är det i mig som kämpar emot? Helt 
klart har jag inte kommit till insikt om min uppgift. Vad är jag? Vad sysslar jag med? 
Ett medium? 
En profet? 
En prästinna? 
En religionsstiftare? 
Gudinnans representant på jorden. 
En ambassadör från ett annat rike. 
Bruden. 
Den gamla sanningen som skall avtäckas igen. 
Broderskapets sanning. 
Evolutionen. 
Mästarna som vakar över oss. 
Balansen – Gud och Gudinna. 
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Planen. 
Gudsriket som skall införas på jorden. 
Mysteriet. 

Jaha, det är klart att jag är en religionsstiftare. Det är detta jag är utvald till. Det är så otroligt svårt 
att ta till sig denna insikt. Men hela ”paketet” är faktiskt klart att börja användas! Vi har allt. Ett 
evangelium, en uppenbarelse. En profet. Templet har sänkts ner till oss. Vi har direktkontakt, kanalen 
är öppen! Den Gudomliga kraften verkar! Det är faktiskt klart och öppet för den som vill att träda in. 
Men detta är ganska svårt att förmedla till andra? Inget medlemskap. Inga kyrkor. Inga förbud annat 
än att man aldrig får skada en annan människa fysiskt eller psykiskt. Den egna vägen – den egna kon-
takten med Gud och med Mästarna. Det är verkligen den levande gudens kyrka. Men vi är ju alla ett, i 
Andens rike. Amen.  
OK, jag fattar, jag är den första här på jorden. Men jag behöver ändå hjälp! Visst har jag ledarrollen 
men vi är många som förberetts för detta! Jag kan inte klara det ensam, jag behöver sällskap nu! 
Gode Gud, låt nätverket över jorden börja verka nu! Hjälp oss alla vidare! Amen. 
13/2 2002 
Jag drömde att jag fött fram någonting. Det var inte ett barn utan en ljusgrön ”sak”. Ljusgrön = ny, 
pånyttfödd. 
Begärde utträde ur två föreningar. Jag måste känna mig fri nu. Det finns bara en makt som har all 
min trohet, allt mitt engagemang nu.  

JAG ÄR DÖD 

14/2 2002 
Jag är död. Det är ett tomt skal som vandrar om kring här. Allt är slut. Tomt. Borta. Inga planer. Ing-
en vilja. Inga önskningar. Jag är helt enkelt inte hemma här längre. Ingen förstår mig, ingen ser vem 
jag egentligen är. Antingen är människor ointresserade eller rädda. Ingen behöver mig. Det är intres-
sant att få uppleva vad som händer när man dött. Livet går förstås vidare för alla andra precis som 
förr. I det här fallet har det inte varit någon begravning, så ingen vet väl egentligen när det hände. 
Det har varit ett gradvis skeende. 
Skrev ett mail med en dikt och skickade den bl.a. till Lars och Carina. Att inte ha en enda negativ 
känsla för någon levande människa. Och de positiva känslorna? Allt känns verkligen så tomt nu. 
De stora mästarna har lärt oss att målet är att bli helt fri. 
Att lämna allt. 
Att resa med lätt packning. 
Att bryta sin egen väg. 
Att klippa av allt som binder och håller fast. 

En dag står man så vid det stora målet. 
Det är då man upptäcker att man är helt ensam. 
Att inget längre är viktigt. 
Att allt är tomt. 
Att det inte finns någon väg tillbaka. 

Man förstår äntligen sin egen innersta längtan. 
Att bli förstådd på djupet. 
Att bli älskad utan krav och villkor. 
Att bli accepterad precis som den man är. 
Att få vara en del i den stora helheten. 

Det är då de stora mästarna möter oss igen. 
Åsa 14/2 2002 
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15/2 2002 
Jag drömde en ny ”rese-dröm”. Det var grått, disigt. Jag köade, väntade på att en buss skulle lämna 
plats. Kom till en station, köpte biljett. Bad att de skulle säga till när det var dags att stiga av. 
Kom på att fackföreningen var det enda jag fortfarande är medlem i. Att jag måste begära utträde 
därifrån. Det är naturligtvis på sätt och vis ”tokigt”, jag har ju betalat avgift i 20 år och nu är jag 
bara veckor från att bli tvungen att lägga ner firman. Jag är för första gången i närheten av att bli 
tvungen att utnyttja A-kassan. Och att då begära utträde… 
Men jag är faktiskt inte i den branschen längre. Jag har ju fullt upp även om det inte är ”vanligt” 
arbete. Jag står inte till arbetsmarknadens förfogande. Denna iver att klippa av alla band. All trygg-
het som måste bort. Att stå helt på egna ben. Visst är det en utstädning efter någon som är död. Mitt 
gamla jag, mitt gamla liv. Jag har verkligen känslan att jag inte existerar längre. Ingen söker mig. Allt 
annat fortsätter som förr, det är bara jag som ”fattas”. Det är verkligen nyttigt att få demonstrerat 
hur lite man betyder. Det är ingen som följer mig dit jag går nu. Ingen förstår. Alla vill helst titta bort, 
slippa veta. Man tror att man har så många relationer, men i verkligheten är vi ensamma här på jor-
den. Och det är precis som det skall vara. Var och en måste gå sin egen väg. 
Tack Gode Gud för all nåd. Ske din vilja. Amen. 
17/2 2002 
Jag drömde att jag var ute och reste, köpte mat av någon kvinna som inte brydde sig om mig, som 
pratade med någon annan. Kom till en uppdragsgivare som jag gjort ett konsultuppdrag för. Hon var 
mycket nöjd med jobbet. Jag skulle arbeta ihop med Lars fram till semestern. Jag hade skrivit någon 
sorts manus. Vi jobbade i en help-desk, tror att folk skulle ringa in och ställa frågor. Så vi ska jobba 
ihop i alla fall? Just nu verkar det helt osannolikt men allt sker ju som de Höga bestämmer. 
Tack gode Gud för all nåd. Lär mig att vörda och känna tacksamhet för alla gåvor jag fått. Tag bort 
all oro, alla skamkänslor, allt motstånd i mig. Låt din kraft och kärlek strömma fritt igenom mig. Låt 
Gudsriket etableras på jorden. I Ditt namn, du som bara är kärlek. Amen. 
19/2 2002 
Härlig kontakt, både i natt och nu på morgonen. När jag hade tränat fick jag ett stort hjärta. Så här-
ligt, lustigt, rart. Fortsätter att kämpa med att försöka slappna av i magen, öppna upp. Kände en tyd-
lig rosendoft i går. Rosen och liljan. 
Fortsätter min ”självanalys”. Det här sista motståndet, visst är det en rädsla för min egen kraft. För 
de starka krafter som sätts i rörelse. Jag är inte alls rädd för det inflytande jag utsätts för, känner mig 
trygg i deras vård, skyddad för alla orena inflytanden. Lika dras till lika, om jag själv är frisk, stark 
och i balans kan jag känna mig säker och trygg. 
Men min egen feghet, min oförmåga att förstå min uppgift, känslan av litenhet, obetydlighet. Att jag 
hålls nere av egna och andras fördomar, rädslor, förakt och okunnighet. Denna enorma svårighet att 
acceptera att det skulle vara något särskilt med mig. Inte förrän jag själv vördar och respekterar det 
som händer kan jag räkna med att andra vördar och respekterar det. Jag måste själv förstå innan 
något annat kan ske. 
Jag faller hela tiden tillbaka till det gamla tänkandet, de gamla mönstren. Att det handlar om yttre, 
exoterisk kunskap. När allt i stället handlar om inre, andliga skeenden. I andens rike gäller andra 
lagar än i det materiella kungadömet. 
Andliga förmågor – att känna till och utnyttja andens kraft, kärlekskraften. Att allt blir ett i denna 
kraft. Att känna sig själv och sin egen styrka och svaghet. 
Templet – kroppen, själen och anden. Gud i oss. 
Nattvarden – att vi förenas i den största kärleken. Kroppen som blir bröd, anden som blir vin.  
Församlingen – utspridda grupper av människor som förenas genom ett nätverk av kärleksrika för-
bindelser. I andens rike. 
Översteprästen – Gud i oss, Gudinnan i oss. 
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Allt som förr skedde i materiens värld sker nu på andens plan. Allt är helt ”virtuellt”. Inga yttre for-
mer, inga medlemsregister, inga uniformer, inga regelverk. Allt är frivilligt, om man kan så har man 
tillträde. Ingen kan utnyttjas, ingen kan utnyttja. 

ACTS OF JOHN 

20/2 2002 
Jag drömde att en äldre grannkvinna därhemma hade dött. Dessutom var det mögel i mina föräldrars 
hus. En släkting höll på att skrapa bort det. Jag skulle flyga upp till dem, det var bråttom. Men först 
var jag tvungen att ringa men det var en helt ny teknik. Det var helt omöjligt att slå rätt nummer. Till 
slut kom min man och tillrättavisade mig. Det fanns en manual. Dessutom hade jag kört för fort på 
väg hem kvällen innan. Han visade t.o.m. ett diagram över alla fel jag gjort. 
Precis när jag vaknade fick jag en instruktion att jag skulle gå igenom dagböckerna med tanke på 
publicering. Usch, tar det aldrig slut med detta ensamma arbete? Men allt måste vara klart och förbe-
rett för nästa steg. 
I går fick jag ”in” en bild av en medelålders man, flintskallig, ”munk”. Fick för mig att han hette Per 
Svedlund eller något liknande, ännu en broder.  
 Läste i ”Acts of John”, The Dance och framåt. Mysteriet, det finns ju där. Att hela hans liv var ett 
exempel, en symbol för vår förändring och frälsning. Korset, det vita korset som är Kristus, dörren, 
brödet, Fader, Anden osv. Att Johannes skall bli som Han är. ”Care not therefore for the many and 
them that are outside the mystery despise; for know thou that I am wholly with the Father and the Fa-
ther with me”.  
En av de första nätterna såg jag ju en man som stod i en dörr. Det var som om han väntade på mig, 
kallade på mig. Han som är vägen, sanningen, livet. Amen. 

SOM KUNDVAGNAR I VARANDRA 

21/2 2002 
I går kväll såg jag en massa kundvagnar i en lång rad. I varandra, förenade i en kedja. En fantastisk 
liknelse tycker jag. Vi förenas verkligen med varandra, i Andens rike.  
Tänkte på drömmen om den konstiga telefonen som inte gick att ringa på. Tydligen skall jag lära mig 
någon ny teknik för att kommunicera med mina andliga föräldrar. Telefonen hade två ”faser”, ”Win-
dows” och ”Mac”. Det handlar väl om talad kommunikation, en telefon bygger ju på tal. Det är väl 
nästa steg, nästa mediumistiska fas. Att tala deras ord. Men det är svårt, var är min manual? Jag har 
ju ett så stort motstånd mot att påverka människor. Var och en måste skapa sig sin egen uppfattning. 
Allt religiöst förtryck både förr och nu. Alla som anser sig ha sanningen och strider för sin egen sak. 
Och nu skall jag gå ut och påstå att jag har sanningen som de söker? Det är verkligen inte lätt att 
tänka sig. Hela arbetet har ju skett under sträng tystnad och nu skall denna tystnad brytas?  
Visst, jag har fått den starkaste kallelse man kan få. De Höga Mästarna vill tala genom mig. Jag har 
en öppen kanal, en direktkommunikation och jag har naturligtvis en förpliktelse att förmedla det de 
vill säga. Jag vet ju att det är sanningen. Men jag är tydligen skadad av allt förtryck genom liven. Alla 
förföljelser för mina sanningar. Allt som lagrats in i mitt medvetande i form av motstånd mot religiös 
fanatism och omvändelse av hedningar. Korståg, Jihad, alla sjuka yttringar av egoism och maktlyst-
nad under religionens täckmantel. Hur skall jag bli fri från detta? Visst, jag vet att de hjälper mig 
vidare, de kommer att ge mig möjlighet att träna på detta. Gudskraften i mig kommer att hjälpa mig 
att rensa ut detta motstånd. Det är ju en helt ny väg! Och det är bara de sanna sökarna som jag skall 
rikta mig till! 
Ett annat element i drömmen var att jag ”kört för fort”. Tror att det har att göra med min genomgång 
av dagböckerna, jag hastade förbi de senaste månaderna, tyckte inte det hänt något sedan jag slutade 
med qigong-träningarna. Men när jag gick igenom anteckningarna insåg jag att det hänt så mycket på 
slutet.  
Det var detta uppdrag jag tog på mig för så många liv sedan. Det var för detta som jag var tvungen 
att lida och förföljas. I Hans, Mästarens efterföljd. Det var för detta jag förnekas och förnekas dubbelt 
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nu i detta liv. Att bli hånad, utstött, lämnad av alla i den svåraste stunden. Mästarens väg och mästa-
rens lott. Tack för denna nåd, Amen.  
Jag har fått se det Högsta en mänsklig tillvaro kan bjuda på. Den stora helheten, Gud. Vår mor och 
far. I den form ett mänskligt förstånd kan ta emot detta stora, ofattbara.1 För att vi skall nå denna 
helhet, nå Gud, måste vi själva bli hela, helade. Tack för all nåd. Amen.  

CIRKELN SLUTS 

22/2 2002 
Jag drömde att jag var på jobbet. Jag hade ett kontor högt upp. I samma kvarter hade Svenska kyrkan 
ett kontor, jag såg deras skylt på ett hus nedanför. Jag hade jobbat med en bok. Någon visade mig att 
boken var nästan klar nu. Livets bok? En förklaring, en karta(?) fanns i något som Hilma af Klint 
hade skrivit. Nu hade jag i alla fall blivit klar med beskrivningen, förklaringen.2 
Jag drömde att Lotta och jag kom till en gammal lägenhet. Där fanns en järnspis men den var block-
erad av en modern elspis. Jag ville att man skulle kunna elda i den gamla spisen, trodde att man skulle 
kunna dra undan den nya spisen som blockerade. Elden på härden, Vestas eld. 
Funderar på att det är ett arbete som påbörjades då för 2000 år sedan som skall fullbordas nu. Det 
har verkligen varit svårt att ta till sig detta, fast det egentligen är så logiskt. Det är klart att Hans ar-
bete fortsätter, Mästaren som i alla tider lett oss. Det är verkligen antikrist att påstå att det var något 
som tog slut då, efter korsfästelsen. Det var ju först då som det verkliga arbetet började. Allt innan var 
undervisning, en demonstration av vad vi hade att göra för att följa i hans spår. Och han lever! Gud 
lever i oss och vi lever i Gud, evinnerligen. 
Jag sökte på ordet ”beard” i Acts of John, visste att det var något med ett skägg som syntes ibland och 
ibland inte. Kom till paragraf 90, historien om hur Johannes är nyfiken och Mästaren tar tag i hans 
skägg och drar till så att han har ont i 30 dagar. Jag kom plötsligt ihåg den händelse som jag skrev 
om i dagboken 13/12 99. Hur Knut tog tag i mitt ”skägg” och drog till. Det var en mycket märklig 
upplevelse. Jag förstod inte vad som var meningen då, annat än att han ville väcka min uppmärksam-
het på något sätt. Men helt plötsligt förstår jag nu vad det handlade om. Det var en hälsning, en på-
minnelse om vem jag var. En ledtråd som fått sin förklaring nu idag. 
Jag såg en ”ring” eller en cirkel som slöts när jag tränade. Något delat som blev helt. Cirkeln som 
sluts.  

 
Visst har jag varit Johannes och alla andra oräkneliga inkarnationer. Men nu är jag Åsa! Summan av 
alla erfarenheter, resultatet av allt arbete, all kamp. Det färdiga verktyget.  
24/2 2002 
Jag drömde att jag var någonstans, det var ”nytt”, flott. Jag satt på en toalett och det var en toalett 
med väggar och dörr helt av glas, som en duschkabin. Någon, en äldre man, gick omkring och städade 
utanför. Han såg inte på mig, brydde sig inte alls om mig. Jag var naturligtvis lite generad. Alla dessa 
drömmar om toaletter! Att sitta på ”tronen”, nu var det i alla fall öppet, synligt men ingen som ”såg”. 
Drömde om ett måttband, en skala el. dylikt. Det var mindre än tio enheter, åtta eller nio. Dagar 
kvar?  

                                                 
 
1 Jag tänkte på upplevelsen under sommarkursen 7/7-2001, när jag såg den Höga som var både manlig och 
kvinnlig. 
2 Kommentar 17/11 2002. Lustigt att jag redan då fick information om den bok, Förklaringsboken, som jag bör-
jade skriva på först i början av november. Jag var rädd att börja ta del av Hilmas anteckningar för tidigt, jag ville 
vara säker på att min utveckling verkligen kommit till rätt punkt innan jag tog in denna påverkan. 
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ATT LYFTA SIG TILL ETT HÖGRE PLAN 

25/2 2002 
Jag fick ett anfall av sorg, ensamhet och saknad efter träningen i går kväll men plötsligt fick jag hjälp 
att lyfta mig till ett högre plan. Där var det inte alls ensamt, allt var gott. Effekten var så tydlig, genom 
en viljeakt kunde jag vara i ett helt annat tillstånd. Jag kände verkligen att jag fick hjälp, att Han var i 
mig. Det kändes som en så viktig insikt. Att man inte behöver vara fångad i ”tåredalen”. Visst har jag 
kunnat komma dit upp tidigare men detta var mer medvetet, mer ”moget”. (Se Hilmas målning ”Sva-
nen nr 23”.) 
Framförallt kändes det så tydligt att alla personliga krav och band löstes upp på den ”övre” nivån. 
Där fanns ju bara kärleken, glädjen, lyckan. Och det är ju verklig frihet – att inte kräva, inte behöva, 
inte sakna. Gode Gud, hjälp mig att alltid existera i dig. Låt mig alltid vara i ditt rike. Amen. 
Det är ju himmelriket, den högra sidan. Det ”vanliga” sinnestillståndet är jorden, det rike som är 
strid, hårt arbete, ensamhet. Men om man kan bryta igenom slöjan som satts upp mellan rikena kan 
man nå saligheten. Livets vatten. Det finns verkligen här precis där jag bor, jag har bara inte sett den 
klara floden tidigare. Men nu är förhänget till det allra heligaste sönderrivet. Han har öppnat vägen 
för oss dit in. Och det är klart att jag har något att erbjuda om jag kan hämta från källan, från Gud, 
och förmedla det till dem som törstar. Om jag bara kan bli färdig för denna nåd. Amen. 
26/2 2002 
Jag fick in ”Junsele” så starkt när jag tränade i går kväll. Det kändes också som om jag föreläste ut i 
Qi-fältet. Kedjan mellan himmel och jord. Det nya sättet att kommunicera med mina ”föräldrar” på? 
Det var verkligen märkligt hur jag leddes till ”Acts of John” och fick denna fantastiska bekräftelse. 
Både beträffande Johannes men också beträffande det vita korset. Det är verkligen en genuin text, just 
denna del med dansen, korset och deras gemenskap med Mästaren (paragraf 88 till 102). En hälsning 
från den tiden. Det är klart att det inte är något ”bevis” för någon annan än mig, men för mig är det 
viktigt och det är huvudsaken. Jag måste vara helt säker i mig själv, jag behöver verkligen egna be-
kräftelser. 
Jag drömde att jag var på väg någonstans, Arnfinn hade blivit långt efter. Plötsligt blev jag angripen 
av två män. Jag drog fram en pistol och antingen hotade eller sköt den ena mannen i foten. Kommer 
jag att bli angripen? Men tydligen har jag ”vapen och ammunition” för att försvara mig… 

FULLKOMNING – MÄSTARENS VÄG 

 27/2 2002 
Jag drömde att jag var i en vacker park, det var någonstans där det var väldigt grönt, jag var ”där”.  
Det var en stor grupp människor som fått varsitt spädbarn. Det hade tydligen hänt helt oväntat, någon 
sorts ”adoption”. De var ovana vid varandra, barnen skrek i högan sky men mot slutet hade de kom-
mit till ro, bara något enstaka barn skrek. Vi diskuterade hur olika människor ”förvaltar sitt pund”. 
Det hade varit någon slags utlottning eller liknande, folk hade i alla fall fått vinster, rikedomar. Det 
skulle bli fotografering, vi ställde upp men fick flytta oss, det skulle vara en stadsgata i bakgrunden. 
Det skulle vara en livlig bakgrund. Jag vaknade och var så varm, hade mycket kraft som alltid när jag 
varit där. 
Har ett motstånd i magen i dag också. Visst handlar det om det sista steget, att vägen verkligen leder 
till fullkomning. Vad innebär det om jag accepterar denna sanning? Det är inget jag eller någon an-
nan människa bestämt. Ingen formell utnämning. Ingen som sätter lagerkransen på mitt huvud. Jag 
har letts och utbildats av de Höga Mästarna, varit en adept i mysterieskolan, och nu har examens-
dagen kommit. Visst är det svårt att förstå, svårt att ta till sig men jag måste förstå detta! Och min 
personlighet kräver att jag har insikt innan jag accepterar någon sanning. Men jag borde väl ändå 
kunna acceptera detta nu? Jag har ju all kunskap, all information. 
Mina liv, min utbildning som adept i världens esoteriska skolor. 
Aposteln som sändes ut att vänta på Kristi återkomst. Som skulle höra hans röst och bli som han är. 
Profeten som fått ta emot de Högas uppenbarelser i liv efter liv. 
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Kanalen mellan himmel och jord. Den som får ta emot och förmedla den Gudomliga kärleken och 
kraften vidare. 
Fullkomning – Mästarens väg 
Att känna och ge Gudomlig kärlek. 
Att känna och ge Gudomlig förlåtelse. 
Att vara ödmjuk i vetskap att man är en liten del i en ofattbar storhet. 
Att veta att livet alltid fortsätter, att kärleken är evig. 
Att vara beredd att offra allt för sanningen, för bröderna, för Gud. 
Att veta att de sista skall vara de första. 
Att kunna ge upp allt och stå där berövad allt som skyddar, allt som ger prestige, allt som ger bekräf-
telse. Att veta att detta är frihet. 
Att alltid minnas hur Han tvättade våra fötter, Mästaren som gav allt för oss. 
Mästaren, den som är mest ödmjuk, mest offervillig, minst egoistisk. Den som aldrig höjer upp sig 
själv. En enkel människa, allas vän. Den som aldrig gör något för att skada någon annan. Den som 
vandrar sin egen väg i stillhet och harmoni. Som låter världens strider skötas av världens barn efter-
som han vet att hans rike inte är av denna världen.  
Visst är Mästaren ett värdigt föredöme. Varför skall man skämmas om man får den stora äran att gå i 
hans fotspår, nå Hans mål? Såsom Han är i Gud, får vi vara i Honom. Såsom Gud är i Honom, är 
Han i oss och vi i varandra. Allt är ett. Tack för denna ofattbara nåd. Amen. 

BESÖK FRÅN INDIEN 

28/2 2002 
”Vi är ett nu.” Jag har aldrig känt det så starkt som idag. Denna underbara kärlek och kraft, detta 
ljus. Det var så stark träning i går kväll. Vid något tillfälle kom två indier, tror jag att det var, de hade 
i alla fall turban, in och satte sig på golvet. (Kommentar, i en andlig, astral, form förstås.)  
Det var en ofattbart stark påverkan. Ett tag ”föreläste” jag ut i Qi-fältet, det var samma typ av höga 
kontakt som när jag tog emot Texten men nu förmedlade jag den ut i ”det kollektiva medvetandet” i 
stället. Det var en kvinnlig röst som jag tog emot denna gång. Att vi är ett, att jag skulle förmedla de-
ras ord, det händer verkligen nu. Visst får jag träning, visst är det ett nytt sätt att kommunicera. Hop-
pas jag hittat ”manualen” nu. Gudinnans representant på jorden. Jag tänker också på apostlarnas 
förmåga att tala alla språk, att tala direkt från sinne till sinne. Allt som förr skedde i det yttre sker nu i 
det inre. 
Jag förstår också varför jag måste vårda mig själv. Dels måste jag hålla kropp och sinne rent från 
skadliga inflytanden, men också vårda min mediala förmåga. Dessa starka krafter som strömmar ge-
nom mig, det är verkligen ansträngande. Visst känns det om jag är starkare nu, men det blir inte så 
mycket kraft över för det ”vanliga” livet. 

BANKETTEN 

1/3 2002 
Hade en otroligt stark kontakt i går på förmiddagen. Jag kom ”dit” i träningen i går kväll. Det var en 
bankett eller middag. Någon lade för mat på min tallrik. Det var någon där som svingade ett magiskt 
spö. En ny sorts kontakt. Jag kom in i centrum. Det som hände var något helt unikt. 
Jag drömde att jag var med Herbjörn och Lotta i hennes gamla hus. Vi hade städat ut det sista. Jag 
hade köpt huset för att hjälpa henne men hade ingen lust att flytta dit. Jag skulle ju hamna ännu 
längre från stan då. Vägen var blockerad av en bil när vi skulle åka, en annan bil passerade men jag 
vågade inte tränga mig förbi. Jag stängde dörren på bilen som stod i vägen och försökte också skjuta 
den åt sidan. Tydligen kom vi förbi, för vi kom så småningom till Solna centrum.  
Tack gode Gud för allt jag får ta emot. Hjälp mig att förstå det som händer. Låt ditt rike växa här på 
jorden, låt ditt ansikte lysa emot oss alla. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
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Det här sista hindret, är det min skamkänsla? Allt har verkligen varit pinsamt, omöjligt att prata om. 
Visst ”drevs” jag att lägga ut ”mig själv” på Internet men jag har ju egentligen inte pratat med någon 
om detta. Vad är nu kvar av min egen skam och rädsla? Jag skäms inte för att jag fått ta emot texten, 
det är ju ett fantastiskt budskap. Inte skäms jag för min kraft längre, det är en ofattbar gåva. Skäms 
jag för kontakten, mediumskapet? Nja, kanske något men inte är det så farligt… Min andliga utveck-
ling? Fortfarande har jag inte riktigt förstått detta stora. Visst finns det ett motstånd där. 
2/3 2002 
Orolig natt, stark kontakt. Drömde att jag var med i ett lopp, min dotter sprang också. Hon ville 
stanna men jag peppade henne att fortsätta. Vi spurtade förbi några och gick i mål. Lagledaren tyckte 
att det lovade gott för vårt lag.  
Drömde att jag övertagit en lägenhet efter en arbetskamrat. Det var smutsigt men sonen hjälpte till att 
rengöra. Det skulle nog bli bra när det blev rent. Det satt något för fönstren som jag skulle se till att ta 
bort. Det var en vindsvåning. Sonen, Kristuskraften som rengör…  
4/3 2002 
Blev visad en prästkrage i går kväll när jag tränade. Prästen, nattvarden… 
5/3 2002 
Jag måste göra mig fri nu. Det är verkligen som en förlossning, att lämna allt invant, allt tryggt. 
Lämna allt jag vet något om och kasta loss för en tillvaro som jag inte har den minsta aning om. Men 
de har ju lovat att allt skall bli bra. Det är ju vissheten om att allt de sagt är sant som hjälper mig 
vidare. Tack Gode Gud för all nåd. Tack för att du hjälper mig att befria mig själv. Låt mig visa mig 
för välden som den jag är. Tag bort alla begränsningar och blockeringar i mig. Tag bort allt som 
hindrar min flykt, mitt rätta jag att verka. Amen. Såg en planet med ring runt om. 

 

REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BAND 

TYCHO BRAHE 

8/3 2002 
Träffade Gustaf af Klint i går och han nämnde att Hilma skrev mycket om Tycho Brahe och Uraniborg 
i de anteckningar han håller på att skriva in just nu. Min första tanke var att det förklarar det som 
sades i meddelandet från 17/8. ”Det är ju en storartad gobeläng som vävts genom tiderna. Nu har 
tiden kommit då mönstret kan avslöjas. Från Kina till Sverige, från Palestina till Danmark.” Jag för-
stod aldrig vad Danmark stod för. Slog upp Tycho Brahe på Internet och fick upp att han var mate-
matiker, astronom och alkemist. Och det är precis mitt mönster, vetenskapsman, sökare, matematiker, 
”mystiker”. Jag tänkte också på alla visioner som jag haft av att jag gått upp för en stentrappa och 
kommit ut på ett platt tak. Det är natt, dags för mina observationer.  
Jag hittade en illustration av Uraniborg på Internet och det var precis det platta taket. Balustraden. 
Grät. Hur det än är så är dessa insikter så svåra att hantera. Varför måste jag veta detta och också 
föra ut det? Mina Mästare vill verkligen bevisa något genom mig. Att vi lever i många liv, att en viss 
själ följer ett visst mönster, har en viss inriktning som gör sig gällande i varje liv. Och det är klart att 
det är denna inriktning som gör mig lämpad för det som sker nu. Sökare, törstande efter kunskap. 
Vetenskapligt inriktad. Tålamod, öppenhet, en prövande inställning. För mig handlar allt om kunskap, 
att skapa en plattform, ett eget vetande. Visst handlar det om en helt ny världsbild, men jag har aldrig 
gått ut och talat om något som jag inte bergsäkert vet är sant. Hos mig finns ingen plats för svärmeri 
eller blind tro. Jag tror på det jag fått bevis för och inget annat. 
Och de har verkligen fört mig genom ett fantastiskt äventyr. Egypten, Kaldéen, Kina, Essenerna, livet 
med Mästaren. Gnostiker, kathar, alkemist, astronom och profet. Allt större kontakt med mina andliga 
lärare och ledare. Visst har det skett en upptrappning, visst är det som händer nu en kulmen, en skör-
detid. 
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Det enda liv som jag inte fått riktigt ”kläm” på är det som jag såg i en vision i samband med Knut. 
Den staden eller borgen var inte Uraniborg. Jag får väl lägga till detta med Tycho Brahe i ”Vägen” 
även om det är pinsamt. Det är ju värre att det är en känd person som det handlar om. Men ske din 
vilja. Amen. 
Det finns en massa energi i detta med Tycho Brahe och Uraniborg. Både i husets plan och i bilden av 
”borgen” och parken finns korsformen. Huset är rosen på rosenkorset… Rosenkorsorden blev ju känd 
och omtalad på 1600-talet men grundades antagligen på 1400- eller 1500-talet. Tycho Brahe reste ju i 
Europa, utbildades vid tyska universitet.  
9/3 2002 
Otroligt stark kontakt i natt. Korset. Mycket påverkad hela dagen, känslig, skör. 
10/3 2002 
Drömde att jag var på en slags basar eller auktion. En granne som hade känt mig hela livet var där, 
det var en äldre kvinna. Jag lade min plånbok på ett bord och någon tog alla pengar, kort, id-hand-
lingar. Den var helt tom och jag var förstås ledsen. Jag drömde också att jag bevittnade en motor-
tävling. Häftiga fordon, höga hastigheter. En granne var med och tävlade, hans son blev intervjuad i 
radio men hade inte så mycket att säga om faderns bedrift. Han vann tydligen? 

HILDEGARD AV BINGEN 

11/3 2002 
Hårt arbete, som vanligt fyllt av motstånd. Men det måste göras, jag vill ju bli klar nu! 
Fortsatta funderingar kring Tycho Brahe. Sambandet med alkemi träder fram allt tydligare. Rudolf II 
i Prag var tydligen intresserad av alkemi. Rosenkorset i Uraniborg visar ju att Tycho redan när han 
byggde det visste vad han gjorde. Astronomin var klart kopplad till religionen, synen på guds allmakt 
osv. Detta allt uppslukande intresse av astronomi var en längtan efter att förstå tillvarons innersta 
sammanhang. Stjärnhimlen som ett kosmiskt avtryck av Guds sinne. Det var hur som helst ett märkligt 
och på sitt sätt svårt liv trots allt välstånd. Hans familj tog avstånd från honom p.g.a. ”studierna” och 
han blev tvungen att lämna Uraniborg och sitt land.  
Och fortsättningen med Jane Lead är logisk, arbetet som fortsatte, de alkemistiska förklaringsmodel-
lerna. Men i hennes liv dök också profetanlaget upp igen. Det är väl kanske huvudströmningarna som 
finns i denna själ. 1) Intresse för själ, kropp, medicin, helande. 2) Naturvetenskaplig läggning, längtan 
efter att förstå världen och tillvaron. 3) Andlig begåvning. Profet, medium, kanal. 
Jag har ju funderat på vad borgen, medeltiden stod för. ”Visste” helt plötsligt att det var Hildegard av 
Bingen det handlade om. Jag slog upp henne på Internet och visst fanns det där. Hon levde sina sista 
27 år i Rupertsberg, som 1620 beskrivs som ett flertal byggnader omgivna av en ringmur. Efter Main, 
tillhörigt Mainz… 3/1 2001 beskriver jag ju detta, staden/borgen, Mainz, medeltiden. Allt detta har en 
koppling till Knut och musik. Hildegard skrev tydligen stora musikverk också. Men vi var nog fler där. 
Richardis von Stade. Där finns ju mönstret med svek, övergivande... 
Visst är det mitt mönster, medicin, kosmologi, teologi. Profetissan. Hildegards visioner liknar Jane 
Leads väldigt mycket och beskrivningen av hur de dokumenterades med först en beskrivning av visio-
nen och en efterföljande förklaring verkar identisk med Janes. Denna känsla av gudomlig inspiration, 
”vox de caelo”. Det är ju också min upplevelse. 
Och Hilmas mediumistiska målning av nunnan. (Målning utan titel.) Helt plötsligt ”does it make 
sense”. Det är lustigt, jag visste inte ens när medeltiden inföll. Ser att högmedeltiden betecknas som 
1100 och 1200-talen. Hildegard levde ju verkligen under medeltiden. (1098-1189).  
Det var verkligen en stark upplevelse när jag slog upp informationen om Hildegard. Jag frös över 
hela kroppen. Visst förstår jag att de som leder mig vill att jag skall upptäcka vem jag är. Och anled-
ningen till att jag kämpar emot, skäms för detta är naturligtvis att det är ett tabu jag konfronteras 
med. Något som inte är accepterat i min kultur, i min tid. Men i en annan tid hade jag aldrig kunnat 
skapa denna karta över min väg genom liven. Informationen om Jane Lead har t.ex. inte varit till-
gänglig före Internet. Och Hildegard av Bingen var antagligen helt bortglömd under en lång tid.  
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Och nu? Det finns ju många liv som levts i obemärkthet men som kanske betytt minst lika mycket som 
dessa ”offentliga” öden. Är jag klar med min karmaberättelse nu? Mysteriets sanning som sökt sig 
fram på så många sätt. Alla erfarenheter. Allt är gott. Tack Gode Gud för allt. Använd mig så som du 
hela tiden avsett. Amen.  
Lustigt att Hildegard beskrev ett andligt genombrott när hon var 42 år och sju månader, samma ålder 
som Jane, Hilma och jag. 

· Egypten ca 1500 f. Kr. Karnak i Thebe. Thutmosis III. 
· Kaldéen.  
· Kina. Taoist, Qigong. 
· Ett liv i ett essenskt kloster i öknen. Johannes. Omkring år 0. 
· Döden på Colloseum ca 200 e Kr. 
· Hildegard av Bingen (1098-1179) 
· Kathar i södra Frankrike.  
· Ett liv runt 1500 i Spanien. 
· Tycho Brahe (1546-1601) 
· Jane Lead (1624-1704)  
· Hilma af Klint (1862-1944) 
· Åsa Kleveland (1957-) 

 
12/3 2002 
Stryker kopplingen astronom, astrolog till Kaldéen i ”Vägen”. Jag trodde att det platta taket, de natt-
liga observationerna hörde hemma där men vet nu att det var Uraniborg. Och hans inställning att en 
astronom måste vara mobil. Troligen grundlades den i Spanien i livet före. Jag vet ju att jag stod och 
såg hur de brände allt. Att vi var tvungna att bryta upp och lämna allt. En insikt om att man måste 
vara mobil.  
Jag känner nu när jag tittar på listan över mina liv att det är en sådan konsekvent utveckling. Starka, 
självständiga människor. Människor som brutit etablerade gränser, utvidgat medvetandet. Människor 
som kämpat för det de trott på, stått upp mot det etablerade, mot fördomar. Människor som gått sin 
egen väg trots att den varit obekväm, avvikande. Och denna starka andliga ström genom liven. Profe-
tior, uppenbarelser, kontakter med Andens rike. Brödraskapet över tiderna och över dimensionerna. 
En pilgrim i Mästarens fotspår. 
Visst har jag en stark förpliktelse. En stor kallelse. All utbildning jag fått, alla förberedelser som 
gjorts. Jag måste klara min uppgift nu. Jag måste göra mig fri från allt som hindrar. Jag vet att det 
finns så mycket rädsla, fördomar, feghet, ovilja att gå utanför det konventionella tänkandet. Men jag 
måste lära mig att bortse från det. Avskärma mig från sådana negativa influenser. Utföra min uppgift 
så gott jag kan utan att snegla åt sidan. Jag vet ju vad som är min uppgift. Att hjälpa de sanna sö-
karna vidare. Vara en ledstjärna, lysa upp stigen. Jag måste samla min kraft till detta nu.  
Visst kommer jag att bli förlöjligad osv. Många avskärmar sig ju från mig och från det som händer 
redan nu. Men det stora hindret finns inom mig själv. Min egen rädsla och sorg. Separationsångest. 
Rädsla att mina närmaste skall få lida. Men jag måste tro på att det som händer kommer att vara till 
nytta för alla. Människorna måste bli medvetna om sanningen, annars kommer en katastrof att ske. I 
det perspektivet är ju jag, mitt liv inget. Ett offer som måste göras.  
Och det är klart att det som händer nu är ofattbart för ett rationellt, materialistiskt tänkande. Inte ens 
jag själv vet vad som skall hända. Och hela denna ”historia” är väl omöjlig att svälja för den som är 
fast i ett konventionellt tänkande. Att människan är Gudomlig. Att Kristuskraften kommer tillbaka till 
jorden genom oss, i oss. Att Kristus och de andra mästarna leder mig direkt. Att Mästarna gett oss en 
uppenbarelse. Att de låter mig få veta om mina tidigare liv. Att de valt en kvinna för att tala deras ord. 
Att Gud är kärlek. Att mediumskap, ockult kunskap, ockulta förmågor är det samma som andlig kun-
skap, andliga förmågor. Att Gudsriket håller på att etableras här på jorden igen. 
Jag känner hur min ande suger i sig kraft. Som ett spädbarn. 
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Visst finns det ett motstånd i mig. Och vari består det? Dels handlar det om den nya tekniken för att 
kommunicera med mina ”föräldrar”, mina lärare och Mästare. Ett motstånd, en känsla av ovärdighet, 
en rädsla att totalt lämna över, lita på min förmåga. Och detta är naturligtvis kopplat till min oför-
måga att förstå min position, min roll. Jag vill inte framhäva mig själv, och ändå måste jag göra det? 
Jag vill inte tvinga på någon något, och ändå måste jag göra det? Eller räcker det att jag själv är 
tillräckligt säker, att jag själv har kunskap och insikt? Men jag måste stiga fram på något sätt. Jag 
måste veta precis vad det handlar om när det blir dags. 

Jag är Åsa. 
Jag är utvald. 
Jag har en unik uppgift. 
Jag får direkt ledning av de Höga Mästarna. 

Jag är Gudinnans representant på Jorden. 
Jag har en gudomlig kraft i mig. 
Jag är min egen mästare. 
Jag talar sanningen. 

Äntligen skall sanningen segra. 
Äntligen skall Guds rike etableras på Jorden. 
Äntligen skall den Gudomliga kärleken och friden  
spridas över Jorden. 

Tack Gode Gud för all nåd.  
Hjälp oss alla framåt i ditt verk. Amen. 

DEN RÖDA TRÅDEN 

13/3 2002 
Jag hade så ont i högra skuldran och armen i går, det är lite bättre idag. Jag har ju känt att det sitter 
något ”karmiskt” där. Verkar som om det på något sätt är kopplat till de senaste dagarnas insikter. 
Underligt hur kroppen bär minnen från tidigare liv. Och också är kopplad till det gudomliga. Makro-
kosmos och mikrokosmos. Annars känner jag ett visst tryck.  
Tänker på Tycho Brahe. Hans morbror Steen Billes namn kommer upp i mitt medvetande gång på 
gång. Och Tychos önskan när han dog, ”Måtte jag inte ha levat förgäves”. Hans motto, ”Inte att sy-
nas men att verka”. Tydligen finns hår från Tycho analyserat och kanske fortfarande kvar. Det där 
med DNA-analys… Sorgen över att behöva lämna Ven. Tur att han inte visste att det skulle raseras 
inom så kort tid. Ett monument ägnat åt den Gudomliga konsten. Känslan av inskränkthet, jag kan 
tänka mig att han mötte mycket rädsla och motstånd. Johannes Keplers mor anklagades för häxeri. 
Hela denna tid var ju genomsyrad av vidskepelse. Alkemi och astronomi sågs säkert av vissa som 
trolldom eller liknande. Han kallade alkemi och kemi för ”jordisk astronomi” och astronomi för 
”himmelsk kemi”.  
Denna känsla av sammanhang, att allt är förbundet. Känslan av den gudomliga kraften som genomsy-
rar allt. Den himmelska harmonin. Lustigt vilken stark psykisk energi det ligger i detta liv för mig. 
Kanske för att det avslutades i förtid på något sätt. Men han hade väl aldrig blivit ”färdig”. Verket 
måste alltid fortsättas i följande liv. Denna strävan framåt, drift till utveckling, kartläggning. Att 
känna sig själv och därigenom förstå alltet. Tycho Brahes liv var kanske också någon sorts brytpunkt. 
Från det yttre utforskandet över till det inre. Jane Lead och Hilma af Klint gick ju den andliga vägen. 
I och för sig var astronomi en gudomlig vetenskap för Tycho så man kan inte säga att han saknade 
andlighet, tvärtom. Liksom Rosenkruzianismen. 
Det finns också en sorg över att bli bortstött. Att inte kunna visa sitt sanna jag. Att vara ”fel”. Det är 
klart att Tycho valde en bana som hans familj inte accepterade. Dessutom blev han kidnappad av sin 
farbror, hur stor hänsyn tog man till barnens känslor på den tiden? Visst finns det en enorm identifi-
kation med honom. Kanske ligger det en läkande kraft i detta att samla ihop sina ”delar”. Att bli hel. 
Det är ganska märkligt att jag gråter och känner denna psykiska reaktion. Det kändes skönt att läsa 
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om hans familj. Änkan klarade sig tydligen ganska bra. Och barnen, ja vem vet. En del dog tydligen 
tidigt vilket var vanligt för den tiden. Jag tror i alla fall att han verkligen älskade sin familj. Det är 
lustigt, detta är den person som jag mest känner är jag även om hans liv och omständigheter är så 
otroligt skilda från mitt liv och mina omständigheter.  
Men de glimtar eller ”minnen” som jag fått från andra liv har varit mindre laddade. Visserligen var 
upplevelsen på Colloseum kopplad till svåra känslor. Visst var jag där men jag hade ingen bild av 
vem jag var för övrigt i det livet. Och Jane Lead? Texterna är det viktigaste där. Hennes liv för övrigt 
är inte speciellt intressant förutom kopplingen till John Pordage. Och Hilma? Det är klart, när jag 
kom in på utställningen och såg tavlorna var jag helt svimfärdig. Och reaktionen när jag började läsa 
boken var stark, känslan av att vilja slänga allt i papperskorgen, illamående. Krisen under veckan 
efter. Det är en efterrationalisering om jag säger att det har saknats intresse för henne och hennes liv. 
Det är väl helt enkelt så att jag måste igenom varje insikt eller igenkännande, och när det skett glöm-
mer man smärtan och trycket. 
Men usch vad det varit svårt att släppa in detta i medvetandet. Det är klart att muren måste raseras 
för att man skall kunna fortsätta ut i andra dimensioner. Och den måste också raseras för att man 
skall kunna ta emot kraft och kärlek från den andra dimensionen. Vägen går genom oss själva. Och 
den är verkligen inte så lätt att gå. Smal, stenig och brant. Men det är en outsäglig nåd att få göra 
detta arbete. Att få uppleva denna rening och befrielse. 
Och vad blir kvar? Först och främst kärleken. Kärleken till livet, till mina ”reskamrater” och syskon. 
En känsla av försoning, meningsfullhet. Men också en känsla av något som kanske kan kallas ”jag-
förlust”. När jag tittar på listan med mina liv är det sista lika abstrakt som det första. Hur kort ett liv 
är. Hur allt löses upp och formas till en helt ny bild i nästa steg. Drömmen om att jag blivit av med 
alla kort och identitetshandlingar stämmer på sätt och vis nu. Det vi tror är ”jag” är bara en illusion. 
Något kortvarigt, försvinnande.  
Visst finns det en fara i detta, en risk för ”inflation” från andra liv, från det omedvetna. Man bör nog 
inte tvinga fram sådana minnen, risken finns att man går ”vilse”, tappar bort sig själv. Men det jag 
känner är ändå att jag är mogen att ta emot detta, att jag kan sätta upp psykiska och mentala gränser. 
Jag älskar dem allihop (mina tidigare liv) och på så sätt kan jag älska mig själv, men de är också sta-
dier som är passerade. Lärdomar som jag fått och kärlek som skapats och som nu ingår som en del av 
mig, men de där liven har gjort sitt. Jag är här nu! Jag är Åsa, ett resultat av denna långa utveckling. 
Min kusin ringde i går, Hon talade om en dröm som jag berättat om i somras där jag drömt att det 
fanns en röd tråd som förenade oss i qigong-gruppen. Och det är ju verkligen så, vi har funnits i dessa 
andliga sammanhang, fått denna skolning i liv efter liv. Vi är förenade av en röd tråd.   
En annan sak som ligger och tar tankekraft är en hemsida som jag kom till där det talades om Jane 
Leads skrifter och hur man ”carefully and sensitively edited the material to make it more easily un-
derstood”. Och detta ligger faktiskt och ”skaver”. Att man kan gå in i en författares verk och ändra 
utifrån sina egna ramar, utifrån sin egen uppfattning är ju inget annat än en våldtäkt! Varje ord och 
vändning har sin betydelse, speciellt när det rör sig om en ”uppenbarelse”. Visst måste man översätta 
och det innebär förstås ett problem, men att medvetet gå in och ”förbättra” en text är ju oerhört. Tack 
gode Gud för att jag kom till passtheword.org där man lagt ut originaltexten. Den har ju betytt så 
mycket för mig. 
På den här sidan fanns också ett antal ”profetior” i Jane Leads stil. Visst går det ut information hela 
tiden och det verkar som om många har känslan av att vara profeter. Men det kan väl inte bara vara 
frågan om att tugga om ett känt material för att det skall utgöra en profetia? Det kommer ingen ny 
Jane Lead, ingen ny Hilma af Klint. Varje tid har sitt språk, sin uttrycksform, sitt budskap, sin uppgift. 
Utvecklingen går hela tiden vidare. Därför ska man inte söka efter någon som har samma egenskaper 
som man har i nuvarande liv om man undrar vem man var förra gången. Den informationen kan inte 
nås genom ett rationellt resonerande.  
Hur som helst väckte deras resonemang mycket tankar om att vara bokstavstroende, att vara fast i ett 
tankesystem utan att inse det själv och jag kände att jag själv också på sätt och vis är fast i kristendo-
men, i bibeln. Visst är det min kulturella bakgrund men vi måste höja oss till en ny nivå nu! Det nya 
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som kommer kan inte knytas till den gamla nivån av avgränsade religioner och sekter. Käbbel om min 
profet och din profet, min gud och din gud. Vi måste upp en nivå! 
Kristi budskap var menat för hela världen på samma sätt som Buddhas och alla stora världslärares 
budskap alltid varit. Visst måste det kanaliseras genom en viss personlighet, på en viss plats och i en 
viss tid men SANNINGEN har alltid varit avsedd för hela mänskligheten. Men alla fundamentalister! 
Alla eskatologiska tendenser inom både kristendomen, judendomen och islam. En krutdurk! All intole-
rans, allt avskiljande, all egoism. Att de ens har mage att använda Guds namn i dessa sammanhang. 
De etablerade religionerna som arenor för maktutövande, förtryck och personliga och politiska ambi-
tioner.  
Visst måste man vara tolerant men det som kommer nu är verkligen något helt nytt. Den gamla eken 
som skall fällas vid roten och ett nytt liv som skall skjuta fram. Visst bävar jag men jag måste ändå tro 
att det skall ske. Allt är förberett. Mästarens lärjungar som finns i alla länder. Vi går in i andens, vat-
tumannens tidsålder. Kanalen är öppen. Änglarna kommer att stiga upp och ner mellan himmelen och 
jorden. Gode Gud, ge mig styrka, mod och förtröstan. Låt ditt ansikte lysa emot oss idag som i alla 
dagar. Gör mig till ditt verktyg. Låt oss alla samlas i ditt rike. Amen. 
Jag vet ju vilka som är mina syskon, mitt folk. Alla som är  

· sökare efter andlig kunskap. 
· öppna och fördomsfria. 
· kärleksfulla. 

It’s science, not blind faith. 
Om man bara köper en dogm, en trosföreställning, ett system, vandrar man i mörker. Bara det som 
man själv vet är sant är värt att hålla sig till.  
Tron på Gud som står över allt smått och förgängligt, över allt mänskligt, över alla människors ska-
pade begräsningar och avskiljande barriärer måste finnas som en outplånlig sanning i människans 
innersta. Då vet man också att allt är ett. Att allt är kärlek. Att allt är gott. 
Jag känner mig så neddragen av de kristna dogmerna. All förföljelse. Kriget mot allt som hotar den 
bokstavliga tolkningen. Kriget mot sanningen. Det som händer nu kan ju inte kopplas till kristendo-
men så som den utvecklades. Det kan inte kopplas vare sig till katolicism eller till protestantism. 
Dock innehåller Bibeln sanningen om man läser den med andlig kunskap. Genom att Kristi liv var ett 
exempel ger en ren beskrivning av händelserna en undervisning. Och visst finns en del av hans lära 
bevarad. Kärleksbudskapet. Men vem har tillämpat det, vem tillämpar det? Man använder Hans ord 
för att framhäva sig och sitt, sätta sig över andra människor. 
Och detta nya? Templet som rests på jorden. Varje människas utveckling mot andlig mognad. Oavsett 
kön, ras, religion. Visst är världen förberedd. 1900-talet har ju betytt en nödvändig utrensning av 
gamla system, mönster och auktoriteter. Nu har vi utrymme att fylla på med något nytt. Och det nya är 
liv! Livet vinner alltid över det som är dött, förstelnat, tomt. Jag behöver inte oroa mig. Allt sker som 
bestämt. 
Jag sökte på Thutmosis III på Internet och kom till en holländsk sida om Rosenkorsorden där det på-
stods att orden skulle ha instiftats av Thutmosis III. Där finns också rosenkorset som i Uraniborg. Var 
Tycho Brahe Christian Rosenkors? “Att verka men inte synas.” 
Detta är verkligen så märkligt. Hur jag letts till all denna information som jag inte hade någon aning 
om och så hänger allt samman på något ”mystiskt” sätt. Thutmosis III som inte verkade ha något 
samband med det övriga och så denna koppling till rosenkreuzarna. Tycho Brahe som uppenbarligen 
var rosenkreuzare. Jane Lead, alkemi. Hilma af Klint som beskriver detta i sin konst. ”Acts of John” 
där han talar om det vita korset. Korset som också visats upp för mig. Det är så stort. Uppgifterna till 
Hilma att arbetet leds av rosenkreuzare, till vilka hon också hört i tidigare liv. Kristus vår Mästare. 
14/3 2002 
Anden är ivrig, vill framåt. En underbar vårmorgon.  
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Jag var så överväldigad av det mönster jag såg i går. Från Thutmosis III till mig. Var trött och frusen 
i går kväll men idag känner jag mig mycket mer på gång igen. De sista dagarna har ju betytt en sorts 
genombrott. Hildegard och Tycho, viktiga liv, stark utveckling. 
Spekulationerna om att Hildegard hade migrän och att hennes visioner berodde på migränanfall 
känns litet absurda för mig. Jag känner så väl igen det hon beskriver, ljusfenomen i samband med den 
andliga kunskapsöverföringen, den andliga utvecklingen som ger starka fysiska och mentala reaktio-
ner. Visst var det ett liv där det skedde stora öppnanden. 
Och Tycho Brahes liv. Denna storskalighet. Alla kontakter. Att han tydligen intagit en stor dos kvick-
silver ca 20 timmar före sin död. Ett alkemistiskt experiment som gick snett! Denna enorma nyfiken-
het! 
Och Rosenkorsorden. Att den skulle ha existerat i 3000 år. Detta är väl osannolikt i yttre bemärkelse. 
Men i en ”inre” bemärkelse är det sant eftersom de själar som bär denna sanning lever på jorden i tid 
efter annan. Men det innebär inte att institutionerna om det nu är kyrkor, hemliga samfund eller något 
annat för vidare kunskapen annat än i exoterisk betydelse. Visst kan det hjälpa andra framåt men 
grundarna går alltid vidare. Vårt brödraskap över tiderna och dimensionerna. Att de alla står runt 
mig nu. Min sista uppgift här på jorden. Den andliga kraften som äntligen skall segra! 
Men det är svårt. Att övervinna alla hinder i mig själv. Det är ju också något som präntats in i mig 
genom tiderna. 
Att kvinnan tige i församlingen. Den usling som lade till denna passus har väl levt alla sina liv som 
kvinna efter den gången… 
Att min sanning är något som jag förföljs för, dödas för. 
Mitt tystnadslöfte. Skall jag bryta det nu? 
Men jag har också stärkts under de senaste dagarna. Det är verkligen som de Höga säger, en storar-
tad gobeläng som vävts genom tiderna. Jag måste göra mig fri nu. Utvidga mitt medvetande, utöka 
mina gränser. Offra det lilla, begränsade jaget för det större, för självet. 
15/3 2002 
En annan lustig sak angående Tycho Brahe. De närmaste dagarna innan jag fick denna insikt såg jag 
flera gånger en planet med ringar runt. Uranus har ringar på samma sätt som Jupiter och Saturnus. 
Se även målningen Duvan nr 12. Hilma såg ett Jupitertecken över staffliet innan hon började måla en 
av serierna i det centrala verket. 

 
Det talas ju om systerplaneter med en gemensam uppgift någonstans i Gurlis böcker om Hilma. 

FRA ANGELICO 

16/3 2002 
Orolig natt. Jag blev visad vackra medeltida målningar. Hildegards illuminationer? De var så mycket 
ljusare och färgstarkare än de är nu. Jag visades böcker och texter på ett främmande språk. Latin? 
Jag tänker på att de talar om ljusbilder eller något liknade i meddelandena till Hilma. Hildegard kal-
lade sina målningar ”illuminationer”? 
Fast det var så ljust och vackert är ändå ett sådant här öppnande förenat med ett visst illabefinnande, 
illamående, svaghet. I går kväll var jag kroppsligt svag som aldrig förr. Jag ställde mig ändå och 
tränade och det hjälpte förstås.  
18/3 2002 
Jag drömde att jag var inbjuden till våra grannar på andra sidan gatan. De som bodde i det huset 
förut. Först skulle jag leka med eller ta hand om deras tre små hundar som bara sprang åt olika håll. 
Jag försökte hålla fast dem men var rädd att skada dem. Under middagen blev jag arg på min man, 
han var en riktig besserwisser. Jag skulle gå, men först ville värden trösta mig, han gav mig en kram. 
Han blev glad och/eller överraskad när jag kramade tillbaka och gav honom en puss på kinden. Han 
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gav mig något som skulle hjälpa mig. Det var en sprejflaska. Jag tryckte på korken och det var något 
som luktade väldigt starkt, flytande lim? 
Jag drömde också att jag skulle på något slags arbetsmöte med gamla arbetskamrater. Vi tog en 
gammal väg. De var sura för att jag lämnat dem? Också något om att det tog lång tid, hade vi verk-
ligen så mycket tid på oss? 
Det hände ännu en märklig sak i går. 
 1) Jag läste återigen i ”Enheten bortom mångfalden” (om Hilma af Klint). På sidan 213 talades det 
om en som ledde Hilmas hand vid målandet. Han var klosterbroder i Rosenkreuzarnas orden och 
levde under 1400-talet. Han var munk i Franciskanerklostret där Giovanni vistades. Han bodde i en 
cell och har målat påskens borgesiska jungfru Maria. 
2) Jag blev” manad” att ta ut boken ”Jesu liv i ord och bild” ur bokhyllan. Slog upp boken och fick 
upp sidan 175 med en målning av Fra Angelico. 
3) Slog upp Fra Angelico i Nationalencyklopedin och han var en dominikanermunk vars munknamn 
var Fra Giovanni di Fiesole. Han kallades 1436 till Florens för att bl.a. måla fresker i San Marco-
klostret.  
4) De lysande målningarna som jag såg natten mot lördagen var helt klart Fra Angelicos. När de var 
nya lyste de som solen! 
Inte annat än vad jag kan förstå är detta ytterligare en av Hilmas/mina inkarnationer. Min första re-
aktion var som vanligt en förnekelse. Det räcker nu! Inte ytterligare en ”kändis”! Men den andliga 
ledningen i detta var så ovanligt stark. De ledde mig med fast hand hit! Jag måste ju lyda.  
Det enda som inte stämmer riktigt är att det talas om franciskanermunkar till Hilma men Fra Angelico 
var dominikanermunk. Antingen uppfattade Hilma inte riktigt vilken orden det handlade om eller 
också målade Fra Angelico i ett franciskanerkloster också. Och det spelar kanske ingen roll heller.  
Men nu får det väl räcka? Visserligen vet jag inte vad kriget i Spanien handlade om. Vilken sida jag 
var på. Morerna drevs ju ut för gott 1492. Visst kan det ha varit i det sammanhanget, det var ju min 
intuitiva känsla från början. Och brandröken, känslan av att förlora allt. Inte var jag på den vinnande 
sidan. Men jag skulle ha haft en kamrat vid namn Ovatius? Det är inget judiskt eller muslimskt namn? 
Å andra sidan har jag ingen aning om vad de hette… 
Hur som helst känner jag mig verkligen trött och irriterad idag. Jag förstår i och för sig att det är en 
reaktion på den starka kraft som påverkat mig de senaste dagarna. Men det känns ändå tungt. Den 
gudomliga kraften tvingar fram förändringar och utrensningar och det är jobbigt. Det värsta är att 
jag är rädd för att det har att göra med mina närmaste nu igen. Hur kommer de att påverkas? Mina 
”valpar”. Trodde jag var klar med detta avskedstagande men det är jag tydligen inte alls! Visst lo-
vade de mig att mina närmaste skulle följa med mig. Men drömmarna om död i helgen… 
Det handlar förstås om tillit. Jag måste förstå att allt är som det ska. Allt sker enligt planen. Det är ju 
dom på ”andra sidan gatan” som har ansvar för valparna så som de har ansvar för allt annat. Jag 
borde vara tacksam, inte gråta. Men det är klart att det är överväldigande. Det jag fått ta emot sista 
veckan om Tycho Brahe, Hildegard av Bingen och Fra Angelico är så mäktigt. Men alla tre har ju 
”framträtt” på ett så övertygande sätt. 

INKA I PERU 

19/3 2002 
Fortsatt tryck, ont i magen, ont i nacken, gråter. Vad är det som skall fram nu? Antagligen har det väl 
att göra med mina liv. Tänkte på ”minnesbilderna” av Inkastaden. Måste jag lägga till det också? Jag 
vill egentligen inte, men tydligen är det viktigt på något sätt?  
Jag lade till ”ett liv i en Inkastad i Peru” på min Internet-site. Har haft ett sådant motstånd mot detta 
men det är ju deras vilja! Jag fick detta i så klara bilder efter kursen 27 till 28/1 2001. Skrev om det 
29/1 2001, Jag fick ju också ett rejält genombrott kopplat till Micke i höstas. Jag måste lära mig att 
respektera mitt mediumskap. Lära mig respektera det de vill visa mig! 



 228 
 

Slog i alla fall upp Inka på Internet och fick upp en sida som talade om att Inka-folket arbetade med 
krafter och energier ungefär som i Taoismen. Inka-profetiorna talar tydligen om ett ”fönster” för 
mänsklighetens upplysning mellan 1993 och 2012 ungefär. Man väntar på en präst av ”femte nivån”. 
Visst kan man avfärda detta som ”New Age-flum” men för mig ligger det ändå en stor kärna av san-
ning i det. Användandet av och erkännandet av de kosmiska energierna går ju som en röd tråd genom 
mina liv. Egypten, Kina, Johannes, Jesus Kristus var Mästaren, Inka och nu idag. Profetian om en 
världslärare som skall framträda. Gud i allt – allt i Gud. I ett hav av energi. Qi, Helig ande, Kausay 
Pacha, eter osv. Vi behöver ”bara” lära oss att komma i kontakt med denna energi, komma i kontakt 
med Gud. 
Men min tanke är också att människan fortfarande söker utanför sig själv när vi alla faktiskt har nyck-
eln inom oss själva! Kraften, energin, Gud, finns lika mycket i Jakobsberg som i Cuzco! Och detta är 
väl min uppgift. Att sammanföra de olika riktningarna, visa att kärnan i alla mysteriereligioner är 
densamma. Det finns bara en sanning! Att Gud finns i oss och i allt. Det finns inget större, ingen kraft 
som kan tävla med den Gudomliga kraften. Och vi har direkt tillgång till kraften genom oss själva! Är 
man bara tillräckligt ren, tillräckligt kärleksfull kan man bli ett med Alltet. Att bli ”i anden fattig” för 
att nå Riket. 
Men kristendomen och de västliga kulturerna har bekämpat denna sanning med alla medel. Alla som 
kunnat nå någon slags kontakt har förföljts, bränts, torterats. Det är väl delvis en fråga om makt-
hunger. Kyrkans och prästernas makt försvinner ju om de inte längre är de enda som kan tala med 
Gud. Och fortfarande finns denna rädsla att göra sig tom, öppna upp för Gud. Det rationella tänkan-
det som måste få råda i alla lägen. Bokstavstron! Men Hans rike är inte av denna världen. När Han 
anklagade prästerna för att ha stulit hemligheten. Visst var det denna hemlighet han syftade på.  
Gode Gud, tack för all nåd. Låt mig bli ett bevis för din storhet, kärlek och kraft. Använd mig så som 
det är bestämt, hjälp mig att förstå och följa din vilja. Amen. 
Att älska sig själv. 
Rena sin kropp och sitt sinne. Träna och öppna upp energikanalerna. Lära känna sig själv 

Att älska medmänniskorna. 
Alltid tänka och handla rättrådigt, med kärlek. 

Att älska Gud. 
Att söka sig tillbaka till källan för allt. Göra sig klar att vända hemåt. Att bli ett med Gud. 

 
 

Jag såg en vision av ett rör som gick in i jorden i går. Det avlöstes av en bild av det Gudomligas an-
sikte. Jag blev lite rädd så det försvann men kände ändå att jag var ganska trygg, nästa gång kan jag 
kanske undvika att bli rädd? 

 
20/3 2002 
Tryck, illamående. Stark kontakt i natt. Så vackra bilder. Transformation? 
Åkte in till Vattumannen och köpte Inkans återkomst av Elizabeth B Jenkins. Fick referensen på Inter-
net-sidan om Inka. Det är verkligen så att så snart jag ”erkänner” något så öppnas direkt en ny dörr. 
Den här boken talar om energier på ett sätt som verkligen är ”sant”. Visserligen är det något av ame-
rikansk ”instant salvation” över boken men E J är helt klart en syster med starka andliga gåvor. Det 
var viktigt för mig att få veta att detta energitänkande finns i andra filosofier än de kinesiska. Ef-
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tersom det handlar om en naturlag kan naturligtvis ingen filosofi eller religion göra anspråk på en-
samrätten. 
De olika yttre formerna för initiering etc. är bara försök att beskriva de inre, psykologiska skeendena. 
De arketypiska sanningarna i olika dräkt eller förklädnad. Kristi lidandeshistoria var den undervis-
ning han gav som en illustration. Men det var också det högsta exempel på undervisning som getts åt 
mänskligheten. 
Skada att de kristna kyrkorna gjort allt för att dölja, förfölja och utplåna sanningen. Vad Guds rike är 
och hur man når dit. ”För Guds rike är inte ord utan kraft.” 1Kor 4:20. På otaliga ställen talas det ju 
om Jesu och lärjungarnas kraft, t.ex. 1 Thess 1:5, 2 Tim 3:5 och Heb 2:4. Tack för Bibeln.se! 
Hur som helst väckte den där boken mycket hos mig redan när jag köpte den. En kvinna i butiken be-
rättade för en bekant att hon svimmat när hon steg ur badkaret dagen innan. ”Och jag hade ju inget 
skydd” sa hon. Jag trodde först att hon menade att hon varit oskyddad eftersom hon var naken, men 
sedan sa hon ”så jag skyndade mig att ta på mig mina amuletter och talismaner”. Och det är väl lite 
av det som stör mig med Jenkins bok också. Att man använder stenar, kristaller etc. för att ”åkalla” 
krafter som inte är av denna världen. Där allt som behövs finns inom människan själv. På det sättet 
var ju Jesu Kristi lära renare. Se Luk 17:21, Guds rike finns inte här eller där utan inom var och en av 
oss. 
Visst behöver vi symboler, men konsten är att gå vidare när de yttre attributen gjort sitt. Och det är 
väl detta som oroar mig med det andliga sökandet. Svaren söks alltid någon annanstans, utanför män-
niskan. Helst långt borta i en främmande kultur. Och det kritiska tänkandet lämnar man hemma. Men 
ledningen och undervisningen ges åt oss hela tiden, överallt. Konsten är att växa i den miljö och i den 
verklighet där man är satt. Men också att vara öppen och ödmjuk, att ta emot undervisning varifrån 
den än kommer.  
Qigongen har ju gett mig otroligt mycket, men hela tiden har jag också haft problem med deras ”av-
gudadyrkan”, deras naiva och okritiska hållning till dietföreskrifter etc. från Mr S. Och där kom jag 
in på en kär gammal käpphäst. Profetian i Inka-boken handlar bl.a. om att vi måste lära oss att an-
vända gruppens kraft och det är också vad de Höga sade till mig i meddelandet från 17/8. Och det har 
ju varit en sådan sorg att vi inte kunnat vara eniga i det yttre. Att de faktiskt stött bort och förnekat 
mig, Deras osjälvständiga beroende av Mr S, ja hela den dåliga energin som finns i gruppen. Jag 
förstod av boken att detta var något som betecknade det man måste lära sig på ”tredje nivån”. Och 
det var ju något jag kände intuitivt, att bara genom att titta på hans lärjungar så visste jag vilken sorts 
mästare han var. 
Jag har sådana kval över vad som begärs av mig. Jag måste gå vidare, lämna dem psyksikt och emo-
tionellt med det verkar så svårt. Innerst inne vet jag att jag inte kunnat förlåta vare sig Carina eller 
Lars riktigt. Visst försöker jag, men trots det sitter det ändå en liten tagg i hjärtat. Jag försökte öppna 
kontakten på alla hjärtans dag med min dikt men fick som vanligt inget svar alls. Vad krävs av mig? Å 
ena sidan sägs det i meddelandena att jag inte har något ansvar för att förbereda dem. Och jag kan ju 
inte annat än förstå av deras beteende att de inte är mogna ännu. Det talar verkligen för att jag borde 
försöka glömma dem helt. Å andra sidan känner jag tydligt att allt inte är som det skall. Jag måste bli 
av med denna blockering? Men hur? Gode Gud hjälp mig framåt. Hjälp mig att agera på rätt sätt. 
Öppna upp mitt förstånd och mitt hjärta. Amen. 
Han är ju vårt föredöme, Han har stått ut med oss i alla tider fast vi inte förstått. Hjälper oss framåt 
varje dag. Guds kärlek och förlåtelse måste vara vår ledstjärna. 
Tvekade att använda I Ching, har haft ett krav på mig att klara mig helt på egen hand den senaste 
tiden. Men råden ges ju till oss, sätten måste få variera. Svaret på ”enkla” frågor måste kunna fås på 
ett ”enkelt” sätt. Slog i alla fall upp en sida på måfå och fick ”20. Betraktande”. ”Spå för att ta reda 
på vad saker och ting betyder.” 
Kära Orakel, ska jag ta kontakt med Carina? 
43. Beslutsamhet/farväl. Besluta dig och handla bestämt. Rensa ut det och för ut det i ljuset. Öppna 
och rengöra ett sår. 
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Och ändå finns det ett så stort motstånd i mig. Vad är det? Stolthet? Nej. Snarare rädsla, sorg. Ett så 
djupt, smärtsamt sår. Något som jag har med mig sedan långt tillbaka. Ett urgammalt drama som vi 
iscensätter nu igen. Att vara öppen och sårbar och bli avvisad och sviken. Något som vi alla har upp-
levt gång på gång. Men hur kan jag lösa upp denna smärta? Det är bara kärlek och förlåtelse som 
helar. Och då måste stoltheten och egot stryka på foten. Rädslan måste övervinnas. 
21/3 2002 
Åkte in till torsdagsträningen i går. Lyckades faktiskt normalisera relationen till Carina. Det var un-
gefär som förr när vi kramade om varandra och pratade. Att kunna förlåta på djupet är faktiskt den 
största tjänst man kan göra sig själv och andra. Att lösa upp blockeringarna. Träningen var underbar. 
Ljuset, värmen, den underbara vårluften som strömmar ner ”därifrån”. Lars såg ganska trött och 
sliten ut men han hade ett härligt avslappnat uttryck när han gick i pausen. 
Precis innan jag gick till träningen fick jag ett jättefint mail från en man i Umeå. Kanske en öppning 
för något mer utåtriktat. Det är så fantastiskt varje gång det händer, när jag klarar en uppgift eller ett 
”test” så öppnas genast en ny dörr. 
Jag drömde att jag var på en läkarmottagning. De tog blodprov i en stor skål. Någon visade att det 
var 4-5 andra som också lämnat blod. Läkaren försäkrade mig att provet nog var OK. Värdet var 4-5? 
Hade en otroligt orolig natt. Det verkar som om något verkligen lossnat. Alla tankar som snurrade i 
huvudet, adrenalin. Det öppnar sig nya möjligheter men också tankar om hur jag ska verka. Det är 
faktiskt ett så stort material jag fått. Både ”teoretiskt” och praktiskt. Kropp, själ och ande. 
22/3 2002 
När jag tränade i går kväll var det som om anden förenade sig med kroppen. Jag blev inte androgyn 
men ”könlös”. Jag har ju känt att mina ”yin” och ”yang”-krafter varit så tydligt polariserade. Vis-
serligen har jag ju velat förena dem, det är väl utvecklingens normala förlopp. Men idag känner jag 
mig inte kraftlös direkt men ”diffus”. Var finns mitt kraftcenter nu? Har också ett tryck, en blockering 
i magen. Något som jag inte vågar eller kan släppa fram. Men muren är nog ganska tunn nu, den 
bryts väl igenom när det är dags. 
Jag tänker på drömmen om skålen med blod från igår. Kalken som fylls med blodet. Från nivå 4 till 5. 
Var det detta som hände i går kväll? 
Hade några mail-kontakter med Anders från Umeå i går. Det var så märkligt, han tog upp att han haft 
ett liv i Jesu närhet och att han trodde att vi träffats då. Det blev nästan som en chock, jag hade nog 
aldrig trott att jag skulle bli mött i detta! Och sorgen över att ha blivit avvisad när jag försökte ta upp 
det med Lars. Överhuvudtaget allt som är kopplat till detta att vara ”fel”, inte accepterad. All förföl-
jelse. Att vara tvungen att dölja vem man är till och med för sig själv. Jag har ju verkligen kämpat 
emot, försökt rationalisera bort det hela.  
Mitt minne av korsfästningen var så tydligt. Känslan av sorg och skräck. Och ändå, det var ju detta 
som han sagt skulle komma att hända. Han försökte verkligen förbereda och lugna oss. I och för sig 
var detta minne min privata ensak, inget jag behövde dela med någon annan. Men att jag försökte 
glömma, att jag inte tog det på allvar? Men jag måste respektera processen. Insikt och accepterande 
är två helt olika saker. Det krävs arbete för att införliva något sådant med sig själv. Arbete för att 
spränga murarna i sitt eget medvetande, utvidga gränserna. 
Tänkte på boken de visade mig en gång som var fullskriven. Livets bok. Akasha. Tittade i anteckning-
arna från Danmark och fick upp ”medvetandets hjul”. Där talar man om karmiskt minne och kosmiskt 
minne. Tydligen har jag blivit visad olika saker ur Akasha. Och mina resor ut, när jag kom till källan, 
där själarna föds. Det var väl i så fall det kosmiska medvetandet som var aktivt. 
24/3 2002 
Jag drömde natten till söndag att några släktingar kom på besök. Han föll ner framför mig, till bådas 
vår förvåning. Hon hade föryngrats. De berättade att mina föräldrar ”gått vidare”, det hade hänt i 
England. Döda föräldrar i England? Jane Lead och John Pordage? 
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ALUMBRADO I TOLEDO 

25/3 2002 
Jag hade kontakt med en av mina andliga lärare när jag vilade i går. Han gav mig ett leende och en 
”finurlig” blinkning. En uppmuntran. 
Drömde att jag skulle måla lådor i en kvinnas hus. Var lite irriterad, skulle skura lådorna först men 
färgen verkade OK under smutsen. Det var så prydligt i huset, jag tyckte inte det behövde målas 
egentligen… 
Drömde om Spanien. Det var rök och tumult. Jag dog, lämnade kroppen. Hade en fruktansvärd hosta 
(på riktigt). Är väldigt irriterad i halsen i dag också. Arnfinn berättade att jag hostat som om jag höll 
på att kvävas under natten. Hörde ordet ”Toledo” så tydligt. En spansk stad?  
Jag hade ju hoppats att det var nog med alla reinkarnationsminnen men tydligen måste jag få ”kläm” 
på det här med Spanien också? Jag sökte på Toledo+Inquisition på Internet. Fick träff på en bok ”The 
Spanish Inquisition and the Inquisitional mind”, där fanns ett bidrag om ”Alumbrados” av J Nieto. 
Och nu ringde en klocka! Jag hade visserligen aldrig hört ordet ”Alumbrado” förut men jag slog upp 
det på Internet och visst, det är där! Föregångare till rosenkreuzarna, mystiker. Högsta tillståndet var 
ett totalt uppgående i Gud. Den katolska ”New Advent” hänvisar till Quietism som tydligen Jane Lead 
hade kontakt med. Toledo var tydligen ett center. 
Jag skickade ett mail till Mr Nieto med en fråga om det brändes några Alumbrados i Toledo omkring 
1520-1530.  
Läste Jane Lead och kom äntligen på vad som menades med en ”Virgin Church”. Orörd av männi-
skor. Det är klart att det är den som håller på att växa fram. Hur som helst blir det klarare och kla-
rare, vi måste enas, stenarna måste passas samman så att en helt ny, ren kyrka kan skapas för att ta 
emot Gud. 

MÖT JESUS KRISTUS SOM EN JÄMLIKE 

26/3 2002 
När jag mediterade/var i Templet i går kväll var det plötsligt någon som sa ”här kommer Jesus Kris-
tus, möt honom som en jämlike”. Och han stod framför mig. Men jag blev väl förvånad eller på något 
sätt överrumplad, kände mig kanske underlägsen. Nej, det är inte rätt ord. Mina förutfattade meningar 
gjorde att jag ville falla ner framför honom. Men jag måste klara av att möta allt helt förutsättnings-
löst. Men detta är så stort! Han kommer till oss. Vi har lyckats skapa förutsättningar för att ta emot 
honom och de andra.  
Tack gode Gud för all nåd. Hjälp mig vidare på din väg. Låt oss alla förenas i dig, i din kärlek. Amen. 
Så detta är alltså målet. Att få möta sin Herre och Mästare på en jämlik fot. Att bli mottagen som den 
förlorade sonen. Ingen främling utan en som tillhör huset. Bröllopet som stundar. Glädjefesten. Vi hör 
ju ihop. All rening, all tillväxt. Inga mödor är för stora för att nå detta mål. 
 27/3 2002 
Tänker på Spanien. Min starka olust när jag var på Pradomuseet. Hur grymma jag tyckte männi-
skorna på tavlorna från 1500- och 1600-talen såg ut. Och det är klart att grymheten mot de egna 
landsmännen lade grunden till det man gjorde mot indianerna i Sydamerika. Har man bränt, fördrivit 
och plågat de egna kan naturligtvis andra raser och kulturer inte förvänta någon som helst försko-
ning. Det var en koppling mellan kyrkans krav på hegemoni, makt, dominans och den världsliga mak-
tens girighet och grymhet. Det fanns tydligen inga spärrar alls!  
Den heliga inkvisitionen! All pomp, all ståt, alla intriger. De perversa strukturerna. Visst skall man 
respektera människors tro, men de religiösa organisationer som gjort det som katolska kyrkan och 
andra ”kristna” kyrkor förtjänar ingen respekt! Att begå dessa grymheter i Guds namn, det finns ing-
en större synd! Vad är det som drivit människor till att försöka kontrollera andra ända in i deras in-
nersta tankeliv? Klart att det funnits en kamp mot den ”mystiska” upplevelsen ända sedan första bör-
jan. Och visst handlar det först som sist om makt över andra. Aktionerna mot Falun Gong är ett likar-
tat exempel. Denna rädsla för kraften. Kampen mellan ande och materia. 
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Men vi är fria nu! Nu behöver vi inga yttre former längre och då kan de aldrig spåra oss, aldrig 
hindra oss. Vi kan mötas i andens rike närhelst vi vill! Tack gode Gud, vi är fria nu! Amen. 
Gör man sig själv fri i sitt inre kan man nå hur långt som helst!! Min motvilja mot alla försök att få 
mig att tänka på ett visst sätt. Det är klart att det triggar igång alla gamla trauman, men det är också 
kopplat till min mission. Vi får aldrig gå in i andras tankar, aldrig skapa nya begränsningar hos våra 
medmänniskor. 
Och visst är Lars en symbol för mycket av mina gamla förföljelser. Han som lyder auktoriteter, exe-
kverar ”bossens” order. Osjälvständig, lydande överheten. Feg, snål. Stackare, inte är det riktigt 
”rättvist” att han får stå för detta. Eller är det kanske ändå sant? Undrar om Herbjörns aversion har 
någon liknande bakgrund? Han och jag har ju följts genom många liv. Mycket förföljelse. Men nu har 
vi chansen att lösa upp allt gammalt. Alla dessa kval och tårar över något som hände på 1520-talet! 
Men det är ett fantastiskt system. Att vi förs samman igen för att lösa upp gamla oförrätter.  
Skickade ett mail till Lars och undrade om vi kunde träffas för en fika. Klart att det väcker min gamla 
vanliga sorg och smärta över att bli avvisad. Och redan innan det hänt! Men också en rädsla att be-
höva möta denna ”flodvåg” som jag varit rädd för hela tiden. Men jag har ändå kommit en bit på väg 
när jag kan tala om vad jag önskar och vara beredd både på att min önskan uppfylls och att den avvi-
sas. Vete 17 vad som vore värst? 
30/3 2002 Påskafton 
Stort tryck. Gode Gud, hjälp mig att bli fri från denna plåga. Amen. 
Det handlar förstås om det som hände i Spanien. Jag fick ”veta” att vi tillhört samma familj då. Jag 
börjar mer och mer inse hur centralt detta har varit under hela tiden som jag tränat Qigong. Jag har 
på något sätt tagit på mig hela ”skulden” själv, att det är jag som är ”knäpp”. Men det är faktiskt ett 
fruktansvärt tungt karma. Jag måste respektera min sanning, respektera sorgen, smärtan, kärleken.  
Och det är skrämmande hur historien upprepar sig. Min sanning, mina känslor, hela jag är fel. Jag är 
avvisad, förnekad, utfrusen. Och han är feg, osjälvständig. En lakej för en ”förtryckare”. Ett verktyg 
för repressionen. De som gör anspråk på att ha hela sanningen, ha tolkningsföreträde. Det är klart att 
hela detta mönster får mig att må fruktansvärt dåligt. Och ändå var allt dolt i det undermedvetna. 
Bara känslorna fanns där och inte ens de var riktigt medvetna. Känslan av att stå med ryggen mot en 
dammvall. Sorgen som skulle bryta igenom och dränka allt i en flodvåg av tårar. Ilskan som skulle 
bränna allt till aska i sin förintande eld. Och kärleken som hotade att blåsa bort allt i en orkan av 
känslor. Det är klart att detta måste lösas upp för både hans och min skull. Jag måste bli klar med 
detta i det här livet. Det verkar som om jag faktiskt måste minnas och också leva igenom traumat för 
att det skall lösas upp.  
Men detta är verkligen en andlig sanning. Att det vi gör mot andra sätter spår för all framtid. Att vi 
förs samman för att lösa upp dessa blockeringar. Att vi lever många liv och att man kan öppna livets 
bok, få tillgång till denna information redan nu. 
31/3 2002 
Drömde att jag var på fest med Lotta, Herbjörn och M. Treenigheten. 
Fortsatt utrensning, jobb med ”Toledo”. Fick t.o.m. en kroppslig reaktion häromkvällen, det sker 
verkligen en utrensning på alla nivåer… 
Inser i alla fall att det verkligen är sant som de Höga sade i budskapet till de Fem, att vi är samlade 
här för att reparera de skador som vi åsamkat livsväven i tidigare liv. Jag insåg i går att det jag ar-
betar med nu inte bara handlar om mig och Lars utan att vi alla kommer att ha nytta av det. Herbjörn 
som delat så många av mina erfarenheter.  
Jag tänkte på E när jag tränade nu på morgonen. Hur hon faktiskt liknar Lars på många sätt. Rigid. 
Beredd att okritiskt lyda en auktoritet. Visst är hon också en av ”dem”. Och hur Lars enligt vissa käl-
lor ”hatar” henne. Visst brukar vi tycka mest illa om dem som står för egenskaper som vi också själva 
har men som vi inte vill erkänna.  
Tack Gode Gud för all nåd, all hjälp, all kärlek. Hjälp mig att förstå och leva efter din ledning och 
undervisning. Amen. Hjälp mig att befria mig själv och andra. Amen. 
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Detta är verkligen viktigt, att vi förs samman med olika människor för att läka sår. Att vi kan hela oss 
själva om vi arbetar med detta på ett medvetet sätt. Med kärleken som mål, medel och verktyg. Andlig 
läkning, andlig psykoterapi. Guds kraft som helar alla sår. Gode Gud, använd mig i ditt verk. Amen. 
Jag såg flera av mina lärare, guider i går kväll. Alla såg så glada ut. Även jag kände mig glad trots 
att jag hade ont i magen och mådde så dåligt. Jag visste ju att det var ett tecken på att jag går framåt. 
I dag har jag ”sett” min kusin och farmor. Alla samlas tydligen runt mig nu. När jag tränade i går 
kväll såg jag en tron. Någon kysste handen på den som satt på tronen. En drottning? 
1/4 2002 
Jobbigt, jobbigt. Insåg i går kväll hur historien faktiskt upprepar sig. Hur vi återigen lever igenom 
samma gamla mönster. I hur många liv har detta mönster av svek, kärlek, underordnande under auk-
toriteter funnits? Förnekandet av sanningen. Vi och dom! Vi är här igen, men det är också alla för-
tryckets hantlangare, alla gamla inkvisitorer! Ruggigt. Men jag vet ju att vi har ljusets makter på vår 
sida! Sanningen skall äntligen segra. 

NAVELSTRÄNGEN ÖPPNAS 

2/4 2002 
Väldigt stort tryck i går. Funderade mycket över mönstret som upprepas. Makt, att underordna sig 
auktoriteter, att sälja sin själ och därmed bli till skada för andra. Insåg mer och mer att detta inte 
bara gäller Lars och mig utan hela gruppen. Att det faktiskt är sant att vi är en grupp själar som in-
karnerats tillsammans i många liv och återigen får träffas för att läka våra sår. Denna nåd och detta 
ansvar att verkligen göra något åt det gamla. Min plikt att försöka dela med mig av detta till de andra. 
Jag vill skriva ett mail och försöka förklara det hela.  
Skrev en ”berättelse” om inkvisitionen etc. Mailade till Lars, Carina, Lotta+Herbjörn och Arne via 
Lotta. Skickade ett brev till Knut. Kände mig lättad efteråt. Fick ljus och rosendoft. Men jag var också 
så trött. Denna kamp. Funderar i alla fall på att åka in på den gemensamma träningen i kväll. 
Tack gode Gud, alla mina lärare och Mästare. Låt oss alla förenas i Dig, i Andens rike, i kärleken. 
Amen. 
3/4 2002 
Åkte in till tisdagsträningen. Energin där var lika dålig som någonsin tidigare. Jag hade faktiskt glömt 
bort hur illa det var.  
Jag drömde att jag roade mig själv, tillfredsställde mig själv. Sonen gick förbi, han såg besvärad ut. 
Är det så? Är det för att tillfredsställa mig själv som jag håller på och kämpar?  
Lotta svarade positivt och rart på min berättelse om inkvisitionen. Även Lars svarade på ett sätt som 
man naturligtvis kunnat förvänta sig. Det är ju inte kul att bli anklagad för att vara en inkvisitor. Och 
naturligtvis kom han med hela det där resonemanget om att ”Master” (Mr S) är den som vet bäst, att 
han har alla svar för alla andras räkning. Att jag bara ville stå i centrum. Att allt jag tyckte hade hänt 
bara fanns i mitt eget ”mind”. Jag försökte svara och än en gång förklara det här med vårt gemen-
samma mönster som återupprepas i qigong-verksamheten. Jag talade om att jag är tacksam för allt 
jag fått genom ”kampen” med honom.  
Men efteråt blev jag så trött, tappade all kraft. Det är verkligen otroligt obehagligt att utsätta sig för 
andras olust, ilska etc. på detta sätt. Att blotta sig. Att gå emot det etablerade tänkandet. Min kamp för 
att förstå detta, att se igenom slöjorna har varit så svår. Att återuppliva all gammal smärta. Men jag 
måste ju tro på att detta obehag är värt mödan. Att vinsten blir att jag blir ren och fri. Att jag blir löst 
från det undermedvetnas tyranni.  
Och Lars ifrågasättande av mina kontakter, ”kanaliseringen” som han kallar det. Det är något heligt 
som han trampar på! Det Gudomligas kontakt med oss här på jorden är ju en gåva av ovärderligt 
slag. Men jag måste släppa honom, släppa dem alla fria nu. Låta kärleken, Kristuskraften göra sitt i 
dem som den gjort och gör i mig.  
Jag förstår nu att varje kontakt med honom återupplivar det gamla i oss båda två. Gode Gud, befria 
oss från detta tvång, denna smärta. Amen. 
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4/4 2002 
Jag vaknade i natt av att jag med all kraft sade ”Jag vill hjälpa människor”. Jag mådde fysiskt illa av 
att ha blivit ”ryckt tillbaka” på detta bryska sätt. Men tydligen uttryckte jag en stark vilja till någon 
som frågat mig om något. 
Jag skrev ett nytt mail till Lars, försökte förstå vad han egentligen skrev i sitt mail. Jag fick för mig att 
han kanske är rädd för sin egen kraft, sina andliga förmågor, och att det är därför som han gömmer 
sig bakom Mr S. Jag försökte berätta om min egen utveckling, försökte ge honom styrka. Att han skall 
kunna känna sig stolt över sin förmåga och sina unika gåvor. När jag skickat mailet fick jag en så 
stark andlig kontakt, värme, ljus och guld.  
Det var som om den där blockeringen i mellangärdet äntligen försvann. Som om en ventil öppnats och 
”navelsträngen” fyllts med liv. Jag kände att det faktiskt var så det var. Den ”slang” som jag såg på 
första torsdagsträningen som gick mellan oss är en navelsträng! Och det finns motsvarande förbin-
delse från oss till våra himmelska föräldrar. De Höga talade ju också till de Fem om något rör som 
mynnar i jorden. Livet som strömmar från dem till oss och vidare från oss till andra.  
Jag kände också så starkt att det jag skrev till Lars om att vara rädd för sin egen styrka i alla fall var 
helt sant för mig själv. Visst har jag blockerat mig mot honom av rädsla för min egen styrka, för de 
krafter som skulle kunna släppas loss och orsaka all möjlig förödelse. Kärlekskraften som i all sin 
ofattbara styrka kan förändra allt… Och den har ju också förändrat hela mitt liv, förändrat mig. Tack 
för denna gåva, tack för denna nåd. Amen. 
Min utveckling har verkligen varit så stark de sista veckorna, jag förstå knappt själv vad som hänt. 
Kontakten med Anders hjälpte och stärkte mig verkligen. Att han hörde av sig just när detta med Spa-
nien bröt fram! Jag får verkligen all hjälp, på alla plan. Och nuläget, inget har egentligen förändrats i 
det yttre men jag känner mig ändå plötsligt hoppfull. Mina älskade kamrater i Qigongen, visst har vi 
kommit varandra närmare på någon nivå. Och mycket av min blockering mot Lars har lösts upp. Både 
insikten om vårt karmiska samband, och detta som jag skrev idag om att man är rädd för det man ser 
hos den andre som motsvarar saker i en själv som man inte kan acceptera på ett eller annat sätt. Min 
egen kraft som aktiveras så oerhört starkt i kontakten med honom, och min reaktion att stänga av, 
stänga inne, sätta hårt mot hårt.  
Men det är verkligen sanningen. Man måste känna sig själv! Alla sådana här undermedvetna reaktio-
ner är så farliga eftersom de bara visar sig i form av reaktioner som man inte förstår orsaken till. Men 
vi är verkligen slagrutor. Man kan bara genom att ställa sig bredvid en viss människa känna om man 
har någon blockering. Om man t.ex. känner sig spänd, illa till mods, osann, arg, rädd eller överdrivet 
munter finns det en blockering som aktiveras i kontakten. Den naturliga reaktionen är att dra sig un-
dan sådana ”besvärliga” kontakter, men därmed missar man kanske en chans till rening. Jag tror na-
turligtvis inte alls att det alltid handlar om tunga karmiska blockeringar, men den andra personen 
väcker helt klart något i oss som vi behöver bearbeta, kanske just med denna persons hjälp. 

LIVET ÄR BARA EN PJÄS 

5/4 2002 
Jag har mått så dåligt över att jag visade Lars mail för Anders. På sätt och vis gjorde jag precis det 
som jag kritiserat honom för. Visserligen svarade jag honom först, så det där med att utsätta en män-
niska för en utdragen väntan och därefter bara svara efter någon annans direktiv, det gjorde jag inte. 
Men kontentan i det hela var att jag visste redan när jag skrev till Anders att det inte var rätt. Jag 
sökte faktiskt bekräftelse, ville bli ”klappad på huvudet”. Jag sökte hans åsikt när jag vet att det bara 
är jag själv som kan lösa mina egna problem.  
Men jag måste lära mig denna läxa. 1) Om jag skall kunna ta emot människors förtroende kan jag 
aldrig lämna ut dem till andra på något sätt.  2) Jag måste alltid ha centrum i mig själv, lita på min 
egen kraft. 3) Jag är här för att lära, precis som alla andra! Andligt högmod är en reell frestelse. Jag 
är inte bättre än någon annan.  
Tack Gode Gud, alla mina lärare, för de läxor ni ger. Hjälp mig att förstå och lära varje dag. Amen. 
Visst drogs jag med i processen i tisdags, gick in i ”dimman”. Det är ju ett andligt utforskande jag 
håller på med, en vetenskaplig studie med mig själv som studieobjekt, och det är klart att detta är an-
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strängande. Visst drogs jag med av Lars anklagelser, så till den milda grad att jag faktiskt uppfyllde 
dem. Men dagen efter kunde jag ändå se vad han faktiskt skrev ”bakom orden” och det var ett steg 
framåt. Jag satsade ju oerhört mycket i mitt försök att spränga ”isproppen i älven”. Anders hjälpte 
mig och därför drogs han också in i det hela för ett ögonblick. Men det öppnade faktiskt mitt centrum, 
i alla fall för ett tag, och det är ju dit jag vill.  
Men det är klart, för att bli helt öppen måste man också ge ut allt eget. Och det är oerhört viktigt att 
vara helt klar över sina avsikter. Normalt sett måste man låta processen arbeta, låta kraften verka i 
var och en, låta varje människa göra sitt eget arbete. Jag hade nog inte gjort detta om jag inte fått att 
jag skulle rensa ut ett sår, rensa ut en böld av oraklet. Och Hilmas målning Svanen nr 5. 
Jag känner mer och mer att de kommunicerar via bilder. Jag märker också att mitt eget språk blir 
mycket mer bildrikt. Vårt samarbete tar sig nog bl.a. detta uttryck. Det andliga språket, Taoisternas, 
Jesu språk. Parabler, liknelser.  
Och denna utveckling. Visst är allt bara kulisser, en pjäs som iscensatts för vår utveckling, för att vi 
skall lära. Var och en är huvudrollsinnehavare i sin egen pjäs. Visst kan man känna det som om man 
är gudarnas leksak. Att man utsätts för förödmjukelsen av att tvingas in i något som man inte förstår, 
något som styrs av andras viljor. Men det som rättfärdigar det hela är ju att de har en god avsikt. De 
sätter scenen, ger mig alla förutsättningar, men det är jag själv som väljer hur pjäsen skall falla ut. 
Visst har jag haft så många möjligheter under dessa år att välja en annan väg och skapa ett helt annat 
utfall.  
Visst finns känslan av att de ser in i mitt rum, precis som i drömmen om hotellrummet. Men det är ju 
inte i överlägsenhet, utan vi har verkligen gjort ett gemensamt arbete, deltagit i ett gemensamt projekt. 
Detta är den största nåd en människa kan få uppleva. Jag kan faktiskt ställa mig bredvid mig själv och 
analysera mina egna handlingar och reaktioner nu. Jag kan faktiskt känna när jag handlar mot natu-
ren, som nu sist med Lars mail. Men det är förstås svårt att skilja denna känsla från den starka olust-
känsla som jag upplevde när jag skickade min ”epistel” om inkvisitionen till dem alla. Men det jag 
handlade mot då var min önskan att skydda mig själv, min omvårdnad om mitt ego, känslan av att 
vara löjlig, barnslig, etc. Rädslan att bli avvisad!  
Mycket av det gav Lars faktiskt uttryck för i sitt svar. Han radade upp alla mina egna spöken vilket 
var svårt att möta. Och jag reagerade på samma nivå, som ett barn till ett annat barn. Jag hävdade 
mitt ego men jag lyckades ändå lyfta mig ett snäpp i slutet. Och nu måste jag fortsätta mitt andliga 
forskningsarbete. Jag inser att vi faktiskt existerar och arbetar på tre nivåer. 

Andlig nivå
A till O

Personlig 
nivå
Här och nu

Karmisk
nivå
Där och då

 
 

Och det ”infernaliska” med kontakten med Lars var att jag faktiskt mötte en stor uppgift på varje 
nivå! Dels den tunga karma som vi har att arbeta med. Det jag mötte på den personliga nivån är väl 
något vi alla jobbar med, nämligen våra drifter, vårt ego och hur vi hanterar de utmaningar vi får 
genom dem. Och det är klart att denna utmaning inte kunde ha varit större, ”Rätt” kön, ”rätt” ålder. 
Den typ av man som alltid har attraherat mig. Samt de otroligt starka krafter som aktiverades. Och 
uppgiften på den andliga nivån? Ja, den mötte vi ju i träningen och den klarade vi väl på sätt och vis 
ganska bra. Eller rättare sagt, visst har vi lyckats på nästan alla nivåer?! Det är väl bara den där 
personliga nivån som inte är riktigt bra. 
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Och vad vill jag egentligen uppnå med det som sker nu och som jag ju ändå styr till stor del? När det 
gäller Lars skulle jag faktiskt vilja att vi kunde mötas som vänner med respekt för varandra. När det 
gäller gruppen så har vi alla motsvarande arbete på dessa tre nivåer. De samlade relationerna utgör 
resultatet på respektive nivå.  
Förhoppningsvis har vi ändå löst upp mycket av vår karma, läkt våra historiska sår. Kanske har mitt 
arbete och det faktum att jag fick ”upp” det här om Spanien hjälpt till där. Visst är det till en viss del 
en fråga om ”vi” och ”dom”. Faktiskt ”Göteborg” mot ”Stockholm”. Inkvisition mot kättare. Lars är 
speciell för han står för både ”Göteborg” och ”Stockholm”! 
Och denna starka önskan till enande, det är klart att det handlar om att städa upp. Att jag inte kan gå 
vidare förrän mitt ”sammanhang” är rent. Men kära du som läser dessa mina tankar någon gång i 
framtiden. Sök aldrig efter de karmiska ”sanningarna”! Om du spontant får upp dessa minnen så 
kommer du att känna att de är autentiska. Men om det inte är meningen att vi skall veta, så är det bara 
till skada att skapa mönster som kanske är falska. Vi kan lösa allt här-och-nu, men det är klart att där-
och-då ställer till problem och kastar sina skuggor. 
Knut ringde och kommenterade min ”epistel”. Han var öppen och stödjande. ”Lustigt” nog hade det 
tydligen precis i dag varit ett program på TV om Toledo, inkvisitionen och judarna… Jag fick i alla 
fall prata om Hildegard och Volmar. Skönt, ytterligare något som ”tryckte på”.  
8/4 2002 
Började skriva på ”del 2” av mitt mail till qigongarna. Arne och Carina har inte reagerat på det för-
sta och de är väl inte intresserade. Kvar blir Lars, Knut, Lotta och Herbjörn. Och det är logiskt, det är 
ju bara dem som jag har direkta minnen av från tidigare liv. Känner ett stort tryck och en stor andlig 
kontakt. Jag kände en stor glädje och kärlek till allt jag fått när jag arbetade med att försöka beskriva 
mina liv och mina minnen av de andra därifrån. Det är ju en fantastisk saga! Och allt materiellt som 
nu bara är ruiner medan kunskapen och kärleken följer oss, byggs på genom liven. Det som vi samlar 
i ladorna.  
Tack gode Gud för all nåd. Hjälp mig vidare på min väg. Amen. 
9/4 2002 
Skrev del 2 av min ”epistel” och skickade till de fyra qigongarna samt Gustaf och Gurli. Jag skrev 
dels om det här med ”vi” och ”dom” som iscensatts här i qigongen genom ”Stockholm” mot ”Göte-
borg” och dels skrev jag om mina tidigare liv. Det krävdes verkligen ett stort tryck för att jag skulle få 
kraft att föra fram detta. Jag mobiliserade verkligen alla mina styrkor i förra veckan för att bryta ige-
nom barriären. Och det är underligt så många parallella processer som pågår.  
- ”Vi” mot ”dom”, kättarna mot inkvisitionen. Det fria tänkandet mot makt/underkastelse, demokrati 
mot diktatur etc. 
- Karmiska relationer. ”Lösta”, t.ex. jag gentemot Knut och Lotta. ”Olösta”, t.ex. jag-Lars, Herbjörn-
Lars, Lars-E osv. 
- De personliga relationerna här-och-nu. Herbjörn och Lotta, en bra kontakt mellan mig och Lotta 
och kanske börjar det växa fram en vänskap mellan mig och Knut. 
- Min meta-process, att försöka förstå och generalisera utifrån det som händer. Där är ju Anders, 
Gustaf och Gurli på något sätt inblandade. 
- Den andliga processen mellan mig och mina Mästare. Att ta ner kunskap, kärlek och kraft hit ner. 
Att ge dem min kärlek tillbaka. Och det är naturligtvis en process som alla människor är medvetet 
eller omedvetet inblandade i. Vi leds alla ”därifrån”, speciellt de människor som är inblandade i det 
som sker här. Och målet - att lösa upp allt gammalt, att integrera ”vi” och ”dom”. Medlet - kärlek 
och förlåtelse. 
Men visst är det tufft att försöka klara av detta. Att använda sig själv som katalysator, det finns ju så 
mycket motkrafter. Detta är inget jag kan lösa upp själv, det måste ske med Guds hjälp, med den gu-
domliga kraftens hjälp. Och allt måste få ta sin tid. 
Jag fick i alla fall brev från professor Nieto som jag mailade och frågade om det var några Alumbra-
dos som bränts i Toledo. Han svarade:”It´s true that many Jews and Alumbrados died at the stake”. 
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Jag visste ju, men det kändes ändå som en belöning att jag fick denna bekräftelse efter den ansträng-
ning som jag gjort de senaste dagarna.  
Stark påverkan i natt, som om mitt kroppspansar löses upp. Nära kontakt. 
Allt detta har också hjälpt mig att formulera vad striden egentligen går ut på, vad ”vi” och ”dom” i 
alla tider slagits om. Den andliga friheten kontra underkastelse under det yttre, formaliserade, det 
”döda”. ”Låt de döda begrava sina döda.” Och det är ju typiskt att de som underkastar sig en yttre 
auktoritet direkt vill neutralisera denna smärta genom att i sin tur förtrycka andra, trycka på andra 
”sanningen”. Att ”vi” i vår frihet naturligtvis väcker deras rädsla, sorg, deras undertryckta lidelser.  
Denna maniska kraft i inkvisitionen, inte var det tolkningen av en text som det gällde. Nej det måste ha 
varit betydligt mera krut i denna strid. I grunden handlar det förstås om makt. Alla totalitära system 
föder ju detta mönster av överföring, ”vi” och ”dom”, ”onda” och ”goda”. Ju större (undermedvetet) 
tvivel på det rättmätiga i den egna ståndpunkten, desto större kraft i hatet mot alla som pekar på det 
osanna i den egna rollen eller positionen.  
Och ”vi” kan egentligen inte försvara oss. Vi tror ju på frihet. Så fort man tar till samma vapen som 
motståndarna är man i praktiken i samma fålla som de. 
10/4 2002 
Det var en stor artikel i DN idag om Tycho Brahe. Lustigt. Jag upptäckte en ”böld” på rumpan i 
morse som det gick hål på. Har aldrig, så vitt jag minns, haft något liknande. En bagatell i sig men 
visst är det underligt, som om min kropp illustrerar det som händer. Och det är ju så att kroppen rea-
gerar med stress, magsår, hjärtproblem etc. på saker som vi utsätts för och utsätter oss för. Det är väl 
bara det att vi normalt inte ser det så enkelt eller tydligt illustrerat. 
Och har bölden öppnats? Vad bestod den i? Det här med inkvisitionen, vår gamla karma. Allt som jag 
bar på mig utan att kunna kommunicera det, utan att ens vara medveten om det. Visst har väl bölden 
öppnats! 
Och detta är väl kärnan i det hela, vägen framåt handlar hela tiden om att lösa upp blockeringar. 
 - Fysiskt genom att kroppen befrias från spänningar, felställningar etc. 
- Psykiskt genom att oro och ängslan, sorg, vanföreställningar etc. arbetas bort. 
- Andligt genom att vi löser upp gammal karma genom att utveckla vår förmåga till förståelse, förlå-
telse och kärlek. Genom att vi dödar egot. 
Vi kommer inte att behöva minnas våra tidigare liv! Alla har lidit, alla har varit förtryckare. Alla har 
svikits och alla har svikit. (Se Jesu hymn i Acts of John, paragraf 94-95.) Vi återupprepar alla våra 
gamla mönster i vårt nuvarande liv. Lär känna dig själv och du känner din egen historia! Vi behöver 
alla lära oss förståelse, förlåtelse och kärlek. 
Det är klart att man inte kan befria andra, vad man kan ge är en vägvisning om vilka effekter man 
måste söka sig mot. Arbetet som är tufft och långvarigt måste var och en själv göra. Men om vi för-
enas i kärleken blir vi alla helade. I Guds rike där vi alla förr eller senare skall bli medborgare. Målet 
för allt arbete, all rening, all kamp. I glädje och kärlek. 
Gode Gud, låt mig bli ett exempel på din kraft, din nåd, din kärlek. Låt mig hjälpa mina bröder och 
systrar framåt. Amen. 
Visst har det känts som om jag använt mig själv som murbräcka, som ammunition. Men det är ju bara 
egot som sårats, sprängts och plågats. Vilket i och för sig inte innebär att även ”jag” lidit i kampen. 
Men den som lider och gråter på korset är bara det lägre jaget. Den som står bredvid och tittar på är 
den sanna människan. Barnet, Guds son, som fötts i alla kval, i allt förlossningsarbete. Avlad av Gud, 
född av en jungfru och färdig att stiga fram på Jorden i full mandom. Amen. 
Jag hade den där underliga känslan av deja vu när jag skrev detta, det brukar ju betyda att en cykel 
fullbordats. Och jag har verkligen stärkts i det sista som hänt. Tack Lars för att du bjuder så hård-
nackat motstånd! Utan det hade förstås inte detta sista hänt. Allt sker som det skall ske. Våra ”fien-
der” är våra bästa vänner. 
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FÖRENING PÅ NIVÅ EFTER NIVÅ 

11/4 2002 
Jag såg själen som förenades med alltet i förrgår kväll när jag tränade. Guld i guld.  

 
Jag såg bröllopspar som förenades i nivå efter nivå i går kväll. En förening på vår nivå följs av en 
förening på högre nivå? Det var en rörelse nerifrån och upp i min vision. 

 
Jag drömde att jag skulle åka med en buss igen. Väntade ute på en gata, mellan filerna. Det var fler 
som väntade med mig. 
Stort tryck. Medvetandeutvidgningen fortsätter och det känns förstås i ”huvudet”, stort kraftpåslag. 
Den vanliga kroppsliga reaktionen av kraftlöshet, illamående etc.  
Funderar på ”förtryckets anatomi”. Jag känner att alla är förlorare i de sjuka systemen, oavsett om 
det är politiska, religiösa eller andra system som fungerar på felaktigt sätt. I vårt lilla ”case” är Mr S 
minst lika stor förlorare som de andra. Visst får hans ego näring, men han missar ju många möjlighe-
ter till genuina kontakter, missar helt möjligheten att utvecklas tillsammans med vettiga människor, 
mig t.ex.! Visst kan det vara skönt att hålla människor nere, men i längden skadar det båda parter lika 
mycket. Vilket qigong-verksamheten är ett väldigt tydligt exempel på.  
Funderar också på vad jag egentligen vill med ”de fyra”? Helt klart är jag inte ute efter några ”lär-
jungar”. Men vi ingår alla i ett exempel, vår Mästares uppmaning att vi skulle älska varandra. Vi har 
möjligheten eller förpliktelsen att visa att hans lära stämmer, att kärleken övervinner allt, att den är 
det högsta. ”Störst av allt är kärleken, kärleken är helig.” Inte den barnsliga tonårskärleken utan en 
kärlek som spränger våra ramar, går utanför de trånga regler vi satt upp för vad som är tillåtet. En 
kärlek som förenar det som blivit splittrat. Immanuel, att förena Kristus inuti och utanför.  
Egentligen vet jag bara att jag skulle vilja att vi kunde träna tillsammans med alla kanaler öppna, i en 
medvetenhet om varandra och om det mål vi vill nå. Att få bli ett, att få uppgå i Gud, att ha Gud i oss, 
att vara i Gud. Gode Gud, i ditt namn som är kärlek ber jag om denna nåd. Amen. 
Rensar bort gamla mail på datorn, rensar bort Lars m.fl. från adressboken. Visst skulle jag bli glad 
om de på något sätt mötte mig i detta, men samtidigt spelar det ingen roll alls om vi aldrig hör av var-
andra mer. Det är förstås som de höga säger till mig, jag måste kapa alla band, det är bara banden 
till mina andliga föräldrar som aldrig brister. Men just nu är jag så otroligt tom, för första gången 
kan jag på allvar säga ”ske din vilja Herre, inte min”. Amen. 
12/4 2002 
Jag drömde att jag hade en gammal cykel, min mors gamla cykel från 50-talet. Den hade hjul som såg 
ut som gamla barnvagnshjul. Jag var i en cykelaffär, tvivlade på att det skulle gå att få ordning på den 
gamla cykeln, men killen i affären försäkrade mig att det inte skulle bli något problem. Han visade en 
modern utrustning. Det fanns något helt nytt på cykelhjulen, någon slags ballong som började lysa om 
man klämde på den. Den bestod av två delar som var förbundna. Klämde man på den ena, påverkades 
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den andra. Min man var med men han såg inte ens den där nya egenskapen hos däcken. Jag köpte ett 
paket olikfärgade ägg i ett stånd. 
Min mors gamla cykel, Gudinnans verktyg som kommer till heders igen men nu med ytterligare ”fines-
ser”. Och det skall ske utan problem även om jag är tvivlande. De två lamporna, ballongerna som är 
förbundna… Äggen, mina ömtåliga kompisar… 

FÄNGELSEGALLRET SOM BRISTER 

15/4 2002 
När jag tränade i fredags kväll var det som om en järnstång som brast i bröstet med ett ”pling”. Visst 
har det öppnats kanaler både utom och inom, och i vissa fall har det även hörts ett ”popp”, men hur 
som helst var detta annorlunda. Som en järnstång i fängelsegallret som brast. Tack! 
16/4 2002 
Jag bestämde mig för att anmäla mig till träningskursen om 14 dagar. Jag måste tro på kraften, den 
läkande effekten, balsam för sårade själar. Jag funderar på den där visionen jag hade från Karnak. 
Lars stod ju mitt emot mig, han var överstepräst. Men det var ett sådant avstånd mellan oss, en sorts 
kyla. Vi har tydligen ofta varit på olika sidor. Kanske var det någon konflikt mellan farao och präster-
skapet. Klart att det fanns en maktkonflikt där? Kanske att farao införde något nytt? Nu är det i alla 
fall tid för försoning. 
Funderar på det som sägs i Texten om att en stor olycka hotar. Att människorna aldrig behövt och 
aldrig kommer att behöva påverka evolutionen. Är det gentekniken som avses? De säger ju att vår 
utveckling är ingraverad i vår kod. Det är klart att om man ändrar denna kod så påverkas utveck-
lingen i så fall. Men alla sjukdomar som man hoppas bota? Men det är klart, i det långsiktiga per-
spektivet över flera liv blir inte sjukdomar och handikapp lika ”allvarliga”. I stället kan det vara nå-
got som vi skall lära av i den aktuella inkarnationen. Madeleine hade ju ett exempel med den lilla 
flickan med Dawns syndrom som hade den mest fullständiga aura som hon hade sett. En nästan per-
fekt själ. 

LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN 

25/4 2002 
Jag har haft ett liv som jag fick via Internet, Louis Claude de Saint Martin. Jag leddes till honom via 
Jane Lead. Har tvekat att lägga till det i min lista p.g.a. den gamla vanliga känslan att vara löjlig. 
Men känslan är så stark att det är jag. Jag vet inte om jag inte blir släppt framåt om jag inte ger ut 
allt jag vet? Jag har i så fall sju sekventiella liv fram till och med dagens, visst är det en intressant ut-
vecklingsserie.  
26/4 2002 
När jag lade till Saint-Martin öppnades plötsligt information om honom. Det är lustigt, om jag inte 
erkänner, tar till mig information, så får jag inte heller mer kunskap. Ytterligare en författare. Att han 
först gick den ”yttre” vägen med ceremonimagi, men snart tog in på den ”inre” vägen som naturligt-
vis var upptrampad sedan många liv. Med också ytterligare ett på sätt och vis ensamt och oförstått liv. 
Liksom Hilmas och många av de andras. En lustig sak, Tycho tvingades in i juridikstudier av sin fa-
milj men ”deserterade”, och detsamma hände Saint-Martin. Min far önskade sig en jurist till dotter 
men den här gången slapp jag. Tack för det! 
 28/4 2002 
Tvådagars träningskurs i helgen. Jag arbetade mycket med att försöka öppna upp solarplexuschakrat 
och hjärtchakrat. Att komma ner till den totala öppenheten och sannheten. Det var ett starkt kraftfält, 
mycket sorg och smärta som rördes upp. Men också fin, härlig träning. Gudinnans kärlek och godhet 
verkade genom mig, åtminstone en stund på lördag eftermiddag.  
Jag hade som mål att stänga processen med qigongarna och hoppas i alla fall att det lyckades. Lars 
hjälpte mig genom att ge mig ett tjuvnyp genom att ta upp ”Mästarens” omistliga ledning, och Arne 
hjälpte också till. För att inte tala om Carina som berättade hur vuxen och självständig hon blivit 
genom qigongen. 
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Själv försökte jag tala direkt från hjärtat om att finna sin egen väg, att himmelriket finns inom var och 
en av oss. Jag insåg i alla fall att var och en måste finna sin egen väg. Att jag gjort vad jag kan med 
detta gäng. Och samtidigt vet jag att fanns det bara en skugga av en chans så skulle jag göra vad som 
helst. Men nu ligger allt i Guds händer.  
Det är klart att en del av laddningen ligger i deras koppling till min uppgift. Att vår Mästare befallde 
oss att älska varandra. Att Lars förnekar den gudomliga kraften som verkar. Förnekar bandet mellan 
oss. Om inte de här människorna vill ta emot mig, vad har jag då att ge andra? Om man inte märker, 
inte tar emot all kraft, alla tecken här, var skulle jag då tas emot? Jag var så ledsen över att vi inte 
klarar vår uppgift. Att jag inte klarar min uppgift, vad den nu består i. 
Läser de Saint- Martins brevväxling med Kirchberger. Det är så ”ljuvligt” att läsa detta. Kanske var 
Kirchberger Pordage eller Kepler? Två intellektuella likar, denna kontakt som även här bara ”togs 
upp” igen. Så lustigt att upptäcka att deras ”hero” är Jacob Böhme, som också var Jane Leads och 
Pordages ledstjärna. Och att de läste vad Lead och Pordage skrev i den mån de kunde få tag i deras 
skrifter. Visst är det märkligt men ändå helt logiskt att vi hjälper oss själva framåt, samlar i ladorna… 
29/4 2002 
Hittade (äntligen) en länk mellan Tycho Brahe och Jacob Böhme! Jag tyckte verkligen att denna länk 
borde finnas. Sökte på Brahe+Görlitz (där Böhme bodde) och fick upp en referens till den Görlitzske 
astronomen Bartholomäus Scultetus (1540-1614). Och detta är en klar koppling, alla tre var rosenk-
reuzare. Tycho Brahe hann sannolikt inte få kontakt med Böhme även om Böhme hade sin första stora 
vision 1600. Men hur som helst, det är tydligt att de ingick i samma brödraskap. Inte underligt att 
Jane Lead och de Saint-Martin satte Böhme så högt. En länk till deras egen ”hemvist”. Överhuvudta-
get börjar ju mönstret med mystiker i alla tider att synas så tydligt. Hur vi hjälper oss själva och var-
andra framåt i liv efter liv. Sanningen som aldrig kan dödas. Mysteriets stora, vackra sanning. Mäs-
tarnas ledning som ges åt människorna i alla tider. 

PIERRE AUTHIÉ 

30/4 2002 
Lade till ”Kathar i södra Frankrike” till min lista på liv. Igen! Det var ju ett liv som jag kände till 
långt innan denna sista utveckling började men jag tog bort det ett tag, tyckte att det räckte med de 
andra liven. Men varje detalj är viktig. När jag lade till detta igen stod plötsligt den totala bilden klar 
för mig. En obruten kedja från forntiden. Att vi bär med oss sanningen i liv efter liv. Att den inre vä-
gen, mysteriets väg är den sanna vägen. Hur kan de tro att de skall finna Gud i yttre organisationer, 
via präster som bara är människor? Varför har de förföljt oss så våldsamt i alla tider? 
Naturligtvis handlar det om makt och pengar, vad annat i denna värld? Om varje människa kan få 
kontakt med det Gudomliga via sig själv så har kyrkorna ingen makt över människorna längre. Och 
därmed kan de inte heller få in avlatspengar, tionde etc. Genom att sprida rädsla, fördomar, genom 
våld, eld och död har de kämpat mot oss, mot sanningen i alla tider. Naturligtvis finns där också av-
undsjuka och rädsla. Avund mot dem som kan något som man själv inte kan. Rädsla för det man inte 
kan förstå. 
Men jag är en ”felande länk”. Jag bär en tradition från Jesu tid och ännu längre tillbaka. I min kropp 
och själ finns Mysteriets sanning. Visst är det märkligt men mest är det underbart. Vi är verkligen här 
igen! Rosenkreuzarna, mystikerna från alla tider och kulturer. Brödraskapet över alla gränser. Min 
längtan är så stark och jag vet också att den kommer att uppfyllas. Min uppgift som jag arbetat på i så 
många liv. Att få förenas med Gud, med mina bröder, med Alltet. Allt är ett. Ske din vilja såsom i 
himmelen, så ock på Jorden. Amen. 
Det här med Katharerna. Att de kunde göra på detta sätt mot oss! Vi skadade ju ingen. Och allt förtal 
i alla tider. Visst handlar det också om en upprättelse! Kanske är det en av anledningarna till att jag 
får dessa exakta uppgifter. Det finns en sådan laddning i detta med Languedoc, Carcassonne etc. Brö-
derna Authié, Pierre och Guillaume. Läran, Johannes evangelium. Kropp, själ och ande. Reinkarna-
tion. Att bli perfekt, fullständig. Allt känns så bekant, så rätt. Solkult? Den brända och korsfästa du-
van. Alla vandringar kors och tvärs. (Kommentar, Hilma af Klint Duvan nr 6.)   
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Jag läste boken ”Montaillou, en fransk by 1294-1324” igen i maj 2002. Jag läste den så många 
gånger för ungefär 20 år sedan, och redan då förstod jag att jag hade vandrat på dessa stigar i ett 
tidigare liv. Jag hade ett minne efter alla dessa år att boken handlade mycket om bröderna Authié. 
Lustigt nog visade det sig vid omläsningen att Pierre, Guilhem och Jacques Authié nämndes väl-
digt kort i den boken. Ändå var det deras liv, deras vandringar jag hela tiden hade associerat till 
när jag läste boken då för 20 år sedan. Boken bygger mycket på protokoll från de inkvisitionsför-
hör som Bernard Gui gjorde under många år i trakten. 

BASILIDES 

2/5 2002 
Satt och tänkte på att jag tydligen måste ”pricka in” alla mina liv? Att jag saknar namn på Gnostikern 
och Alumbradon. Plötsligt ”visste” jag eller fick information, i alla fall kom ordet ”Basilides” och 
när jag slog upp det på Internet var det en gnostiker i Alexandria. Den exakta tiden är osäker men han 
levde i alla fall under Hadrianus ca 135 e Kr, alltså under andra århundradet. (Kommentar, i visionen 
från Colloseum fick jag veta att det var runt 200.) Isidore var hans son och lärjunge. Asket. Karma, 
reinkarnation etc. Det finns ingen uppgift om att han avrättades av romarna, men jag kommer ju klart 
ihåg detta. Hans skrifter förstördes, han angreps som heretiker av Irenaeus och Hippolytos.  
Men Alumbradon verkar kärvt att få fram. Det finns väldigt lite information om dem. Jag vet ju att det 
var en ”converso”. Att min bror eller släkting var på den ”andra” sidan. Allt stämmer på Maria de 
Cazalla förutom att hon inte dömdes till döden? Hon hade en bror som var franciskan.  

REGNBÅGSTRONEN 

3/5 2002 
Jobbade med Basilides och alumbradon i går. Basilides känns så rätt. Precis mina åsikter. Det finns 
visserligen ingen uppgift om att han avrättades, men å andra sidan vet man inte när eller hur han dog 
heller. Han och sonen åkte kanske till Rom för att sprida sin lära. Vi dog ju tillsammans. Jag har ett 
minne av att Herbjörn var min älskade son, kanske var det från det livet. 
Jag hade en så stark kontakt i går kväll när jag vilade. Ett starkt vitt ljus med en ”regnbåge” runtom-
kring. Tronen fanns i denna vision. Någon på tronen, kanske Kristus.  

 
6/5 2002 
Drömde att någon hade ett hål i magen ovanför naveln. Hon hade fått det nyss. Jag torkade runt det. 
Om man tittade in var det helt tomt, man såg ända upp mot svalget. Jag kopplar drömmen till mina 
ansträngningar att öppna upp solarplexuschakrat.  
Träffade Lotta i lördags. Hon berättade att hon hade svårt att sova, det var något med en mörk grotta, 
att hon gömde sig. Jag kopplade det till min dröm för ett år sedan om Kina där Herbjörn hjälpte 
henne när hon blivit så illa skadad. På natten fick jag så ont inne i ryggen, det var som om ett spjut 
hade gått rakt in mellan skulderbladen och ut genom kroppen på framsidan. Jag har fortfarande ont 
nu. Som om något håller på att lösas upp, säras inne i ryggen. I drömmen om Kina hade jag en snigel 
på axeln, en symbol för återfödelse, evolution. Tänker på historien med Shaolinmunkarna, hur de näs-
tan utplånades och att de som överlevde utvecklade kampsporten. Kanske har vi ett gemensamt 
trauma som vi måste bli av med. 
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6/5 2002 
Drömde att jag var i en skola, vi skulle ha grupparbete men det var så mycket folk. En kvinna tog med 
sig några och gick ut någonstans för att de skulle få jobba i fred. Jag städade i skolan. Det hade tydli-
gen gått ett brandalarm, det var fullt med rött pulver på golvet. Vi spelade kort. När sista kortet skulle 
läggas visade det sig att jag hade ytterligare två kort kvar. Spader 3+4+7. Att ha fler kort på han-
den… 
11/5 2002 
Drömde att jag hade arbetat i någon annans hus men nu skulle jag flytta tillbaka till det riktiga pro-
jektet. Hans hus (huset som jag arbetat i) var städat och reparerat. Jag skulle ha med mig min dator 
till det nya stället. Det var något strul med att hitta dit. Jag visste egentligen var det var men hamnade 
vid fästmannens hus. Fick lift av honom och några av hans vänner. Att jag skall flytta nu. Jag drömde 
också något om skilsmässa i går natt. 
14/5 2002 
Drömde att jag och barnen var på besök hos en gammal kvinna. Det var några andra kvinnor där med 
sina barn men de tyckte inte om mig(?), de gick in i ett annat rum. Den gamla kvinnan berättade att 
hon varit fransk mästerkock när hon var ung. Jag skulle få hennes receptsamling och ”utrustning”. 
Det var lite speciell design, ”modernt”. Recepten var på franska. Jag blev lite bekymrad, plåtarna var 
så otroligt stora. Jag trodde aldrig att de skulle passa i min ugn. Ännu en i raden med drömmar om 
den gamla kvinnan. Att jag skulle få ärva hennes ”konst”, hennes ”verktyg”. Gudinnans konst, gudin-
nans verktyg. Så positivt, uppmuntrande.  
15/5 2002 
Har ett visst tryck i magen. Jag kände när jag tränade i går kväll att det som trycker på är kärlek och 
det är ju faktiskt den kraften som sköter utrensningen. Kristuskraften som städar ut allt som blockerar. 
Men jag måste också själv hjälpa till, ”Gud hjälper den som hjälper sig själv”. 
Det dök upp något nytt i samband med Jane Lead i går. Jag hade inte trott att det fanns någon förföl-
jelse i det livet men nu visade det sig att John Pordage ställts inför rätta av ”inkvisitionen”, ”the Ang-
lican Society”. Han anklagades bl.a. för att ha en älskarinna i London. Att deras sammankomster var 
kätterska på olika sätt. Att han var värre än den värsta brottsling. Och the Philadelphian Society blev 
tydligen förbjuden av den engelska regeringen någon gång i början av 1700-talet. Visst fanns det för-
följelse där. Och John och Jane måste ha känt en enormt stark samhörighet för att orka genomföra sitt 
arbete, sina studier mot skvaller, fördomar etc. John blev i alla fall avsatt från sitt ämbete (präst, rek-
tor?) men tydligen återinsatt efter några år. Jane levde tydligen i svår fattigdom tills hon fick någon 
slags livränta av en adelsman. Det var väl då hon tryckte sina böcker, där i slutet av 1600-talet. Visst 
var det på sätt och vis ett svårt liv. Men denna starka önskan att starta en ny andlig rörelse, det var 
bara inte rätt tid då. Och nu försöker vi igen… 
Jag upplever så starkt att historien upprepar sig. Med Lars var det inkvisitionen, kampen mellan 
”dem” och ”oss”. Nu med Anders är det återigen detta andliga sökande, opus som vi återupptar. Vår 
uppgift, att arbeta för Gudsrikets återinförande. Jane fick ju uppgift om att hon skulle delta i detta 
arbete. Och det är dags nu.  
Men vad är det som blockerar min kraft? 

ALLT BYGGER PÅ ATT JOHANNES ÄR KVAR HÄR 

16/5 2002 
Lånade en bok om ”kristendom och reinkarnation” på biblioteket. Började fundera över Uppenbarel-
seboken. Dels att det verkar vara en sammanblandning av flera olika texter, En del om alla plågor och 
straff, ”svavel och eld”. Dessa delar känns inte speciellt sanna för mig. Visst kan de tolkas som and-
liga bilder av inre plågor, ja även yttre företeelser som mänskligheten drabbats av. Men inte kommer 
dessa plågor från Gud? Allt tal om hämnd, inte behövs hämnden, att inte vara i stånd att ta emot Guds 
rike är olycka nog. Att människorna omedvetet eller medvetet stänger ute den gudomliga kraften. Men 
jag tänker också på alla mina drömmar och visioner som jag nu inser också finns i Uppenbarelsebo-
ken.  
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Visst är det märkligt… Jag vet ju att andens rike skall komma, att det himmelska Jerusalem skall be-
fästas här på Jorden. Men ändå har jag svårt att förstå vad som händer, vad meningen med allt är. 
Men nu måste jag bli klar, komma till någon slags ”fast punkt”.  

· Jag förbereddes i mysterieskolor i Egypten, Kaldéen och Kina. 
· Jag var Jesu lärjunge Johannes. Jag tog emot uppdraget att bli kvar på Jorden tills Kristi 

återkomst. Att vandra vägen i Mästarens efterföljd. 
· Jag tog emot profetian i Uppenbarelseboken, eller i varje fall en del av den. Eventuellt i en ef-

terföljande inkarnation. 
· Jag har upplevt förföljelse och dött martyrdöden i Rom ca år 200, som Kathar i Frankrike, 

som Alumbrado i Spanien. 
· Jag har försökt återupprätta sanningen som gnostiker, kathar, alumbrado, rosenkreuzare och 

”philadelphian” (Jane Lead). 
· Jag har tagit mot profetian på nytt som Hildegard av Bingen, Jane Lead och Hilma af Klint. 

 
Och nu gäller det. Nu är det allvar! 
Tack gode gud för all undervisning, all kärlek. Hjälp mig att klara mitt uppdrag i din tjänst. Amen. 
Jag har verkligen skyggat för tanken, värjt mig mot detta att vara Johannes. Men allt bygger på det? 
För att Kristi förutsägelse skall uppfyllas måste Johannes vara här nu! Vi skulle ju förföljas och lida. 
De skulle kasta ut oss ur ”synagogorna”. Det blev skrämmande sant. Det är ju den kristna kyrkan som 
förföljt oss! Allt i profetian uppfylls nu. Templet, livets flod. Kunskapens träd. Brödraskapet, stenarna 
som passas samman.  
O Gud, tag all min längtan och kärlek och gör den till ett starkt verktyg i ditt arbete. Amen. Gör mig 
öppen och genomsläpplig för din kraft. Amen. 
17/5 2002 
Otroligt stark träning i går kväll. Jag känner hur kontakten och närvaron ökar hela tiden. Den där 
insikten om kopplingen mellan mina drömmar och visioner och Uppenbarelseboken hjälpte mig nog 
vidare. Jag hade ju väldigt tidigt en intuitiv känsla av att det var Uppenbarelsebokens profetia som 
skulle infrias nu. Och det väckte så mycket undran och rädsla. Men det som förr skett i det yttre sker 
nu i det inre. Trots det känns min uppgift fortfarande svår. Jag inser att jag själv måste förstå och 
acceptera, men också förmedla denna sanning till andra. Men den är så kontroversiell, kättersk. Och 
samtidigt så logisk. Det var faktiskt det här som Mästaren talade om. Att ”denna generation” själar 
skulle få uppleva himmelrikets införande på Jorden. Inte generation i kroppslig bemärkelse men i 
andlig, vår generation är ju inte borta förrän vi lämnat raden av jordiska inkarnationer.  
Jag tänkte på Johannes döparen och aposteln Johannes när jag tränade i morse. Att Jesus sa att Jo-
hannes var Elias, ”tro det om ni vill”. Det ”skumma” med dessa två Johannes. Mina minnen av två liv 
som på något sätt var ett. Det essenska klostret och livet med Mästaren. Golgata. Att Jane Lead skri-
ver om ”the Elija spirit”. Var läste jag om att Jesus egentligen talade om aposteln Johannes i det som 
skrevs i början av Johannesevangeliet? 

FÖRLÅTEN DRAS IFRÅN 

Samma kväll. 
Läser ”Historien om Gud” av Karen Armstrong. Stark kontakt. Ett nytt fenomen, som om det smälter 
samman någonting och samtidigt öppnas ett draperi. En förlåt som dras ifrån. Jag inser att vi faktiskt 
tog med oss den gamla stamguden, krigsguden som dyrkades av judarna från 800-500 f. Kr eller nå-
got ditåt. Varför tog man med GT i vår Bibel? När bestämdes det? Jesus var ju i ständig konflikt med 
de skriftlärde. Det var judarnas prästerskap som fick honom avrättad. Han stod för något helt nytt, för 
en brytning med den gamla lagen, de gamla föreskrifterna om omskärelse, oren kost osv. Men vi kla-
rade inte av att följa honom.  
Redan de första lärjungarna stred om huruvida man skulle acceptera oomskurna, kunna äta med 
”hedningar” etc. De klarade inte av att bryta med sin kultur, sina gamla religiösa föreställningar. De 
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kunde inte förstå det nya Gudsbegreppet. ”Jag och Herren är en.” Mysteriets sanning kan bara för-
stås av dem som är mogna att själva uppleva den. Den rätta kristendomen har ännu inte etablerats på 
Jorden. Vi har inte varit mogna för denna sanning. Den har motarbetats och utrotats från första bör-
jan. Kristi sanna kyrka har levt i förföljelse och utstötthet under denna långa tid, precis så som han sa 
att det skulle ske. 
Jag hade ont i huvudet, grät. Visst är detta en insikt som jag inte kunnat ta till mig. Det är faktiskt 
något helt nytt som håller på att bryta fram. Det gamla trädet måste huggas ner och något nytt måste 
växa fram precis som de Höga sa till Hilma och hennes vänner. Det är inte en strid i det yttre, alla 
måste verka där de hör hemma, men en möjlighet, ett erbjudande till dem som är mogna att ta emot 
det. Till dem som har ” öron som kan höra”.  
Gode Gud, ge mig kraft att förstå ditt bud, att frambära din vilja till mina medmänniskor. Du har ju 
utsett mig till din budbärare, till din ambassadör. Lär mig att förstå vad denna nåd innebär. En profet 
och religionsstiftare. En kanal till den andliga världen. Guds ställföreträdare på Jorden. Hur svårt det 
varit att axla detta ansvar. Visst har jag lovat att utföra detta uppdrag i ett tidigare liv, men insikten 
har varit så svår att acceptera i det här livet. Gode Gud, mina lärare och Mästare. Hjälp mig att för-
stå. Hjälp mig att klara av min uppgift. Amen. 

FÖREDRAG I UMEÅ 

23/5 2002 
Åkte till Anders i Umeå i måndags. Det var verkligen underbart läkande att få vara tillsammans med 
honom. Dessa mina andliga syskon. Det är den rätta familjen som börjar samlas. Vi tillbringade tis-
dagen med en av hans vänner. Det var fantastiskt att få möta honom, han var verkligen förberedd. 
Hade skrivit en lista med ”action points” för ”Din väg till Gudomlig kunskap och förståelse”. Det var 
så läkande för mig att se hur Anders och han var mot varandra. 
Innan vi åkte till mötet ville Anders att jag skulle dra ett Tarot-kort. Jag fick ”kamp”, en varelse i 
rustning. Jag ville inte ta till mig det, men redan på vägen till Umedalen började en sorg tränga fram, 
gråt som pressade på. Det var så stort det som hände. Att jag skulle ta detta steg ut nu. Att det skedde i 
min hemstad. Att få bli mottagen, mött. Det var en så fin lokal, underbara människor. Jag visste egent-
ligen inte alls vad jag skulle säga men föredraget gick bra. Jag upptäckte att 11/2 timme precis räckte 
för att berätta om det yttre skeendet. Jag fick bra frågor efteråt, det var ju en handplockad skara, un-
derbara själar. 
I profetian till Hilma talas det om att Umeå är en begynnande organisation. Mycket helig. Mycket 
stark ljusmeditation, mycket kärlek. En magisk kväll. 
När vi kom hem till Anders efteråt var jag så påverkad. Balanssinnet verkade t.ex. vara lika påverkat 
som efter en 20 timmars flygresa. Hela världen gungade. Fick en mycket ”besvärlig” natt. Jag hade 
en enorm huvudvärk och var illamående. Stark andlig påverkan. Såg en gård (Tofta?). En salong. 
Tänkte på Mårbacka, det var väl början på 1900-talet. Samma epok som Selma L. Jag tror att det var 
minnen från Hilmas liv. Pelare vid ingången.  
Ritade en skiss av huset när jag vaknade. 

 
Var otroligt svag och överkänslig även i går. Låg till sängs hela dagen med en fruktansvärd huvud-
värk. Det var verkligen ett öppnande. En manlig röst, samma som sa ”Vi ses i Gerusalemme” tror jag, 
sa till mig: ”Öppna ditt hjärta.” Jag öppnade hjärtat eller hjärtchakrat, och en enorm sorg började 
flöda ut. Denna process pågår fortfarande idag. Jag vågar inte släppa efter för hastigt, vill ha kon-
troll. Jag insåg i alla fall varför jag inte kunnat ta kontakt med Herbjörn. Han utlöste ju denna sorg så 
fort han kom i närheten, speciellt på kursen i Umeå. Han har varit med mig i mycket av de svåra upp-
levelserna, den på Colloseum t.ex. Men allt är gott, allt går i rätt riktning! 
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Jag insåg också i går att jag vill köra en ”workshop” i Umeå med ca 10 personer. För att få arbeta 
med materialet vi fått. Att det är början till en arbetsmodell. Först ett större möte med information och 
sedan fördjupning med dem som är intresserade efter en tid. Att det är självhjälpsgrupper som vi ska 
starta. All kraft finns i människorna själva. Och det var ju sådana grupper som apostlarna startade. 
Inte var det för att skapa ett religiöst imperium som de gick ut. Utan för att hjälpa människor att 
hjälpa sig själva! Tack Gode Gud, tack alla mina lärare och Mästare för all nåd, all kärlek och all 
hjälp. Hjälp oss alla framåt i ert verk här på Jorden. Amen. 
Tofta på Adelsö. Furuheim på Munsö. 
Gråter och gråter. Livet som Johannes öppnas upp och det var så mycket smärta och sorg förknippat 
med det. Inte underligt att jag kämpat emot. Att all denna smärta fanns i mitt hjärta! Hur kan man 
leva med all denna omedvetna barlast? Att Jakob, Johannes bror blev halshuggen av Herodes. Hur de 
dödade vår älskade Mästare. Petrus fängslades. All förvirring, oro, förföljelse. Men också andens 
kraft. Uppdraget som Han hade gett oss.  
Och samtidigt öppnas Hilmas liv… Visionen av det som antagligen var Tofta. Det är klart att man ofta 
talar om pelarna i meddelandena till Hilma och de Fem. Pelarna var ju Jakob, Petrus och Johannes. 
”Fem är ni och fem skall ni alltid vara.” Livet med Mästaren och livet som Hilma har en stark an-
knytning till varandra. 

DU HAR ETT STORT TECKEN DÄR 

24/5 2002 
I går kväll var det någon som sa ”du har ju ett stort tecken där” och pekade på mitt huvud. Jag ”såg” 
att jag hade ett kors där. Tänkte på Hilmas målning ”Mänsklig kyskhet” med det gula och blå korset. 
Att vi alla skulle märkas med Hans tecken.  
Känner mig glad och på ”G” idag. Visserligen har jag fortfarande en tendens att få ont i huvudet vid 
minsta ansträngning men jag är ändå starkare igen. Jag vet inte om all sorg tömts ut ur hjärtat, an-
tagligen inte. Men processen får väl ha sin gång. 
Jag tänkte på detta att Maria inte längre kallas Jesu moder i berättelserna om korsfästelsen. Att Jakob 
inte ger sig till känna som Jesu bror i Jakobs brev i NT. Att han (Jesus) tydligen uppfattades som en 
annan av sina släktingar efter Golgata. Att Judas kallar sig Jakobs bror i Judas brev och inte Jesu 
bror. Att man tas åt sidan när Kristuskraften blir det som dominerar i människan. Att man faktiskt blir 
en ny människa och att den gamla människan dör. Det är också min egen starka upplevelse. Att den 
nya familjen, den andliga gemenskapen, det andliga brödraskapet blir det viktigaste. Gemenskapen 
med det Gudomliga, i Kristus, med Kristus i oss. En sådan underbar sanning. Amen. 
25/5 2002 
Talade om historien med X för Anders i går. Han blev en aning chockerad, hade tydligen satt mig på 
en piedestal. Men detta är faktiskt något av kärnan i det som händer. Att vi faktiskt är här för att lära 
och utvecklas! Den där historien har ju hjälpt mig att klara det som händer nu när jag möter dessa 
gamla själar som väcker en sådan kärlek på nytt. Och att ingen föds fullkomlig. Vi ska alla gå vägen. 
Det var ett av de stora felen som gjordes av de kristna kyrkorna – att de gjorde Jesus, Maria och de 
andra till helgon. De var bara vanliga människor som var mitt uppe i sin utveckling. Jesus nådde vis-
serligen målet under detta liv – förvandlades till en Christos – lät Kristuskraften växa ut i sin fulla 
omfattning. Men det var den kampen och den segern som också skall bli vars och ens lott. Inget un-
dantag. Ingen är Gud från början. Då hade det varit lätt! 
Och detta är väl också en av mina uppgifter – att visa att jag bara är en vanlig människa och att jag 
faktiskt ändå har nått målet. Fått denna Gudomliga kontakt, blivit ett med dem, ett med Mästaren. 
Hur som helst drömde Arnfinn i natt att jag hade stora ”mammatrosor” och att de var helt genom-
skinliga. Han har ju också drömt att jag stått helt naken på ett podium. Kall och utlämnad. Och det 
är väl så det kommer att bli. En del av offret handlar ju om att offra den personliga integriteten, att 
vara helt sann (och genomskinlig). Att inte göra sig bättre eller ”heligare” än man är. 
Hilma fick ju veta att hon hade till uppgift att lära sig att hantera Eros i sitt eget liv. Och det är väl det 
som det gäller nu. Alla dessa gamla relationer, all kärlek. Det måste gå att hantera. Ingen får ju ska-
das. Jag känner allt mer att mitt ställningstagande för celibat känns rätt. Dels att den kraft som lever i 
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mig är allt jag behöver. Åtrån efter en sexuell tillfredsställelse är i grunden en åtrå efter andlig kon-
takt. Får man denna längtan tillfredsställd behövs inte längre den kroppsliga tillfredsställelsen. I an-
dens rike kan alla få det de behöver. Men detta är inget som skall forceras fram. Om det inte sker i 
rätt fas av utvecklingen så är det enbart skadligt.   
Men i min situation känns det rätt. Den kraft som det andliga arbetet handlar om är ju kärlek, men 
den måste vara ren och mogen. Jag har sådan nytta av alla kval runt Lars. Nu kommer dessa erfaren-
heter till pass. Tänker på drömmen jag hade i Anders stuga, något om att vi arbetade med att rulla 
undan en sten från en grottöppning. Tog bort något stort som blockerade. Och visst öppnar kontakten 
med honom upp mycket. Läker mycket.   
Kärlek är helande. Helande är kärlek. 
Vi bestämde att åka ut till Tofta på Adelsö på måndag. Jag brast i gråt när jag tittade på kartan och 
såg att det verkligen existerar.  
Läste i Johannesevangeliet att Han sa att Han skulle skicka sanningens ande. 
Gode Gud, alla mina lärare och Mästare. Tack för all nåd, all kärlek, all lycka och salighet. Hjälp 
mig att förena alla i ditt rike, i ditt namn. I kärleken. Låt oss alla som älskar varandra mötas i Dig, i 
Kristus. Amen. 
27/5 2002 
Drömde att jag var på en resa, vi kom med tåg till en stad i Europa. Jag skulle in till centrum (cyk-
lade). Jag visste precis vilken gata jag skulle till men kom ändå fel. Sökte mig fram på olika vägar. 
När jag skulle ta tåget hem var jag sen. Jag rafsade ihop mina tillhörigheter, tappade en lins. Jag 
sprang omkring med den i handen och skulle skölja den. Höll på att spola ut den i avloppet. Den var 
så stor. När jag stod vid en spegel, endast iklädd trosor, kom en man in som skulle städa. Jag lyckades 
”pula” in linsen i ögat. Mannen hjälpte mig att komma iväg (min Guru tror jag). Han gav mig ett par 
gångstavar som var isärskruvade i två delar vardera (4 delar). Jag var orolig att jag inte skulle få 
plats på tåget men han hade ordnat plats åt mig Jag skulle sitta bredvid ”Mådan” och kände att det 
var lite jobbigt. Men han berättade att hon inte skulle stiga på förrän Umedalen (”vi vet inte riktigt 
var det är”). ”Men då är vi ju nästan framme” var min kommentar. Det var väl OK då. 

TOFTA PÅ ADELSÖ 

28/5 2002 
Åkte med Anders till Adelsö. Jag hade en så stark längtan dit ut. Det var väl den här årstiden de åkte 
ut dit, i syrenernas tid. Besökte först kyrkan. Det var som om en magnet drog mig fram till Gustaf af 
Klints och hans hustrus grav. Hilmas bror. Den lilla vackra och fridfulla kyrkan. Och det var så märk-
ligt. Allt var nästan oförändrat. Den smala vägen var visserligen asfalterad men annars var den precis 
densamma. När vi kom till en punkt där vi såg en glimt av en åker sa jag spontant ”här börjar deras 
ägor”. Och strax fick vi också syn på Hanmora. Vi fortsatte förbi och jag visste att Tofta skulle ligga 
på höger sida.  
Och det var verkligen det huset som jag såg i min vision i förra veckan. Pelarna, som inte var så ståt-
liga, men som var precis det jag sett. Det långsträckta huset, små fönster. Vi stannade och gick ur 
bilen. Det var en underbar atmosfär. Som om vi var omgivna av kärlek och det var vi naturligtvis 
också, De Höga var ju med oss. Och all kärlek som vällde upp inom mig till denna plats, denna trakt. 
Hilma måste ha älskat Adelsö och Tofta så högt! Jag ”såg” mjölkpigan, drängarna. Ont i huvudet för 
ett ögonblick. En underbar upplevelse. Men jag lämnade också Adelsö utan större saknad. Livet går 
vidare, liven går vidare.  
29/5 2002 
Tänker på ”Mukti”. Dels att var och en måste verka i det sammanhang som passar den människan 
bäst. Att det naturligtvis finns en gemensam kärna av sanning i alla rörelser och läror som har en äkta 
andlig förankring. Att målet är att binda samman olika grupper för att öka kraften, öppna upp flödet 
över Jorden. Men också att Andens rike, den gyllene staden inte är av denna världen. Den är redan 
etablerad på den andliga nivån. Det är viktigt att inte bygga strukturer, låsa fast tänkande och energi i 
materiella former. Mästarens föredöme är det största. Att bara vandra runt utan tyngande ägodelar, 
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utan något att försvara. Bara fullkomlig öppenhet och kärlek. ”Min mor och mina bröder – dessa som 
hör Guds ord och handlar därefter.” I alla folk, i alla tider. Amen. 

EN NY KARMAPROCESS 

30/5 2002 
Drömde att min dotter och jag var på en frisörsalong. När jag skulle klippas ville jag ha samma frisyr 
som när jag var 13 och håret såg också ut precis som då. De hade annonserat att det var något slags 
jubileum och priset skulle bara vara 98 öre men jag förstod att de ville ha ”dricks” och betalt för 
schampo etc. så jag betalade 60 kr vilket ju också var billigt. Men min dotter var så arg, hade de sagt 
98 öre så skulle hon inte betala ett öre mer! När vi gick därifrån mötte vi min man och son, de hade 
varit ”försvunna” men nu träffades vi igen. Att bli förvandlad till den man var som barn, som flicka. 
Att något kostar mer än det är sagt men ändå är billigt. Att möta fadern och sonen igen. 
Och det här med Anders, klart att det verkar underligt. Men det är så nära att förverkliga min längtan 
genom alla år. Att få en djup andlig kontakt med en annan människa. En närhet, en villkorslös kärlek. 
Men det drar också igång all min sårbarhet. I mitt hjärta finns så mycket sorg. När det öppnas så 
väller alla känslor av avvisande, svek etc. fram. 
Usch, det känns som om ytterligare en sådan där gammal pjäs är på väg att spelas upp. Ett karma? 
Visst krävs det ett personligt engagemang, rent ut sagt kärlek för att denna stora uppgift skall gå 
framåt, men då får man också med alla dessa personliga förvecklingar. Visst krävs det gamla, uppar-
betade kanaler för att få den kraft som behövs, men då får man också med en massa gammalt på kö-
pet…  
Tack Gode Gud för all hjälp, all undervisning, all utrensning av gammalt ont. Hjälp mig vidare på 
Din väg. Amen. 
Jaha, visst åkte jag in i en sådan där jobbig karmaprocess. Det är ”ruggigt” att behöva uppleva så-
dana här traumatiska saker på nytt. Naturligtvis inte exakt som förr, det skall ju ändå leda till något 
bättre… Men att speluppställningen ändå på något sätt liknar det ursprungliga skeendet. Med Lars 
var det ju detta med att underordna sig en auktoritet, att göra sig till ett verktyg för andras maktbegär. 
Inte ta hänsyn till mig eller mina behov. Min sanning.  
I det här fallet handlar det om att prioritera bort mig och mitt behov av andlig gemenskap. Att låta en 
annan människas ägandebehov, ego råda på min bekostnad. Underligt med dessa likheter. Visserligen 
är det mitt stora, grundläggande behov, så det är klart, om man sviker så är det väl på det andliga 
området som sveket kan ske.  
31/5 2002 
En så stor och underbar kärlek, närhet och kraft. Visst öppnar det upp, anden arbetar sig fram mer 
och mer. Att få förverkliga den Gudomliga planen, att bli en avbild av den Gudomliga kraften och 
kärleken. Kan man tacka nog för denna nåd? Och mycket av mina framsteg just nu har med Anders att 
göra. Att han möter mig i det andliga arbetet, accepterar och tar emot mig som den människa jag är. 
Att bli fullt älskad och förstådd kan man väl inte begära att bli här på Jorden, men det sätt som han 
möter mig på är så läkande och frigörande. Och när jag öppnar upp kommer allt gammalt fram. Visst 
har jag rensat ut mycket men det finns ändå en blockering kvar i magen, i mitt kraftcentrum, och den 
har ju att göra med just detta att inte bli accepterad. Att bli avvisad, förföljd, dödad för den jag är, för 
det som är min sanning. Men jag måste fortsätta att öppna upp.  
1/6 2002 
Drömde att jag åkte bil med en man. Han frågade om jag fortfarande hade trosorna på. ”Det skulle 
du väl märka om jag inte hade” svarade jag. Tre bilar med qigongare åkte före oss. De svängde åt 
höger men vi svängde åt vänster. De vände plötsligt och kom åt samma håll som vi. 
Usch, ganska grova liknelser, men visst gäller det att ”behålla trosorna på” alltid… Nu talar de verk-
ligen klartext med mig, jag kan inte räkna med att bli behandlad som ett barn längre. 
Pratade med Lotta och Knut idag. De två och Herbjörn kommer hit på grillning i morgon. Förhopp-
ningsvis har väl mitt motstånd mot Herbjörn försvunnit till stor del, det bestod tydligen i all smärta 
som jag höll inne med. 



 248 
 

2/6 2002 
Drömde att ett barn som jag hade haft ansvar för var dött. Det döda barnet flöt i ett kar eller liknande 
med vatten. Han som dödat barnet tog sitt liv i skam eller förtvivlan eller vad det nu var. Han dog i 
mina armar. Vi låg på tröskeln till en dörr ut. När han var död var det plötsligt några poliser som 
lyfte bort hans kropp från min famn. Där jag hade hållit i honom var mina handflator upplösta, huden 
var vit och hade släppt från köttet. I dödsprocessen hade han utsöndrat ett gift som påverkade min 
kropp på detta sätt. Cyanid. 
Drömmen var otäckt stark, jag vaknade och mådde illa. Det döda barnet som flöt omkring i vattnet… 
Men visst är det väl egentligen en hoppfull dröm eller undervisning. Den gamla människan, han som 
förtrycker och dödar barnet måste dö. Begärskroppen, den materiella kroppen, egot måste ju dö. Att 
den är bortlyft från mig nu. Och det är klart att processen innebär utsöndring, utrensning av det gift 
som tagits in. Och jag hatade inte honom, höll honom hårt i min famn under dödsprocessen. Något 
som lämnat spår på/i mig? Men framförallt att det sker på tröskeln till något nytt. Jag känner en så-
dan kraft idag. Allt mer av det som blockerar mig, blockerar min kraft är borta. Drömmen om att An-
ders och jag skulle välta undan en sten, en blockering är verkligen sanning nu.  
 3/6 2002 
Det var så mysigt att ha Herbjörn, Lotta och Knut på besök. Men också en känsla av blockering i ma-
gen. Bara att träffa dessa gamla själar driver på. Stark träning och en ganska arbetsam natt. Rejält 
ont inne i kroppen och i höger axel. Såg meddelanden i ”eldskrift” i natt. Något om att ”öppna him-
melens portar” plus en del annat som jag inte kommer ihåg.  

HYSKAN OCH HAKEN 

4/6 2002 
Under träningen i går kväll fick jag se haken och hyskan som kopplades ihop (det finns också i Hilmas 
bilder). I samma stund möttes jag av en underbar kärlek och närvaro som helt omslöt mig. Något som 
kopplades ihop. En unik känsla, ande och materia, himmel och jord. Hade en stark kraft när jag vak-
nade.  
Pratade en stund med Anders på fm. Fortfarande sårade känslor på båda sidor. Båda känner sig för-
ödmjukade i det som händer. Men vi har nog gjort det vi träffades (fördes samman) för att göra. Jag 
känner i alla fall att blockeringen i magen minskat. Kände en doft av myrra eller rosor eller vad det är 
för en stund. Kärleken är den kraft som verkar, som rensar ut allt ont. De som hjälper mig i detta ar-
bete besitter all kunskap, all makt. Tack Gode Gud för all nåd. Amen. 
5/6 2002 
Fortsatt upp och ner. Jag kände en sådan glädje i går kväll, att jag verkligen var igenom men idag är 
det tungt och blockerat igen. Men det är bara att kämpa på, jag får hela tiden kraft och kärlek från 
mina föräldrar på andra sidan det som manifesteras i materiens värld. 

FJÄRILEN SOM BRYTER SIG UT 

6/6 2002 
Fortsatt stort tryck. Det hände något underligt i natt. Det var som om kroppen öppnades i solarplexus 
och en fjäril bröt sig ut. Jag hade en stark smärta i magen i går. Både magkatarr, som det annars är 
länge sedan jag kände av, och en smärta inuti. Som om någon sågar upp mig från bröstbenet och ner 
till naveln. Var enormt känslig i går kväll. 
Jag hade inte insett hur känslig jag är, hur hög vibrationsnivån är, förrän jag skrev ett mail till An-
ders. Men då insåg jag följande. 1. Jag är så känslig att jag märker av minsta oärlighet eller falskhet. 
2. Att det verkligen skadar mig att få in sådant. 3. Att jag inte vet hur jag skall kunna leva i världen 
med denna känslighet. 
Anders berättade att hans vän börjat kanalisera någon röst. Att han ställde frågor och att de fick svar. 
Det är en intressant utveckling. Han har ju varit så sökande i detta med medier. Bara senaste måna-
derna har han konsulterat ”Anna Berg”, ”Ketty”, gjort en regressionsanalys och naturligtvis haft 
kontakt med mig. Och så detta senaste. På något sätt söker han ”kanaler” på ett mer eller mindre 
tvångsmässigt sätt. Byter när inte programmet på den ena kanalen är så intressant längre. Ett andligt 
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”swappande” mellan kanaler… Och nu har han fått en ”egen” kanal. Det kan naturligtvis vara ett 
sätt att få uppmärksamhet men å andra sidan verkar den andliga kraften starkt just nu. Visst skall det 
öppnas upp mycket hos många människor.  
Men Mästarna har sagt att en sådan här direkt kontakt alltid har ett syfte. Att de verkligen inte gör 
något för ”kul”. Så det visar sig väl vilken karaktär deras ”kanal” har. Dock oroar det mig lite, det 
finns ju också risker… Gode Gud, bevara och skydda den där lilla flickan. Amen. Att hon tydligen är 
rädd är inte så bra. Visst är genombrott jobbiga, men min erfarenhet är att de Höga alltid arbetar så 
att man i grunden känner sig trygg. De tvingar aldrig fram något mot någons innersta vilja. Att sedan 
ego, kropp etc. strävar emot är en helt annan sak. Men kontakten med dem bör alltid upplevas som 
kärleks- och glädjefylld. Det är klart att jag måste lära mig att känna igen och hantera sådant här, jag 
kommer naturligtvis att möta många andliga sökare. Och fler än Anders kommer naturligtvis att 
springa igenom utan att se att de står mitt uppe i ”the Japanese bath”.  
Fick mail från Yvonne i Umeå i morse. Hon hade varit på Kristusmeditation och fått en så stark 
känsla av rastlöshet, att något skulle hända, att hon skulle maila mig. Visst sänder de ut information 
till människor där uppe. Jag trodde förstås att Anders skulle hjälpa mig med workshopen men hans 
uppgift är förstås fullgjord nu. Hoppas detta betyder att det verkligen blir en workshop. 
Lånade en bok om ”Alumbrados” på biblioteket. Känner ett sådant motstånd, en sådan vånda. ”The 
Alumbrados of Toledo”. Usch, det finns fortfarande kvar något i detta. Hur stor var den smärta som 
kan leva kvar i 500 år på detta sätt? 
”The Japanese bath” handlade om en upplevelse jag hade när jag besökte ett japanskt bad, Yasu-
ragi, med min kusin för ett par år sedan. Vi fick berättat för oss att det japanska badet var en ri-
tual och en slags meditation, att det handlade om både inre och yttre rening. Man fick en liten 
pall, en spann och en tvättlapp och sedan skulle man sitta där på huk och tvaga sig så länge och 
så lugnt som möjligt. Vi hade kommit in i en härligt meditativ stämning när ett gäng unga ameri-
kanskor ”forsade” in. Några sprang rakt igenom det japanska badet och ut genom dörren på 
andra sidan. Resten stannade där inne och någon skrek ”Where’s the Japanese bath!” De såg 
inget japanskt bad, bara två medelålders ”tanter” som satt på små pallar och tvättade sig… De 
andra hade hunnit ut till den stora simbassängen utanför, de skrek till svar ”Here’s another Japa-
nese bath!” Jag såg en så stark parallell till dem som står mitt uppe i Andens rike och inte ser nå-
got annat än det som det yttre skenet visar. 

SAMMA STRÄVANDEN I LIV EFTER LIV 

7/6 2002 
Läser boken ”Heresy and mysticism in sixteenth-century Spain”. Tiden innebar starka andliga ström-
ningar om förverkligande av andens rike. Kvinnliga profeter, beatas. Mystiker, visioner, drömmar. 
Meditation, ”abandonment”. Det yttersta målet att nå en sammansmältning med Gud. Länk till rosen-
kreuzare (Tycho Brahe) och kvietism (Jane Lead). Förkastande av kyrkans dogmer och prästernas 
överhöghet. En strävan till ”evangelisering”, att reformera kyrkan. Ändå hade ”the Alumbrados of 
Toledo” kopplingar till aristokrati och stöd från universitetskretsar. Det fanns en betoning av kärlek 
som mål och medel. 1 Kor. 13. 
Och denna sista likhet på det ”personliga” planet. Det var en strid mellan olika kanaler, olika kvinn-
liga profeter och medier. Anhängare som går mellan den ena och den andra… Märkligt. Men det löste 
i alla fall upp mycket för mig så det räcker väl. Att jag varit i dessa sammanhang, att jag blev bränd i 
Toledo runt 1525. Att samma strävanden upprepas vart 100:e år är uppenbart. 
1300  Katharer 
1500  Alumbrados 
1600  Rosenkreuzare 
1700  Kvietister 
1800  Teosofi 
1900  Spiritualism 
2000 Fullbordan. Andens rike etableras. 
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En konsekvent utveckling. En grupp själar som gått i en speciell skola.  
8/6 2002 
Drömde att jag var på besök hos några som flyttat in på övre våningen i ett gammalt hus i min hemby. 
Det var större än jag mindes det. I dotterns rum var allt så rent. Hon hade inte kommit än. Möblerna 
var hopstaplade. Väggarna var målade i en ljusgrön färg. Jag tyckte färgen passade bättre i ett för-
äldrasovrum. Färgen täckte inte ordentligt, jag sa att jag tyckte de borde måla ett varv till. (Ytterli-
gare dröm i ”gamla hus”-serien.) 
Drömde också att jag åkte till någon slags gästhem. Jag hade inte varit där sedan före jul. Det var i 
B-s. En kvinna var i sitt rum bredvid mitt. Någon följde med mig, jag visade mitt rum. Det var rent och 
städat men toaletten stod mitt på golvet. Jag flyttade undan den. (Att öppna ett rum som varit stängt 
sedan B-s, Qigongen.) 
Funderar på att gå på uteträningen på måndag. Tänker också på det som sägs i undervisningen till 
Hilma om asketer och vestaler som har egna rum men som samlas för, vad det nu var. Guruns lystra-
rium. Kofsan som var säte för Templet, ön som ligger här utanför precis… 

GRUNDEN HOS AF KLINT 

9/6 2002 
Drömde att jag var hos af Klint. Gammal lägenhet, högt i tak, sekelskiftesmöbler. Jag skulle arbeta 
med något skrivarbete i ett rum i lägenheten. Plötsligt satte sig grunden med ett våldsamt brak. Två 
gånger. Jag trodde huset skulle rasa ihop, sökte skydd men det hände inget mer. De skulle alla på 
någon fest? 
Grunden hos af Klint… Det finns ju en bas, en grund i Hilmas arbete.  
Drömde att jag körde bil. Var på bilbesiktning och allt var OK. Körde iväg och då satt plötsligt min 
dotter i baksätet. Jag var iklädd en stor morgonrock, tyget knölade ihop sig under bromspedalen. Vi 
åkte utan kontroll nerför en backe och korsade en starkt trafikerad väg. Fick stopp på andra sidan. En 
polis kom, jag skulle få någon slags behandling. 
Att jag klarat en kontroll/test men nu saknar jag kontroll, allt går för fort. En ”högre makt” som be-
stämmer att jag ska få någon slags behandling. Att det går för fort, utan kontroll… 
10/6 2002 
Ont i huvudet. Tryck. Drömde att vi skulle hyra ett hus. Kom in i köket, gammalt och litet men rent och 
fint. Mannen som skulle hyra ut visade en vikvägg. Om man öppnade den kom det fram en massa 
madrasser, en lekhall. Madrasserna var så prydligt staplade. En kvinna skulle visa mig uppför trap-
pan till övervåningen. Jag tittade på en lampa på väggen. Den var så ren. Fast gammal så var det 
inget damm på den. 
Drömde att jag hade gäster som jag skulle bjuda på middag. Samtidigt ville jag åka på en konsert. 
Parkerade bilen men bestämde mig visst för att åka hem till mina gäster igen. 
Ytterligare en dröm i ”gamla huset-serien”. Påminner också om drömmen om kollektivet där alla sov 
på madrasser.  
11/6 2002 
Uteträning i går, starkt och härligt. Jag kom plötsligt ihåg att det varit så många härliga träningar, så 
många underbara stunder. Ros och lilja. Den här förbindelsen stängdes faktiskt i och med kursen i B-s 
men nu öppnas den tydligen igen, precis som de visade i drömmen. Jag tränade ytterligare en eller två 
timmar hemma i går kväll. Mycket andlig kontakt i natt, glädje, mycket kraft i morse. Jag hade glömt 
hur stark påverkan den gemensamma träningen kan ge, det var ju så länge sedan det var riktigt bra.  
Bestämde mig för att kontakta Gustaf, ska nog låna en del av Hilmas anteckningar. Grunden. 
Funderar lite på processen med Anders. Han är sur, beskyller mig för att ljuga. Jag måste verkligen 
rannsaka mig själv, men jag kan inte hitta något riktigt ”skumt”. Visst saknade jag kanske kontroll ett 
tag som drömmen om bilen där bromsarna inte fungerar indikerade. Men man måste dock leva ige-
nom ”teateruppsättningen” för att karmat/blockeringen skall lösas upp. Det finns väl inget annat sätt? 
Och det är klart att ”krutröken” svider i ögonen. Men visst förs vi samman för att åter genomleva en 
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process som skapat sår, blockeringar. Det finns verkligen ett korn av sanning i det som sker, det är 
inte projiceringar som Anders påstår.  
Vi har verkligen kvar de där gamla mönstren och det är dem vi får hjälp att förändra när vi åker in i 
en sådan här process. Det krävs alltså insikt, ökad självkännedom och ett medvetandegörande av 
dessa dolda mönster. Men om man inte har kraft att ta till sig denna insikt så sker inte reningen, då 
får man ingen ökning av kunskapen om det egna jaget. I stället försöker man skicka över ”skulden” 
för det som hänt på någon annan, förklara bort det hela. Och då kommer man att få möta detta möns-
ter igen och igen, ända till man fattar.  
12/6 2002 
Underbar kontakt, det blir hela tiden starkare, närmare. Guds härlighet. Tack för denna nåd, denna 
kärlek. Amen. 
Jobbar med att förbereda workshopen, det känns så roligt och inspirerande. 
Känner en stark energi kopplad till Juan del Castillo. Han var converso/New Christian. Han stude-
rade i Nederländerna och fick sannolikt lutheranska sympatier där. Hade en ”masters degree” i teo-
logi. Han var professor eller lärare i grekiska och ”attached to the retinue of the inquisitor general”. 
Hade alltså en koppling till ”the inquisitor generals” följe. Han mötte Bernardino de Tovar, Juan 
Lopez och de andra män som kom att delta tillsammans med honom i ”apostolatet” i Medina de Rio-
seco 1525 när han var vid universitet i Alcala´. (Apostolatet i Medina de Rioseco var ett misslyckat 
försök att evangelisera ett område tillhörigt Admiral Fadrique Enriquez of Castile .)   
Han hade kontakter med Maria de Cazalla och Fransisca Hernadez. Juan del Castillo brändes ”at the 
stake” någon gång i mitten av 1530-talet. Ca 1530 startade en stor förföljelse och terrorregim riktad 
mot alumbrados, beundrare av Erasmus och människor som hade intresse för Luther och andra re-
formatorer av kyrkan. I stort sett alla i den grupp som formats runt ”apostolatet i Medina de Rioseco” 
blev fängslade och Juan Lopez de Celain, Juan del Castillo och Tovars discipel Alonso Garzon blev 
brända. I gruppen fanns också Juan del Castillos bror Gaspar de Lucena och hans syster Petronila de 
Lucena.  

JUAN DEL CASTILLO 

13/6 2002 
Lade till Juan del Castillo, alumbradon, i ”mina liv” i går. Det kändes så rätt. Det stämmer med mina 
”minnen” av två omgångar av förföljelse. Och ”apostolatet”. Visst var vår grupp där igen. Också en 
del av en större rörelse för att reformera kyrkan, upprätta de sanna värdena. Luther spikade ju upp 
sina teser 1517. I meddelandena säger de att jag tog strid för det kvinnliga under medeltiden och tem-
porärt förlorade. Och visst spelade kvinnorna en framträdande roll i de grupper som ingick i ”the 
Alumbrados of Toledo”. 
16/6 2002 
Drömde natten till i går att det var en grupp kvinnor som väntade på en ”mamma-kurs” på MVC. 
Redan i väntrummet sa Susanne att hon inte ville vara med på detta och lämnade. I undervisningen 
ställde jag en fråga. Ungefär, ”hur kommer han egentligen ut”? Läraren, (det var två, en kvinna och 
en man), svarade att ”det bara var att jazza till det” eller något liknande. 
Drömde att vi var ute och vandrade i en skog. Far var med. Jag hade en grop högst upp på ryggraden, 
vid halsen, där någon insekt lagt ägg, det var en massa larver där. Fick veta att de åt ”maggots” och 
att det enda sättet att bli av med dem var att mata dem med sådana. Tog en hel skål med maggots och 
tömde den beslutsamt över det där området. Jag har ju en sorts fobi för larver o. dyl. men var så klar 
över att jag var tvungen att ta denna kur. I alla fall åt ”mina” larver upp de andra och ramlade ut ur 
”hålan”. Jag var ren. 
Tänkte på detta med att rensa ut karma. ”Ont skall med ont fördrivas.” Att samma situation spelas 
upp som orsakade skadan och när man går igenom den igen så rensas det onda ut. Men det är en 
”äcklig” process, man återupplever verkligen något som är otäckt. Jag hade ju också en känsla av att 
det var något ”spöklikt”, numinöst som Jung kallar det, med denna sista karma-process.  
I träningen var anden så stark, bara godhet, styrka, balans. Själen grät över att ha blivit avvisad av 
qigongarna men anden omslöt den med all sin makt. Tack för all nåd. Amen. 
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Drömde också att jag fick tag på ett ”ryskt” instrument, en balalajka. Plötsligt började jag spela och 
sjunga på ryska fast jag inte kunde någondera egentligen. Ett gäng ”ryssar” samlades och lyss-
nade/sjöng med? En av strängarna var ostämd. En man som ”kunde” tog över spelandet. 
I undervisningen till de Fem talas det ju om instrument, strängar som ska stämmas. Att jag har en 
kunskap som visar sig helt intuitivt och som samlar människor från andra ”länder”. 

HALLELUJA-KÖREN 

17/6 2002 
Jag hade en så underlig upplevelse i morse. Satt och tog emot mail. Plötsligt började en ”Halleluja-
kör” att höras. Jag förstod inte varifrån ljudet kom, det var så ospecificerat. Utifrån? Från något an-
nat rum? En bilaga till något mail? Inget stämde riktigt. En änglakör? Ja, vem vet… 
18/6 2002 
Mycket stark träning i går i Wasa-parken. Detta starka band, denna stora kärlek. Visst är det en helig 
förbindelse på själens, på andens plan. Det friaste som tänkas kan och samtidigt den största närhet 
som tänkas kan, här på jorden i alla fall. Ett samband som gett mig så oerhört mycket. Tack för denna 
nåd. Amen. 
Det var också mycket kraft, mycket närhet hemma och natten blev som väntat jobbig. Stor energiut-
veckling, visst går det framåt. Och upplevelsen i går av mansrösten som sjöng ”Halleluja”. Jag kunde 
tyvärr inte njuta av den då, sökte en rationell förklaring. Men visst får jag uppleva under i en omfatt-
ning som jag egentligen inte känner mig värdig. 
Lånade ”Tredje ögat och Kundalini” av B. S. Goel. En bra beskrivning av det uppvaknande och den 
process som jag gått igenom själv. Insåg att det var väldigt märkligt att denna starka kraft aktiverades 
så där omedelbart när jag började träna Qigong. Visst är det ett arketypiskt skeende, men att det star-
tar så där utan någon som helst träning, utan sökande eller dylikt, måste vara ganska unikt. 
19/6 2002 
Otroligt starka träningar. Mycket påverkan i natt också. Var så varm, jag tror faktiskt att anden bör-
jar vara fri nu. Så underbart i träningen, bara kärlek och godhet. En känsla av att nå ut över jorden. 
Allt är verkligen ett. Allt är gott. Tack för all nåd. Amen. 
20/6 2002 
Vidarebefordrade ett mail om en global meditation nu på midsommarafton till bl.a. Carina. Jag hade 
ju strukit henne ur min adressbok men var ”tvungen” att skicka det till henne. Och jag fick faktiskt ett 
svar! Det är första gången sedan i augusti i fjol men det var ganska ”snorkigt”. ”Tack för din om-
tanke men jag avstår.” Det var ju inget jag inbjudit till utan hennes svar till mig var naturligtvis bara 
ett avvisande. Och fast jag visste att jag skulle få det blev jag ledsen. Och det är jag fortfarande idag 
också. Visst finns det något i mig som inte är riktigt i balans. Denna sårbarhet. 
Dels handlar det väl om att jag fortfarande söker vänskap, stöd, jag är ju så ensam här på jorden. 
Men det finns också en tvångsmässighet i det hela som tyder på att det är något karma som måste 
lösas upp. Detta att jag gång på gång söker dessa människor och att de ”tvångsmässigt” avvisar mig 
gång på gång. Att jag gång på gång försätter mig i denna situation som skapar så mycket smärta. När 
det gäller Lars har jag fått ”facit” men jag undrar förstås var Carina och jag har mötts. Vad som 
hände. Hon upprepar det hon gör mot mig även mot andra, Knut till exempel. Att svika en vänskap. 
Visst handlar det om svek, att inte stå upp för en vänskap, en relation. Ett allvarligt svek som måste 
återupprepas och förlåtas för att smärtan skall lösas upp.  
Jag har på något sätt känt att ju ”värre” de uppför sig desto mer ”pluspoäng” får jag, och det hand-
lar förstås inte om att vara ett ”helgon”, utan om att de ger mig möjlighet att återuppleva och därige-
nom lösa upp denna blockering, hela detta sår. Gång på gång… Men nu börjar det förhoppningsvis 
att närma sig eftersom jag kan se mönstret. Att det inte är något slumpmässigt som sker utan att det 
faktiskt har en mening. Att jag måste lära mig att överse och förlåta. Överse och förlåta, igen och 
igen. Lära mig att inte lagra på mig ny besvikelse, smärta, sorg utan bara låta det passera. Tack Gode 
Gud för allt jag får hjälp med. Hjälp mig att utvecklas, lära och renas. Amen. 
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JAG ÄR EN AVATAR 

21/6 2002 Midsommarafton 
Drömde att vi var på konferens. Först åt vi gemensamt och sedan åt jag ensam på mitt rum. Dörren 
stod öppen och folk gick förbi. Jag satt i bara underkläderna och tänkte att det i alla fall var tur att 
jag hade snygga underkläder. De var av gammal ”mormorsmodell”. 
Drömde att jag var på väg någonstans och möttes av otroligt tät dimma. Jag stannade precis vid kan-
ten. Hörde röster, någon som varnade att de var på väg, man såg inget förrän precis när man möttes. 
Passerades av en bil, det var på vippen att vi krockade. Jag vände och åkte åt andra hållet, ifrån 
dimman. 
Drömde också att jag skulle handla en present. Kom in i en lyxig affär men var tveksam om jag skulle 
handla där. 
Läste ut Goels bok. Jag förstår att min egen kundaliniprocess är avslutad i och med att jag fått till-
gång till denna bok. Jag har inte alls förstått vad jag varit med om, det finns ju inget i vår kultur som 
hjälper en människa att sätta ord på en sådan här upplevelse. Men han har beskrivit det så bra, både 
det plötsliga genombrottet och den långa efterföljande processen av upp- och nedgångar som ändå 
hela tiden ger nya insikter, andlig mognad och utveckling. Men jag inser också att de uttryck denna 
process tar sig varierar från person till person, från kultur till kultur.  
Mina bilder och visioner har ju dels haft en egyptisk karaktär och dels en kristen. Eftersom jag inte 
haft någon teori eller ens praktik att hålla mig till har jag inte alls haft ord för det som hänt, och jag 
har inte heller upplevt denna koppling till upplösning och återuppbyggande av nervsystemet som Goel 
beskriver. Men visst har det funnits många hjärnrelaterade fenomen även för mig. Smärta, öppnande, 
tryck, mottagning av informationspaket, blixtar, ljus etc. Jag kan också konstatera att inte bara yoga 
utan också Qigong kan fungera som verktyg. Det verkar som om en kombination av meditation och 
fysisk träning är optimalt oavsett metod. Och det sägs ju i Texten också. 
En bild som dock verkar vara generell är bilden av bergstopparna, den högsta toppen som man strä-
var mot. Jag har ju sett så mycket berg, fjäll, ”Himalaya” under dessa år. Och ganska sent fick jag 
bilden av bergstoppen med cirkeln som talade om att jag nått toppen. Det absoluta medvetandets topp. 
Att se Gud inom sig och bli ett med alltet. Enligt Upanishaderna är jnana kaand vägen mot adavita. 
Men terminologin spelar mindre roll, det som skiljer är ju att vi i väst inte har någon terminologi alls 
för detta.  
En annan intressant sak är att Goel talar om att den inre vägen till Gud är den enda som kan leda till 
frid och sällhet, till ananda. En av mina mästare kallar sig ju Ananda. Gud är gudomlig frid, divine 
bliss, Ananda. Allt är ett, de Höga är bara avledare, olika energiformer eller vibrationsnivåer i Alltet, 
i Gud. Att nå Ananda är att nå en mycket hög nivå av Gudomlig energi. För mig är Kristus och An-
anda samma kraft. Tänker på visionen av kristalltronen, det som var för starkt för att kunna ses av ett 
mänskligt öga, som bara uppenbarades i form av ett kristallsken, en regnbågsliknande aura.  
Amaliel är Gurun, den som lett mig till Ananda. Gidro, min vän, min bror, min älskade, min vägledare 
i många liv. Jesus Kristus var en avatar, en människa som inom sig förverkligade Gud, den heliga 
Ande. ”Jag och Fadern är ett.” Men han var bara en del av Kristus, Krishna, Gud. Eller rättare sagt, 
han etablerade en kontakt med Alltet via sin egen Kristus. ”To join together the Christ within and the 
Christ without.” (Jane Lead.) Lika söker lika… Sonen, det i människan som är av Gudomligt ur-
sprung, barnet, kärleksbarnet. Ren ande, ren kärlek. 
Goels bok ger mig också en viss förståelse för gurubegreppet. Det är ju så främmande för mig, för 
många i väst. Visst finns det människor i väst som söker någon som kan ta hand om dem, som kan lösa 
deras problem, ta över deras personliga ansvar, men för mig är allt sådant ett utslag av något som är 
svagt, rentav sjukt i personligheten. Men det finns också denna andra aspekt som Goel beskriver, 
nämligen att detta att ge sig helt till en guru, att överlämna sig, är en träning inför att ge sig helt till 
Gud… Dessutom att en ”riktig” guru har en jordisk och en kosmisk tillvaro. I sin kosmiska uppgift är 
han en kanal för Mästarna, för Gud. Ett verktyg som används, ofta utan sin egen vetskap, för att 
hjälpa andra framåt.  
Varje människa skall arbeta mot att bli en stark, självständig själ, som i slutänden skall stå som en 
segrare över allt som binder i materien. Men vi behöver övergångsobjekt på resan mot målet att 
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släppa alla bindningar. Någon som kan hjälpa oss att utveckla vår kärlek, vår andliga kraft i varje 
steg. Att älska sig själv, sina närmaste, andra människor, allt skapat och att slutligen älska och sam-
mansmälta med Gud. Att knyta an och att släppa, att arbeta mot att utveckla en allt mognare, allt mer 
osjälvisk kärlek med målet att inte begära något, inte ha några bindningar utan bara ge och förmedla 
den Gudomliga kärleken vidare. För detta krävs det många liv i tjänande och dyrkan. Visst är beroen-
det av och kärleken till en guru, en lärare här på jorden, en del i denna utveckling. Mitt liv med Jesus 
är ju mitt stora liv i en Mästares tjänst, i en Mästares kärlek. 
Leddes till en intervju på Internet med Ulla Sebastian. Även hon har genomgått ett kundaliniuppvak-
nande vilket ledde till flera års psykologiskt lidande. Hur som helst så talar hon i intervjun om två 
olika vägar att frigöra sig själv som finns i den östliga traditionen, ”the path of self-exploration” och 
”the path of devotion”. Den första handlar enligt henne om att utforska sig själv med hjälp av sin 
egen kraft och verktyg som Vipassana meditation, Zen eller yoga. Den andra handlar om att över-
lämna sig själv till en mästare, guru eller avatar och att man därigenom överlämnar sig till dennes 
kraft som hjälper till att föra en framåt.  
Och det här är så intressant. För visst har jag helt klart gått den självutforskande vägen som ju också 
finns i vår gamla filosofi, ”känn dig själv”. Men jag har också helt varit ledd av mina andliga Mäs-
tare fastän dessa inte visade sig för mig förrän efter ett tag. Jag är en adept men min Mästare finns 
inte här på Jorden. Så i själva verket är det kanske inte två olika vägar utan vad som skiljer är vem 
som är Mästaren och var han är. En människa är alltid själv under utveckling och kan därmed inte 
vara en perfekt mästare om han/hon inte är en avatar…  
Om man inte är helt ren, helt klar med sin egen utveckling skall man inte utge sig för att vara en mäs-
tare, det har hela tiden varit min känsla. Däremot kan man vara en lärare, en guru. Vi hjälper alla 
varandra framåt men man bör inte lämna över sig själv, sin egen utveckling, till en annan människa. 
Det måste alltid finnas ett element av självutforskning, av strävan efter att förstå sig själv, för endast 
där finns en reell chans till framåtskridande. Visst är kärlek, ”devotion” en del, men målet måste hela 
tiden vara att höja denna kärlek till en nivå där Mästarna, Gud, kan möta oss och hjälpa oss vidare. 
Att flytta denna kärlek och dyrkan från ett jordiskt objekt till ett himmelsk eller andligt objekt. Bara 
där finns stabilitet, ren kärlek, rent medvetande, liv som övervunnit döden. Allt som ger kontinuitet 
och stabilitet.  
Ms Sebastian talar också om skillnaden mellan en guru och en avatar. En guru klättrar uppåt i med-
vetandenivåer genom att praktisera enligt en speciell tradition eller religion. En avatar kommer ner 
från ”absolute consciousness” och har redan inom sig universell visdom. De inkarnerar i en tid av 
kris för att föra tillbaka renheten eller essensen av det som lärs ut i världsreligionerna, för att hjälpa 
människorna att röra sig förbi denna kris.  
Och detta handlar ju mycket om mina egna frågeställningar runt vem jag är, vad min uppgift är. Och 
jag kan konstatera att antingen är jag knäpp eller också är jag en avatar. Det första alternativet har 
jag förkastat trots att min utveckling varit så tuff. Visst är allt detta som hänt en realitet, något väldigt 
stort, även om inte så väldigt mycket manifesterats i det yttre ännu. Å andra sidan har ändå ganska 
stora resultat uppnåtts, målningarna, meddelandena, texten… All kontakt, all kärlek, alla under. Tack 
Gode Gud för all nåd. Amen. 
Det känns ändå inte så konstigt att skriva detta. Jag är en avatar. Mina lärare har ju förklarat det 
sedan flera månader. Att jag är ett verktyg, att jag skall förmedla deras kraft och kärlek. Jag vet att 
jag har en enormt stor kallelse. Det handlar bara om att jag måste förstå själv vem jag är och vad som 
förväntas av mig. En sanning som skulle ”smaka sött i min mun men svida i min mage”. Visst har jag 
haft ett enormt stort tryck på mig. Ett tryck som handlade om att jag på något plan visste vad som 
väntade men att jag inte förstod, inte kände mig värdig här på det jordiska planet. 
Men nu känner jag mig färdig. Visst kommer jag att fortsätta att lära och utvecklas, men den stora 
blockeringen i mig är ändå upplöst nu. Denna insikt är så viktig. Och det är något underbart som 
väntar. All kraft och kärlek som skall gå ut över världen. Men visst är det också ett stort ansvar. Hur 
skall detta förmedlas? Hur skall jag se till att det inte kristalliseras, förstelnas, tas över av imperie-
byggare, maktmänniskor, av sådana som vill styra andras tankar och upplevelser. Spåren förskräcker 
ju… 
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Men jag vet också att min utveckling genom liven skett med målet att jag skulle klara detta. Att alla 
mina lärare och Mästare vet vad som behövs, vad som skall hända. Om jag bara försöker bli klar 
själv kommer allt att bli precis som det är bestämt sedan tidernas begynnelse. Amen. 
Hade ju fått mail om en global meditation med anledning av sommarsolståndet och den nya tiden. 
Tränade Lyft upp Qi två gånger och det var så starkt! Mediterade och fick våg på våg av kraft, sällhet, 
underbar kärlek. Så otroligt härligt. Himmel och jord som förenas. Vilken kraft! Ananda. Divine bliss. 
Gudomlig sällhet. Tack för all nåd. Amen. 

FURUHEIM PÅ MUNSÖ 

22/6 2002 Midsommardagen 
Vi åkte ut till Munsö och hittade villan Furuheim som Hilma hyrde. Jag fick en trevlig pratstund med 
ägarinnan som var ute på verandan. Hon visade mig var ateljén stått, precis bredvid huset. Det var en 
så underbar luft där. Jag älskar ju tallar och det var vackra furor runt huset. Ett lustigt hus, lite 
”Schweitzerstil”, jag har sett det i någon dröm. Eller om minnet ligger så ytligt. De där snickerierna, 
jag har kallat det ”pepparkakshus” när jag sett det inom mig. Vi besökte också Munsö kyrka, jag 
”visste” att jag skulle hitta något där med anknytning till Hilma, och det fanns mycket riktigt en mål-
ning som hon hade restaurerat 1927. Överhuvudtaget har jag en så stark känsla för denna plats på 
jorden. Det är faktiskt bara någon mil därifrån tvärsöver vattnet hit där jag bor nu. Det är också ett 
”lustigt” sammanträffande.  
Är så känslig, stark kontakt. Jag vet inte riktigt vad som hände när jag tränade under den där medita-
tionen i går, jag hade en del kontakt, en man som sa att det var ”inspirerande”… Vet inte om han 
finns ”här” eller ”där”. Men jag känner mig ändå stark idag. Visst gick det igenom en enorm kraft i 
går men jag klarar det ganska bra. Kristus. Tack Gode Gud, mina älskade lärare och Mästare för all 
nåd. Amen. Amen. Amen. 
Besöket på Tofta gav mig på något sätt kontakt med Hilmas barndom och ungdom. Visst var det un-
derbart att få vara där ute men det fanns ändå ett element av ”förtryck”, att vara annorlunda eller 
inte riktigt accepterad? Vuxenkontakten via Furuheim kändes mer hel. Lugn och stark, självständig. 
Det fanns mycket lycka i detta skapande, i detta liv med så mycket andlig kontakt. Jag har ju mest känt 
att hon var undrande tidigare men jag fick inte alls denna känsla idag. Det kan också ha att göra med 
att jag själv fått så mycket bekräftelse nu… Det ska verkligen bli spännande att få ta del av hennes 
anteckningar. 
24/6 2002 
Stark andlig påverkan, denna sprängande känsla i huvudet men också en härlig närhet. Läste en bok, 
”Mysterier, ordnar och hemliga sällskap”, som i och för sig har ett speciellt fokus mot ”mannaför-
bund”, men där återigen den där likheten mellan kristendomen i dess ursprungliga form och t.ex. Dio-
nysoskulten, Orfikerna och Attiskulten beskrivs. Offret, blodet, brödet och vinet. Visst var Jesus en 
”myst” som gjorde hela sitt liv till ett exempel, en illustration till mysteriets sanning och inte alls den 
exklusiva engångsföreteelse som de kristna kyrkorna gjort honom till. I det ljuset blir också förföljel-
serna och det patologiska i allt utplånande av gnostisk och annan kult, skrift etc. förståeligt. En sida 
hos en själv som man inte alls vill erkänna eller integrera blir ju till något som måste bekämpas med 
all kraft.  
Och moderskulten, gudinnan, Isis, Vesta etc. och även vägen som vi alla måste gå för att nå fulländ-
ning, bli perfekta, Guds väg, har bekämpats med alla medel. Det är fruktansvärt men också nödvän-
digt. Kampen mellan dem som står för det materiella, imperiebyggarna, inkvisitorerna och dem som 
står för det andliga. De två kyrkorna. Men Guds kämpar kommer att vinna. Och priset finns inte i 
denna världen, det är inte materiellt. Hans rike som också är vårt rätta hem. Vi måste stärkas och 
kampen har verkligen stärkt oss. Gode Gud, alla mina Mästare och lärare. Tack för allt, tack för livet, 
utvecklingen, glädjen och sorgen. Hjälp mig att verka så som det är bestämt. Amen. 
Såg ett program om inre utveckling i går där det sades något viktigt. Att visst handlar det om att 
släppa, men först måste man bygga upp något som man kan göra sig av med. Det där programmet om 
den amerikanske ”gurun” i Indien som predikade ”abandonment” har ju stört mig, och jag förstår 
varför nu. Om svaga och sökande människor indoktrineras i ett sådan tänkande och sedan lämnas helt 
åt sig själva i sina hemländer för att ”släppa allt” så blir det verkligen riskabelt. Många människor är 
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faktiskt här för att bygga upp sitt ego, sin vilja etc. och det är ett måste i deras speciella utvecklings-
fas. En sådan filosofi är direkt skadlig för sådana människor, det motverkar deras uppgift i detta liv. 
Allt måste ske när det är rätt tid utvecklingsmässigt. Och det här med att gå in och påverka männi-
skor… Min uppgift är ju ”inte att läka kroppar men att upplysa sinnen”. Det andliga riket är ju mitt 
rike… 
25/6 2002  
Drömde om skilsmässa. Att någon skilde sig från mig, tog avstånd, lämnade mig. Häromnatten 
drömde jag att jag skulle återförenas med min ursprunglige make. 
Visst handlar det om att lösa upp jordiska bindningar och att återförenas med sin rätte mästare, make, 
älskare och brudgum. Att återförena himmel och jord, ande och materia. Men för mig handlar det inte 
om att byta ut utan om att utvidga, innesluta, öppna upp nya kanaler och förbindelser. Vi skall alla 
förenas, bli ett. I kärleken, i Kristus, i Gud, i Templet. 

LJUS, KRAFT OCH NÄRHET 

26/6 2002  
Vaknade som så ofta med en underbar kraft, ett stort ljus och en stor närhet. Jag tror att jag är ”där” 
på nätterna och får med mig denna kraft ”tillbaka”. Kroppen känns också mer och mer genomsläpp-
lig, anden blir starkare och starkare. Visst finns det fortfarande motstånd och spänningar, men jag 
märker att de bryts ner allt mer.  
Jag hade en vision för några dagar sedan av en klippgrav och den var full av ljus. Det gyllene ljuset, 
som smält guld. Uppståndelsen. Att Kristus återuppstår i oss, i sina lärjungar.  

 

  
Har en härlig känsla när jag tränar, som om jag står högst uppe på jordklotet och når ända ut i rym-
den. 
Läser Gustafs pärm med anteckningar från de Fems första år. Det mesta finns i Gurlis böcker men jag 
känner ändå en stor vördnad. Att få vara med om detta, att få denna undervisning, i det förra livet och 
i detta liv. Det fanns också något om treenigheten. Är det egentligen en beskrivning av människan? 
Fadern, det gudomliga i vårt djupaste inre, sonen, vår odödliga själ och den helige ande, visdomen, 
kunskapen, kraften…  

THE ALUMBRADOS OF TOLEDO 

Fick ett meddelande från biblioteket att de fått in en artikel från 1954 om Juan del Castillo som jag 
beställt. John E. Longhurst "The Alumbrados of Toledo: Juan del Castillo and the Lucenas”. 
 Jag kände en viss motvilja mot att ”ta tag” i denna artikel, det var naturligtvis ett motstånd p.g.a. att 
detta är förenat med så stor smärta. Där fanns väl egentligen inte något helt nytt jämfört med det jag 
visste sedan tidigare men jag fick en fördjupad bild. Nu får jag också veta vem Lars var. Manrique, 
välgörare, ärkebiskop och inkvisitionens överhuvud. 
Denna artikel gav en bekräftelse av det som jag mer eller mindre intuitivt känt tidigare. Visst är detta 
en väldigt tung och traumatisk historia. Men jag måste tydligen få detaljerad inblick i vad det handlar 
om… 
Hela den här historien är förskräcklig. Fylld av våld, tortyr, förtryck, självmordsförsök. Men det mest 
intressanta är ändå inblicken i Juan del Castillos tankevärld, t.ex. genom brev som han skrivit. Kopp-
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lingen till protestantismen. Och inställningen från kyrkans sida att bara genom sina åsikter var man 
en heretiker, en protestant, även om man inte fått dessa åsikter från protestantiska källor!  
Gråter igen över detta trauma för 500 år sedan. Men jag känner också en glädje över att kärleken 
faktiskt segrat, att jag förlåtit de svek jag utsattes för. 
27/6 2002  
Jag har fått sådan information som jag aldrig trodde att jag skulle få, via den här artikeln från 1954 
t.ex. Visst är det meningen att jag ska få tillgång detta. Och anledningen är att jag måste försona mig 
med detta trauma. Förstå mig själv, rena mig själv. Förstå och förlåta den intolerans som gav upphov 
till detta lidande. Kan jag hela och trösta Juan del Castillo kan jag också hela och trösta mig själv. 
Då och nu. 
28/6 2002  
Läste om ormar i pärmen jag lånade av Gustaf. Att adepterna kallades ormar. Kundalini brukar ju 
symboliseras av en orm. Mina drömmar som barn om det gamla huset med fullt av ormar på golvet. 
Det stod också att de som inte använde sin kunskap på rätt sätt var de som Jesus avsåg när han talade 
om ”huggormars avföda”.  
1/7 2002  
Drömde att jag kom till ett badhus. Det var egentligen sommarstängt, alla skåp var borttagna. Jag var 
helt ensam. Jag lämnade i alla fall kläderna på golvet och gick och badade. När jag kom tillbaka, 
endast insvept i ett badlakan var det plötsligt massor av människor där. Mina saker var helt borta. Jag 
vandrade omkring och kom till en liten dal. Där var några släktingar till mig, även en man som gått 
bort. Han var i alla fall glad och pratsam som vanligt. Plötsligt var vi i en bil och jag ville låna en 
mobiltelefon, men i den biltelefon som hörde till bilen var alla kablar avslitna. Vi försökte laga den 
men det gick inte. Jag ville ringa hem och be att bli hämtad. Jag vände mig till min släkting som är på 
andra sidan, han satt i baksätet. Han berättade att han arbetade med mobil kommunikation nu. När 
han höll föredrag i Amerika var de inte alls förtjusta över att vi i Sverige kommit längre. En annan 
släkting tog fram en hel hög med skräp när jag bad om hjälp och han hällde över det i mina händer. 
Det var klibbigt, äckligt. Jag gav det tillbaka till honom och torkade av mina händer på hans skjorta. 
Min släkting från andra sidan gav mig en rund, genomskinlig ask med gula kulor. ”Du är ju expert på 
kristaller.” Jag skulle tydligen kunna laga mobilen med dessa ”kristaller”. 
Det är tydligen någon på andra sidan som arbetar med kommunikation som försöker hjälpa mig. Kri-
staller, spådom… Att jag har renat mig men är helt utblottad, nästan naken. Släktingar som vräker 
”skit” över mig… Jobbig dröm. Drömmer också om skilsmässa, gång på gång. Att vara på väg hem 
men sakna kontakt… Först tomt och ensamt men sedan en massa människor, men ingen som har med 
mig att göra? ”The many…” 
4/7 2002 Sommarhuset 
I går när jag vaknade var jag ”inuti” (kroppen antar jag). Men väggen var så tunn, jag kunde se att 
utsidan skymtade igenom och det var hål på många ställen. Pansaret som är på väg att lösas upp runt 
själen, ”han som bor i mig”. 
Drömde att jag var hos en kvinna, kanske ett ”medium”. Hon gick igenom ”personbeskrivningar” 
som jag tydligen hade haft med mig. Hon läste i en och sa, ”han är ju medial”. Är det Anders frågade 
jag, jag visste ju att han är medial. Hon svarade ”ja”. 
Läste ”Buddha” av Karen Armstrong. Där fanns på sidan 89 en beskrivning av olika meditationssta-
dier som yogierna uppnådde. 1) en känsla av oändlighet. 2) en ren medvetenhet som bara är sig själv. 
3) en varseblivning av frånvaro som paradoxalt nog är ett överflöd. Intigheten. ”Somliga har beskrivit 
det som att stiga in i ett rum och finna ingenting där; där fanns en känsla av tomhet, rymd och frihet.”  
Det är lustigt, det var precis denna nivå jag nådde i den allra första Qigong-träningen. Att jag kom in 
i ett rum som var ekande tomt, rymd, ensamhet. Men jag var road på ett ”svalt” sätt, jag visste att jag 
varit där tidigare. 
Överhuvudtaget ligger mycket i Buddhismen så nära mig, precis som med Taoismen. Att lära utan 
undervisning, träningen, målet att nå en helhet, sammansmältning. Att slippa återfödelsen. Det var så 
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underligt när jag var och såg Shaolin-munkarna, hur Buddhabilden ändrades från manlig till kvinnlig 
och tillbaka igen.  
Och det är ju en kontinuerlig uppenbarelse av sanningen. I Kina, Egypten, Indien, Palestina osv. Kär-
nan är densamma, mänsklighetens Mästare är desamma. 
Ananda var Gautamas kusin och nära honom i hela hans liv. Ananda var med Buddha när han dog 
och han skulle inte nå nirvana i det livet. Den Ananda som talar till mig är ju min Mästare, den som 
jag identifierar med Jesus Kristus men han kallar sig inte så utan Ananda. Men tonen, språket är 
omisskännligt hans, t.ex. i meddelandet 17/8 2001.  
Det är klart att Jesus och lärjungarna träffats tidigare. I Egypten, i Indien. Kristendomen är en fort-
sättning på Buddhismen. Det är så tydligt att författaren till uppsatsen om Basilides försökte bevisa att 
han haft kontakter med indiska handelsmän.1 Men det är ju den eviga läran, de eviga sanningarna 
som finns i själen, i det karmiska minnet.  
En mästare som segrar och som hjälper sina lärjungar vidare från den andra dimensionen. Buddhaè 
Jesus è Johannes è… Att vi dras uppåt av dem som gått före. 

DEN SOM ÄR NÄRA MIG ÄR NÄRA ELDEN 

8/7 2002  
Drömde om en liten pojke som det var något problem med. Han var inte ”snäll”, var orolig, han hade 
långt hår. Vi hjälpte honom på något andligt sätt, genom någon slags healing. Det slutade med att jag 
höll honom i famnen och han sov eller var i någon slags ”trans”.  
Under förra veckan stötte jag i två olika böcker på ett Jesus-ord från en apokryfisk skrift: ”Den som 
är nära mig är nära elden. Den som är långt från mig är långt från Guds rike”. Natten till lördag 
drömde jag om en eld, att jag var så nära elden. Jag vaknade och var så otroligt varm. 
Vi körde första work-shopen i Umeå fredag till söndag. Det var en underbar upplevelse, ett fantastiskt 
gäng. All kraft som fanns i gruppen, alla underbara själar. Yvonne och Annica, så duktiga och rara. 
Systrar. 
10/7 2002  
Lånade Åke Fants bok om Hilma af Klint och stötte på en jämförelse mellan Hilma och Hildegard af 
Bingen. Lustigt! Lånade också C G Jungs ”Psykologi och alkemi” och slog upp sidan 153 helt på 
måfå. ”Naturligtvis” dök citatet ”Den som är nära mig är nära elden. Den som är långt från mig är 
långt från Guds rike” upp för tredje gången på några få dagar. Inte så konstigt kanske med tanke på 
att en av de andra böckerna också var en bok av Jung, men ändå konstigt med tanke på att citatet kom 
upp så där via någon slags ledning. Kristus=eld=passion. 
13/7 2002  
Drömde att jag följde en flod österut, i strömmens riktning. Ringde till någon och försökte beskriva 
vägen. Kom till en stor kyrka med en kvinnlig präst som hälsade oss välkomna. Min syster var där. En 
äldre kvinna var negativ men jag lyckades ”vända” henne genom att sända kärleksfull kraft. Ett litet 
barn var där. Alla kallade barnet ”hon” men jag kunde se att det egentligen var en ”han”. Min man 
hade lämnat utan att säga något. Jag var tvungen att ta mig hem på egen hand. 
16/7 2002  
Drömde att jag var i ett annat land (Norge). Åkte buss. Någon som var med mig påpekade att det var 
långt mellan busstationen och centrum. Han var norrman, omfamnade mig så tryggt, kärleksfullt, 
faderligt. Jag sa att jag också har ett ”norskt” namn. Att det är långt från ”stationen”, ”centralen” 
till ”centrum”. Det fanns ju också i drömmen efter föredraget i Umeå och i drömmen om ”det största 
företaget”, där låg ju centrum och stationen i ett. 

                                                 
 
1 Buddhist Gnosticism, the System of Basilides - The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland for 1902. 

http://pears2.lib.ohio-state.edu/FULLTEXT/JR-ENG/kenn.htm
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Drömde att jag tappat min plånbok och mina linser. En massa människor hade tydligen tappat sina 
linsbehållare men ingen var min. En del var fel färg, en del var smutsiga, en del behållare innehöll en 
geléartad vätska.  
19/7 2002  
Stark påverkan. Drömde om Intensivträning, tränare som var intensivtränare. Att jag skall träna 
intensivt? Har ont i huvudet. Jag vet ju att varje augusti sedan 1999 betytt början på en ny fas. Att jag 
skulle få uppleva Vestalglädje efter tre år… Och jag längtar efter att få fullfölja planen, nå målet. 
Total öppenhet, total kontakt, total kärlek. Men visst finns det också ett motstånd, motkrafter.  
Det är verkligen svårt att slita det band som var det första, det allra starkaste. Men det måste ju ske. 
”Min mor och mina bröder är de som lever i andens rike.” Att bara verka för Mysteriet, för ljuset. Jag 
måste be om hjälp att sätta mig över alla som inte förstår. Som fördömer och förlöjligar. Alla som 
bara ser sitt eget begränsade ego i spegeln. Gode Gud, ge mig styrka att klara min uppgift. Amen. 
Drömde att min man satte upp gamla tavlor med svarta ramar i vårt sovrum. Vände på en och det stod 
på baksidan att den föreställde två gamla kinesiska filosofer, Lao-tse (Lao Tzu?) och någon annan. 
Gillade tavlan mycket bättre efter det, när jag visste vem den föreställde. 

SOLEN OCH MÅNEN FÖRENADE TILL ETT 

21/7 2002  
Såg en planet, som om solen och månen förenats till ett. Den var lysande vit. Såg det vita templet. En 
lång pelargång som jag gick igenom. Underbart. 

SJÄLEN TRÄNGER IGENOM KROPPEN 

29/7 2002  
I dag på morgonen fick jag något slags genombrott efter träningen. Att själen, självet trängde igenom 
kroppen, genom jaget. En underbar känsla men också en stor sårbarhet. Det är ju ett barna-jag. Hur 
skall man kunna leva som en själ i denna värld? Men det är detta allt strävar mot. Att ta emot barnet, 
Kristus, kärleken. Det som möjliggör detta är till stor del kärleken till min andra halva, min dual. 
Denna själ som jag sett så klart. Detta andra barna-jag. Hade en stark kraft men också en reaktion i 
form av värmekänsla under dagen.  
Har sett en kedja som förenats ett par gånger under den senaste tiden. Tre länkar. Någon kväll fick 
jag samma kontakt som den kväll när hyskan och haken förenades, en perfekt kärlek. 
Drömde att jag läste en ”personakt”, det var Herbjörns. Plötsligt var jag inne i ett skeende. Herbjörn 
var min ”lärjunge”, han var så fäst vid mig. Jag var någon slags ”mästare”. Vi hade ett nära sam-
band, jag tvättade hans fötter. Lotta var ledsen för att han var så fäst vid mig. Sannolikt något gam-
malt liv, kanske i Kina. Kanske var jag något slags mästare där. Det är kanske någon slags karma i 
detta… 
Läste Alice Baileys ”Vit magi”. Kändes som om jag hade en stor gonggong i bröstet som någon slog 
på. Halschakrat som aktiverades? Anropade mina tibetanska lärare. Hör ordet Bönpa? Slog den 23/8 
upp på Internet att ”Bönpa” är benämningen på anhängarna till den förbuddhistiska religionen Bön i 
Tibet… 
1/8 2002  
Drömde att vi flyttat in i en lägenhet men de förra ägarna bodde tydligen också kvar. Bakom bar-
nens/flickornas rum var ett badrum som var så lågt i tak. Jag lade ner två tvättmedelspaket i en låda 
där. Jag skulle bjuda mina arbetskamrater på inflyttningsfest men hade inte planerat hur jag skulle 
fixa maten. Gästerna kom men middagen var inte alls färdig och jag förstod inte vad jag skulle laga 
till fast det fanns massor med mat där. Till slut kom min mor med en massa färdiglagade rätter. Mor 
och arbetskamraterna hade bestämt att var och en skulle betala 1250:- för middagen. Jag tyckte det 
var dyrt… 
Barnen i den andra familjen (förra ägarna) var en pojke och en flicka i tonåren, väldigt trevliga. De 
skulle ärva 50% var av 90 miljoner av sin farfar. Men trots att de var/skulle bli så rika var de ”enkla” 
och ödmjuka. Pojken hade växt ur sin tröja och flicka sa att de skulle gå till HM och köpa nya kläder 
åt honom. Jag tyckte det var underligt att gå till ett så ”billigt” ställe när de var så rika. 
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2/8 2002  
Drömde att det var någon sorts jitterbuguppvisning. Kvinnan lyfte mannen över ryggen, en slags volt. 
En röst sa något om att det inte var så populärt när det väl hände även om man i teorin var positiv. 
Kvinnan fortsatte uppvisningen med att ”kasta eld” från först en sprejburk där det som sprutade ut 
tändes på och sedan användes allt grövre medel. En blomspruta, eldkastare? Etc. Allt kraftigare eld-
kvast åt höger. Jag kom ihåg drömmen där min granne ”från andra sidan” gav mig en sprejflaska 
som jag uppfattade innehöll flytande lim. Se drömmen 18/3 2002. 

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE ÅRET - HUVUDTEMA GUDOMLIG KÄRLEK 

ANDLIG KRAFT 

Det tredje året i min andliga utveckling började i juli 2001 med en oerhört stark invigning där jag 
fick en vision av det gudomliga i sin manligt-kvinnliga form. Visionen av det gudomliga i sin 
manligt-kvinnliga form, i absolut balans och jämlikhet, var en direkt illustration av den gudomliga 
kraftens fundamentala karaktär av kärlek. I denna invigning bekräftade jag också att ”jag är 
Guds” som svar på en direkt fråga. Den andliga kraftens grundprincip i form av kärlek och sam-
mansmältning illustrerades också i en stark vision någon månad senare av brudpar som förenades 
och förvandlas till ett, till en ljusgestalt. I samma vision såg jag också ett hjulkors. 
Den starka kraft som jag fick ta emot under den här perioden skapade nya utrensningar och öpp-
nanden. Under sommaren 2002 fick jag ytterligare insikter som handlade om att den andliga kraf-
ten är ett slags eld som förmedlades från min andlige lärare och mästare. Jag fick en vision av en 
”klippgrav” som var full av det andliga ljuset som ser ut som smält guld och tolkade det i kristna 
termer. Idag ser jag dock denna vision som bild av mitt eget inre ljus och en glimt av den fullbor-
dan som skulle komma ett år senare. Jag upplevde både att kontakten med min andlige Mästare 
hade karaktären av eld och fick ledning om att min egen kraft växte och utvecklades i form av en 
levande andlig eld. 
Jag nådde en kraftnivå som visade sig som det kristallklara vita ljuset med en regnbåge omkring. 
Jag fick veta att kroppen var ”tom” och rengjord. Detta var ett tecken på att själens arbete för att 
steg för steg befria sig från sin fångenskap i den materiella kroppen i stort sett var klart. Detta 
upplevdes också senare rent fysiskt som ett öppnande av kroppen och att själen bröt sig ut som 
en fjäril som lämnar puppan. 

KUNSKAP OCH INSIKTER 

Genom invigningen till det tredje året fick jag en direkt kunskap om den gudomliga kraftens 
manligt-kvinnliga karaktär. En stor del av arbetet under detta år handlade om tidigare liv och 
karmiska blockeringar. Jag förstod att min själ hade arbetat med samma frågor och hade haft 
samma strävan i liv efter liv. Andra viktiga insikter handlade om den kundaliniprocess som jag 
hade genomgått och om min roll som avatar.  
Jag fick genom mina meddelanden veta att det stora mysteriet skulle uppenbaras för männi-
skorna, att templet som skulle resas på jorden var fullbordat och att Gud bodde inom mig. Jag 
fick kämpa med att förstå att jag var ett verktyg för den gudomliga världen, deras kanal till jor-
dens barn. Jag skulle förmedla sanningen om den gudomliga kärleken som följer oss genom hela 
vår utveckling, att vi är ett med det gudomliga. Jag skulle förkunna den himmelska harmonin och 
balansen, att himmel och jord, ande och materia måste balanseras i människan. 
I början av 2002 kunde jag äntligen helt och hållet inse att jag var min egen mästare. Mina gränser 
öppnades, mitt begränsade perspektiv utvidgades till att gälla hela världen och alla folk och kul-
turer.  

KÄRLEK - FÖRBRÖDRING, SAMMANSMÄLTNING OCH UPPGÅENDE I ALLTET 

Jag fortsatte arbeta med att försöka förstå vad som hände och att vara sann mot mina andliga 
upplevelser och mot kärleken som är den gudomliga kraften. Jag fick en insikt att om att om jag 
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förtrycker och dödar kärleken dödar jag också det gudomliga. Att vi måste finna vår andra halva 
och förenas med honom/henne på det andliga planet för att kunna gå vidare i vår andliga ut-
veckling. Men det var inte lätt att hantera denna insikt och mitt arbete för att lösa upp gamla 
karmiska skador och blockeringar gjorde också att starka känslor av svek och smärta aktiverades.  
Jag försökte åter få bekräftelse från den grupp som jag funnit i qigongträningen i samband med 
det genombrott som ledde till att jag tog emot Texten från de Höga Mästarna. Men åter blev jag 
avvisad och upplevde mig därmed mycket sviken. Den gemensamma qigongträningen hade betytt 
oerhört mycket för mig både i relation till min dual och till gruppen men i början av 2002 insåg 
jag att det var dags att släppa taget om den. Jag var tvungen att stå helt fri och självständig. Men 
samtidigt fick jag också veta att brödraskapets sanning skulle uppenbaras. 
Den starka kraft som verkade för kärlek och förening visade sig i olika visioner där bland annat 
bröllopsmetaforen utvecklades till att visa på föreningar på nivå efter nivå. En förening eller ett 
fullkomnande på en nivå gav förutsättningar för föreningar på allt högre nivåer.  
Under det tredje året växte min egen ande så att den kunde förenas med den allomfattande gu-
domliga kärleken på allt högre nivåer. Detta dokumenterades bland annat genom de meddelan-
den från mina andliga lärare som jag fick ta emot.  

Du vet ju Åsa hur svårt det är men du har också fått erfara sötman i det vin jag skänker i åt den som 
lyckas. Kärleken är den stora belöningen. Vi är ju alla ett. Ett i Guds rike. Vi älskar alla varandra. 
Kärleken är den stora belöningen för allt. Inte den själviska känsla som människorna ofta benämner 
kärlek. Det är i själva verket bara ett uttryck för ägande, kontroll. Den riktiga kärleken riktar sig utåt 
mot allt och alla. Den är givmild och generös, ger utan att begära något tillbaka. Din kärlek till Lars 
hjälpte dig att nå utöver det vanliga, konventionella. Den gav dig möjlighet att utvecklas som människa, 
att växa. Och du tog emot den gåva som räcktes dig. Du tog emot barnet och lade det vid ditt bröst. Lät 
detta liv näras och växa. 

Det här är en så stor hemlighet, det sanna mysteriet. Att kärleken är det som hjälper oss att växa upp, 
bli mogna människor. Inte den barnsliga känsla som irrar hit och dit utan den varma, starka, 
självförglömmande kärleken. Men man måste vara vuxen att ta emot gåvan när den sträcks fram. Lärt 
sig se bortom den omedelbara tillfredsställelsen. Bortom det yttre skenet hos medmänniskorna. Man 
måste ha lärt sig respektera både sig själv och andra för att det stora skall kunna ske. Jag väntar ju 
alltid på er människor. Jag längtar efter att få förenas med er. Vi hjälps alla åt att skapa förutsättningar 
för att ni skall växa, bli mogna nog att möta oss. Det är en underbar hemlighet detta att vi är menade 
för varandra. Att vi hör samman i evighet. Från tidernas begynnelse och alltid. AO. (17/8 2001). 

Den andliga kärleken innebär en förening med det gudomliga och med alla själar som man ge-
nom tiderna har utvecklat starka band till. Förverkligar man denna allomfattande kärlek blir man 
en medlem i Det vita korsets brödraskap.   

Tag emot oss ikväll. Nu skall undret ske, vi skall förenas i den största kärleken. Du vet ju att det bara är 
gott det som väntar, det finns ingen anledning till rädsla och oro. Lita bara på oss, vi har all makt och du 
är vårt älskade verktyg. Visst känner du vår kärlek i varje stund? Vi vet ju att den alltid flödar ut över 
dig och alla andra. Den människa som lärt sig ta emot oss är i sanning benådad. Korset är vårt tecken, 
vi är det vita korsets brödraskap. Vår gemenskap känner inga gränser. Vi finns alltid med er, ni finns 
alltid med oss. I kärleken, i Gud, förenas vi närhelst ni vill och är redo. Vi har väntat så länge på detta.  

Åsa, tag emot din Mästare nu. Han som alltid älskat dig högst av alla. Han vill inget mer än att få 
förenas med dig. Att ni skall nå varandra. Du vet ju hur detta skall gå till, vilken väg alla måste gå. Det 
är bara kärleken som är det medium som gör detta stora och underbara möjligt. Vi förenas alla i denna 
stora kärlek. Det är detta som är målet för all strävan, att få förenas med sitt ursprung och sin framtid. 
Att få återvända till källan för all visdom, all kärlek. (23/10 2001).  

REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BLOCKERINGAR 

Under våren 2002 öppnades porten mot mina tidigare liv på vid gavel och den intensiva proces-
sen med att förstå vad som hänt och lösa upp de karmiska blockeringar som skapats pågick ända 
in på hösten 2002. Jag fick en bild av min utveckling som sträckte sig från Egypten, Kaldéen, 
Kina, ett liv med essener, som gnostiker, ett liv i kloster som visionären Hildegard av Bingen på 
1100-talet, ett liv som inka i Peru, kathar, konstnären och munken Fra Angelico på 1400-talet, ett 
liv som alumbrado i Spanien runt 1520, astronom och alkemist i liv som Tycho Brahe. Därefter 
kom profetissan Jane Lead på 1600-talet, konstnären och profetissan Hilma af Klint mellan 1862 
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och 1944 och till mitt nuvarande liv. Jag såg en tydlig utvecklingslinje som gick genom alla mina 
liv i form av andliga kontakter och sökande efter sanningen.   
I samband med mitt arbete med att lösa upp gamla karmiska skador och blockeringar blev inkvi-
sitionen och den kristna kyrkans roll allt tydligare. Jag hade redan tidigare fått vinkar om religiösa 
övergrepp genom vissa drömmar men nu upplevde jag mycket konkret den maktlöshet och oer-
hörda smärta som var förbunden med de religiösa förföljelser som jag hade upplevt på 1500- och 
1600-talen. Den process som jag upplevde i samband med mina kamrater i qigongskolan och 
speciellt den person som jag såg som min dual och andra hälft gav mig en kraftfull möjlighet att 
arbeta med känslor av skam, skuld och svek vilket resulterade i att jag blev mer medveten och att 
gamla karmiska skador började läkas.  
Denna process var speciellt intensiv i samband med att livet som alumbradon Juan del Castillo 
som förföljdes av den spanska inkvisitionen och så småningom brändes på bål i Toledo. Jag åter-
upplevde dessa händelser på ett oerhört starkt och tydligt sätt. Så småningom insåg jag också att 
den person som jag såg som min dual och den grupp där vi mötts hjälpte mig att läka dessa kar-
miska skador genom att vi återupprepade mönstret och att jag därigenom fick tillfälle att arbeta 
med kärlek och förlåtelse. 
Vid den stora kallelsen att lämna det vanliga livet i augusti 2001 sades att alla erfarenheter i alla 
mina inkarnationer hade varit förberedelser för det som skedde nu. Lidandet och smärtan som är 
förbunden med att leva ett mänskligt liv är samtidigt den gyllene utvecklingsvägen. I samband 
med kallelsen fick jag också veta att min förmåga att ta emot meddelanden från den andliga värl-
den var en förmåga som hade överförts helt oförändrat från föregående liv. Jag fick veta att jag 
hade förberetts i liv i Egypten, Kaldéen och Kina och att det hade ställts upp profetior för mig i 
dessa liv. 

DE GAMLA MYSTERIEFILOSOFIERNA 

 Gudinnan gjorde sig påmind på flera sätt i mina andliga upplevelser. Jag förbinder henne numera 
bland annat med de många visioner av halsband med pärlor och gnistrande diamanter, juvelbe-
satta diadem och annat som jag fick. Det starka öppnandet mot tidigare liv och den svåra kampen 
med att rensa ut karmiska skador återfinns naturligtvis främst i föreställningar om reinkarnation 
och karma i hinduism och buddhism, men tron på reinkarnation fanns också till exempel i den 
gamla grekiska orficismen. Den starka upplevelsen av det kristallklara vita ljuset och ”regnbågs-
tronen” har jag närmast återfunnit i vajrayana och i beskrivningen i Bardo Thödol av det regn-
bågsfärgade elementet som är alla buddhors gemensamma kraft.  

AVSKED OCH FRIGÖRELSE– ATT SLÄPPA DET VANLIGA LIVET 

I augusti 2001 fick jag en mycket stark kallelse i direkt tilltal som handlade om att jag måste ge 
upp mina personliga mål och göra mig klar för en speciell uppgift. Jag var tvungen att stå upp för 
min egen sanning och för det som jag hade upplevt, jag hade avgett ett löfte som jag måste infria 
nu. Mysteriernas herrar kallad mig till tjänst och nu var det min tur att ge ett bidrag till det stora 
hela. I samband med denna kallelse såg jag också det vita korset. I en senare kontakt sades att 
profetian skulle uppfyllas nu och att vi (ledarna i den andliga världen och jag) hade en gemensam 
uppgift. 
Denna kallelse var så stark att jag omedelbart gav upp mitt yrkesliv och beredde mig på att ta 
emot det som väntade. Detta visade sig innebära att jag skulle ta emot en text som dikterades för 
mig under två veckor och som jag kallade Texten från de Höga Mästarna.  
I februari 2002 kändes det som om jag var död. Jag hade slutat med mitt företag och enbart arbe-
tat med mitt andliga projekt under det gångna halvåret. Jag hörde inte längre hemma i det vanliga 
livet på jorden. Det kändes som om jag var ett tomt skal, jag hade inga planer, inga önskningar, 
inga krav och nästan inga band till andra människor. Det var som om jag var död men ingen an-
nan hade förstått det.  Jag hade rensat ut så mycket och gjort mig fri från så många band, det 
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kändes som om allt som kunde hålla mig fast var borta. Allt var tomt och det fanns ingen väg 
tillbaka och jag insåg att detta var den position som alla stora andliga mästare hade uppnått. 

BEKRÄFTELSE OCH FULLBORDAN PÅ DENNA NIVÅ 

Fullbordan på denna nivå kom i och med en upplevelse av ett starkt vitt ljus med en regnbåge 
omkring som jag hade kvällen den 2/5 2002. Det var en helt ny kraftnivå som jag fick kontakt 
med. Jag tolkade det som en tron med någon hög andlig kraft. I en dröm vid samma tid såg jag 
också att kroppen nu var helt tom. En sista bekräftelse fick jag i och med den ”halleluja-kör” som 
plötsligt hördes några dagar före midsommar.  
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DEN TREDJE INVIGNINGEN – ATT SJÄLV BLI DET VITA KORSET 

ATT SJÄLV BLI DET VITA KORSET 

3/8 2002  
Mycket stark kontakt i natt. Det var som om jag (delvis?) var förvandlad till det vita kristallkorset. Det 
var som om jag förenades med Kristus, det andra korset, i ”rosen”, i hjärtchakrat.  
Känner att jag har stor kraft idag, men funderar förstås på hur den och jag skall användas. Jag vill 
verkligen bli använd men förstår inte hur det skall ske. Vem behöver mig? Vem ser vad jag har att 
erbjuda? Om inte ens qigongarna ser det, vem kommer då att ta emot mig? Jag känner mig på något 
sätt fasthållen av speciellt min bindning till Lars och Herbjörn. Denna känsla som jag hela tiden haft 
av att vi har en gemensam uppgift, att vi måste enas. Men det verkar omöjligt. 
Känner också en sorg över Juan del Castillo. Sveket, plågan, döden. Ser en stencell, en ensam plågad 
man. Torterad, i väntan på att dödas, att brännas på bål. Jag trodde ju att jag förlåtit, men så länge 
som Lars avvisar mig så kraftigt som han gör kan vi tydligen inte bli helt befriade? Och jag kan inte 
lösa denna knut… 

SAMMANFATTNING AV DEN TREDJE INVIGNINGEN 

Vägen mot den tredje invigningen gick via den första kontakten med det vita korset som jag 
bland annat såg i maj 2001 (s 149). Under våren 2002 hade jag en del kontakter med en kristall-
kraft, detta kulminerade i början av maj det året med upplevelsen av en kristalltron som utstrålade 
ett regnbågsfärgat ljus (s 241). Kontakten med denna andliga kraft blev stegvis allt starkare fram 
till den tredje stora invigningen i augusti 2002 som tog form av en upplevelse av att jag själv var 
det vita korset och att jag förenades med ett annat kors i ”rosen” i centrum av korset. I Hilmas 
målningar finns detta tema till exempel i Serie WU/Rosen. Grupp 3 nr 6. Tystnad. och Serie 
WU/Rosen. Grupp 3 nr 9. Helighet. 
Processen handlade om att min egen kraft växte och att den allt mer blev lik den högsta andliga 
kraften. När min egen kraft blivit tillräckligt stark och ren kunde den också förenas med den gu-
domliga kärleken och kraften.  
Med facit handen förstår jag att det handlade om en invigning enligt den tibetanska vajrayanafilo-
sofin, men vid den här tidpunkten i augusti 2002 visste jag ingenting om denna lära. Någon vecka 
innan invigningen drömde jag att jag hade mina två gamla mästare, Lao Tzu och någon annan 
som jag inte förstod vem det var, som ”tavlor ovanför sängen”.  Idag vet jag att den andra mäs-
taren var Guru Rinpoché, Padmasambhava. Vid den här tiden aktiverades också gamla minnen 
från ett liv som Mahasattva Fu i en mahayanabuddhistisk skola i Kina samtidigt som det tibe-
tanska temat också gjorde sig påmint igen.    
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DET FJÄRDE ÅRET – HÖSTEN 2002 TILL SOMMAREN 2003. TEMA KARMA. 

5/8 2002  
Det krafttillskott jag fick i förra veckan drog fram dessa gamla obehagliga reaktioner kopplade till 
Lars och qigongen. Usch, det är verkligen hemskt obehagligt med alla dessa tankar om hur osjälv-
ständiga och manipulerade de är osv. Visst förstår jag att det är något som jag måste komma till rätta 
med i mig själv. En blockering som väl i grunden har att göra med att jag blir avvisad, inte mottagen. 
Barnsliga och osjälvständiga människor som går i en gurus ledband, som okritiskt anammar vilka 
idiotier som helst. Antagligen är det väl det där med inkvisitionen nu igen. Gode Gud, hjälp mig att bli 
av med denna ilska och sorg.  
Men jag vet också att varje sådan här omgång innebär en utrensning, ett steg framåt. Att den Gudom-
liga kraften, Kristuskraften, för upp gammalt ont till ytan och på sikt tränger ut det. Att min egen kraft 
växer.  
Men denna irritation. Kanske får de bära all den sorg och ilska som egentligen skulle riktas mot alla 
”påvar”, diktatorer, dogmatiska maktmissbrukare. Allt förtryck som skett mot mig och alla andra 
människor i kyrkans namn, i Guds namn. När Lars och Mr S står där framme och talar om för männi-
skor vad de skall äta, göra, tänka, så väcker det ett raseri i mig. Var och en måste få gå sin egen väg! 
Katolska kyrkan och även de protestantiska kyrkorna för den delen, har ju lagt så mycket kraft på att 
få bestämma allt i denna världen. Konflikten mellan påven och kejsaren. Förtrycket av det kvinnliga. 
Inkvisitionen. Häxprocesserna. Preventivmedelsförbud. Korståg. Avlater.  
Min egen utveckling som alltid skett i motsatsställning till det etablerade. De som bara förstår det 
yttre. Men nu måste jag kunna förlåta och gå vidare. Inse och förstå att människorna i grunden är 
goda men att vi också behöver växa upp, lära oss att älska och respektera varandra. Och jag har fått 
en otrolig gåva via Lars. Här finns hela läxan i ett paket. Prästen, den andliga människan men också 
inkvisitorn, förtryckaren. Då och nu. Min like, min tvilling. Det är klart att även jag har dessa tenden-
ser i min personlighet. En kraft som kan användas både på ont och gott. Ilskan och sorgen men också 
kärleken och viljan att förenas. Målet är ju att försonas, att kunna mötas i kärleken, i Gud. 
Gode Gud. Jag ber i ditt namn, i kärleken, att jag ska bli i stånd att möta Lars och alla andra utan 
blockeringar, barriärer och motstånd. Att din kärlek och kraft skall kunna strömma igenom mig utan 
motstånd. Låt kärleken segra i mig och i världen. Låt oss alla förenas i Dig, i Andens rike, i Kärleken. 
Amen. 
Visst måste jag hela, trösta, ta upp Juan del Castillo i mig själv. Men jag måste också hela, trösta, 
älska Manrique. Vi kan inte skada en annan människa utan att skada oss själva. Vi förs samman inte 
bara för att hela oss själva utan för att hela varandra. När han lät döda mig dödade han sin andra 
halva… Hur ofta sker detta i världen? Kanske händer det varje dag. 
Kärleken är ju en så oerhört stark kraft. Det är klart att det finns en rädsla i mig för vad som kan 
hända om denna kraft ”släpps lös”. Min stora ”aversion” mot Lars, känslan att jag helst vill flytta 
mig undan från hans närhet, handlar förstås om en kamp att kontrollera denna stora kraft. Inte för att 
hans sätt att agera precis har hjälpt till, men i grunden handlar det inte om honom utan om min egen 
förmåga eller oförmåga att befria mig själv. Befria min ande, befria min kärlekskraft.  
Det är en i grunden opersonlig kraft, men genom att den projiceras på honom får jag också en massa 
kulturellt betingade motstånd med på köpet. Jag har inte klarat att möta denna kraft och gå igenom 
den för att se vad som finns på andra sidan utan i stället har jag stängt till, blockerat mig helt. Visst 
tog jag emot barnet, kärleksbarnet, Guds son, och visst har jag låtit honom växa i mig själv, i mitt liv, 
i min kropp.  
Men jag måste också ge honom fri, låta honom födas och stå här på Jorden. Människosonen, Gud son, 
anden som skall råda över människan. Tack Gode Gud för all nåd, hjälp mig vidare. Hjälp mig att 
förlösa mig själv, min kärlek, mitt rätta jag. Hjälp mig att komma över all min rädsla, allt mitt mot-
stånd, allt som hindrar Anden från att stå fri på Jorden. Gör mig osjälvisk, orädd, tag bort min rädsla 
för att bli sårad, avvisad, förlöjligad. Hjälp oss att sluta fred med varandra. Låt oss mötas i din frid, i 
din kraft, i din kärlek. Amen. 
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Det är en förskräcklig härva, en hemsk knut. All smärta, sorg, ilska, kanske t.o.m. hat. Och allt bero-
ende, allt förtroende, all kärlek. All kraft, alla förmågor. All rädsla, alla förväntningar, allt hopp. 
Gode Gud, ge oss kraft, mod och förstånd att lösa upp denna skada i väven. Ge mig kraft, mod, för-
stånd och kärlek så att jag kan läka mig själv och andra. Amen. 
6/8 2002  
Drömde att jag var i en källarlokal där Hilmas kvarlåtenskap förvarades. En liten pojke slog ut en 
flisa ur en urna eller porslinsburk med lock och en äldre man förebrådde honom. I fönstret fanns en 
liten ljus/beige nalle som hon haft för att besökande barn skulle få något att leka med. 
Jag tänker på något jag läste i Texten häromdagen om att i slutet av den jordiska utvecklingen så akti-
veras alla erfarenheter genom alla liv och förs samman till en helhet. Också drömmen om att grunden 
sattes i af Klints arbetsrum. 
Och pojken som lekte med urnan och slog ut en flisa. Gurun/läraren som förebrådde honom. Något 
jag gjort? Någon annan som leker med Hilmas tillhörigheter? 
Jag såg i träning eller meditation en cirkel som var omgiven av andra cirklar som roterade runt cir-
keln i mitten, och hur alla smälte samman till en. 

 
7/8 2002  
Drömde att det var en ”barnorienterad” dag, en examensdag. Två kvinnor var så ledsna, de hade var 
sitt barn som hade dött. Jag kom in till den ena, hon hade en madrass på golvet, brukade tydligen be 
på den men nu sa hon att hon inte ens brydde sig om det. Hennes två andra barn var rädda för att hon 
skulle lämna dem. Jag försökte trösta henne, höll hennes hand. Hon undrade om mitt namn och tele-
fonnummer fanns i föräldralistan, men jag sa att jag inte hade några barn i skolan i Kista. 
De vars barn är döda är ledsna nu när det är examensdag. Självet, människosonen. Och att jag vill 
trösta dem… 
Läser Texten, det är ju en fantastisk gåva att jag fått ta emot detta. Jag har inte riktigt kunnat accep-
tera det, känt ett motstånd trots allt. Men nu känner jag bara glädje och tacksamhet. Att ha fått denna 
ledning, fått ingå i detta förbund i liv efter liv. 
Kära Orakel, hur kommer jag att användas. Jag fick 61. Centrerad överensstämmelse. Knyt ihop ditt 
inre och yttre liv. Existera i överensstämmelse med andarna. Detta är rätta tiden att stiga ned i livets 
ström med ett mål för ögonen eller att ta itu med ett viktigt uppdrag. Sätt dina idéer på prov. 
8/8 2002  
Jag fick en otrolig kontakt i går eftermiddag. Den Gudomliga kärlekskraften, Vestas eld, kundaliniel-
den. Känner mig lättare idag. Jag har känt mig så obehagligt uppblåst hela sommaren som om jag 
varit i nionde månaden. Enda trösten har varit Hildegard av Bingens bild som jag använder som 
skrivbordsunderlägg på datorn. Kvinnan som är rund som ett klot och som har den rena själen, män-
niskosonen i sig. Kristus som kommer ut ur huvudet. Jorden, modern, materien som föder Guds son.1 
Visst är jag fortfarande rund om magen men den där uppblåsta känslan är borta. Likaså är blocke-
ringen i magen mindre. Ande och materia som smälter samman. Jag såg ett solbelyst hav, ett skepp 
som styrde ut mot havet i går. Såg en festmåltid för folk från alla länder när jag tränade i går kväll. 

                                                 
 
1 www.celtoslavica.de/imago/_Adam_Kadmon.html (Den kosmiska människan.) 

http://www.celtoslavica.de/imago/_Adam_Kadmon.html
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OM KANALISERINGAR 

9/8 2002  
Drömde att jag var med mina föräldrar i en stor kyrka/katedral i München. Vi gick högst upp i kyrk-
tornet för att vänta på tolvslaget, det nya året. Det var en timme kvar dit. När vi gick därifrån diskute-
rade jag med min mor om middagen vi skulle ha. Kom via en affär hem till Annica efteråt. 
En ”katolsk”, allmän kyrka. Att jag och mina andliga föräldrar är högt upp, på en hög nivå. Att det är 
en timme kvar till tolvslaget, till det nya året. 
Jag har ju vetat att det kommer något nytt runt den 15: augusti, det har varit så otroligt tydligt 1999, 
2000 och 2001. Jag måste ge mig till tåls, låta det som skall ske hända enligt den högre viljan. Om jag 
bara blir färdig själv, får på mig ”linserna” så att jag ser klart så blir allt som avsett. 
Jag känner ett så stort tryck. Läste några ”kanaliseringar” på Internet i går och kände att det var en 
massa trivialiteter. Någon (en dansk förstås) påstod att mästarna sa att valet i Danmark var väldigt 
viktigt. En annan att vi skulle dricka mycket vatten… Visst finns det en massa förvirring här. Detta 
verkar vara människor som känner sig själva så dåligt att de tar sina egna tankar och inre processer 
som något utanför dem själva. Å andra sidan är det naturligtvis människor som känner av att det sker 
en stor andlig kraftsamling, så på så sätt har de ju inte helt fel.  
Men man måste vara väldigt ödmjuk till detta. Om man går ut och påstår att man förmedlar ord från 
Jesus ger det naturligtvis prestige men samtidigt trivialiserar det Mästarna på ett nästan otillåtet sätt. 
Men det positiva är förstås att det bereder marken, att människor ändå börjar förstå att andevärlden 
vill kommunicera med oss. Men man ska vara klar över att det finns olika varianter på detta. De allra 
flesta människor får en ledning som handlar helt om deras egen utveckling. Ska man leda andra bör 
man vara mycket långt kommen med sin egen utveckling… Mästarna gör aldrig något utan att det 
finns en djup mening med det.  
Men jag måste ju förstå att mycket av meningen med det som händer just nu handlar om att öppna upp 
medvetanden, göra människor beredda att ta emot Kristus när han kommer. Och då måste man ac-
ceptera att det kommer att blandas upp med människors egna ”essenser”. Ytterst få människor är helt 
rena kanaler men det finns ändå en mening med att det uppkommer sådan här fenomen. Människorna 
väntar på något, är öppna och sökande och det är det allra viktigaste! Jag måste vara helt klar över 
detta. ”Är de inte mot er så är de med er.” Allt måste ske av kärlek, i kärlek. 
Den olust, det tryck och illamående som jag känner i samband med detta handlar naturligtvis om mig 
själv, om min kallelse. Om mina tvivel runt detta med kurser och föreläsningar. 
Ska jag verkligen ge mig ut och konkurrera på denna marknad där alla sorters förvirrade människor 
bjuder ut halvsmälta sanningar till andra förvirrade själar? Ska jag ut och ”konkurrera” med andra 
”kanaler” som inte kan skilja mellan sina egna tankar och Guds röst? Ska jag stå i ett stånd på någon 
alternativmässa och konkurrera med dem som säljer kristaller och tarot-läsningar? 
10/8 2002  
Drömde att jag var Hilma af Klint. Jag hade kommit till ett hus, kanske ett pensionat där jag varit i en 
tidigare inkarnation. Tyckte att det var märkligt att jag var i en matsal där jag ätit ”förr”. Lite kusligt. 
Jag träffade en ung kvinna som plötsligt förvandlades till en gammal gråhårig dam. Det var ”Må-
dan”.  
Drömde att min man och jag var på fest. Det var en massa rika par. De flesta, särskilt männen, var 
dryga, bortskämda, skurna efter samma mall, konformistiska. Jag visste att vi var fattiga, att vi var 
katter bland hermelinerna, inte passade in. Plötsligt fick männen reda på vem jag egentligen var. För 
att visa sitt förakt börjad de kasta skinntussar (som från ett sönderslitet renskinn) och gamla hoptor-
kade köttbitar på mig. Men jag hade ett slags skydd runt mig, de gjorde ingen skada. Jag returnerade 
ett par hoptorkade köttbitar och de träffade däremot. En kvinna var så trevlig. Hon skickade ett brev 
skrivet på ett lossrivet tygstycke och talade om att hennes man skulle vara borta några dagar och und-
rade om jag hade tid att träffa henne. Jag ville verkligen göra det men hade problem att skriva svar på 
det där sladdriga tygstycket. Plötsligt kom en man som var arg, han hade hört om brevet, trodde att 
det var hans fru som skickat det. Men det var det inte, hon var inte gift med den mannen. 
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Såg en notis i DN idag om att Jorden blir ”tjock om midjan”. Jordens gravitationsfält runt ekvatorn 
blir tydligen allt starkare.   

ATT FÅ KONTAKT MED MÄSTAREN 

11/8 2002  
Drömde att jag reparerade övervåningen på ett gammalt hus. Mamma var på nedervåningen. Hon var 
orolig för att det kom ut spikar i golvet, trodde att det var något ”mystiskt”. Jag svarade att det bara 
berodde på att träet rörde sig p.g.a. ändrade temperatur- och fuktförhållanden.  
Jag var på väg någonstans och kom förbi ett vackert sädesfält. Min far satt vid kanten och talade med 
en gammal kvinna. ”Vi kommer bara att odla säd på det här fältet i fortsättningen” sa han. Jag re-
pade av frön från några blommor och kastade ut i sädesfältet så att det skulle blomma nästa år. 
Jag kom till en slags konferensanläggning och gick upp på övre våningen. Där var en träningslokal. 
Vi skulle träna Qigong men det var inte min vanliga metod. Läraren var så intresserad av mig, han 
stod bakom mig och visade någon rörelse. När våra händer fick kontakt blev det ett ”eldsken”. Det 
var det ”där” ljuset. Läraren sa: ”Om man kan det här kan man göra vad man vill. Man kan få allt 
utom säker sex.” Jag var förvånad, hade väl trott att detta betydde säker sex om något… En kvinna 
bakom mig i ledet satt på en stol. Hon flyttade sig framåt, tvingade mig att ställa mig i jämnhöjd med 
läraren. Så började hon slita i mina kläder, tvingade mig att titta åt vänster. Jag blev så irriterad, jag 
tänkte gå men ångrade mig. Knackade på henne och sa ”ta aldrig någonsin mer i mina kläder eller i 
min kropp”.  
Jag vaknade och hade en underbar kraft och kontakt, läraren var verkligen nära mig även i vaket 
tillstånd. 
Häromkvällen började jag läsa i pärmen med Hilmas anteckningar igen. Jag hade använt en gammal 
pocketbok som bokmärke och slog upp en sida på måfå i den. Jag fick ögonen på texten ”den som är 
nära mig är nära elden, den som är långt från mig är långt från Guds rike”. För fjärde gången! Vis-
serligen var det ytterligare en av Jungs böcker men detta är verkligen ingen slump. Det är något som 
mina vägledare verkligen vill pränta in. Och drömmen i natt, eldskenet, ljuset när våra händer möttes. 
Det är naturligtvis denna eld som avses, den gudomliga kraften och kärleken. 
Och det är detta som jag haft så svårt att ta till mig och förstå. Att jag är speciell, har kontakt med 
mycket höga väsen. Att jag är älskad av Mästaren, har en alldeles speciell relation med honom och 
med mina lärare. Ångesten och våndan över min uppgift, min kallelse. När jag lade min hand i hans i 
drömmen utlöstes detta ljus. ”Sätt inte era ljus under skäppan.” 
12/8 2002  
Drömde eller ”var” någonstans där vi lagade mat. Vi lagade en underbart god kalvstek i ugnen. För 
några kvällar sedan planerade vi menyn när jag mediterade. Vi ”pratade” om tillbehör och jag tyckte 
man skulle ha mat från alla världsdelar, ris, potatis, manioka, sötpotatis etc. Mat för alla folk. 
Drömmen om den gamla kvinnan som varit mästerkock och nu gav mig alla recept och all utrustning. 
Bröllopsmåltiden som skall firas i den största glädje och gamman. Den förlorade sonens återkomst, 
den gödda kalven som slaktas. 
”Redan idag skall du vara med mig i paradiset.” Att vi som korsfästs tillsammans med honom får 
komma med honom till Paradiset om vi bara förstår och accepterar att han finns och att han vill 
hjälpa oss. Vi är väl alla på sätt och vis brottslingar, men vi får faktiskt frälsning genom honom. Inte 
automatiskt och inte genom yttre bekännelser och attribut, men genom att ta vårt kors och följa i hans 
fotspår.  
”Du skall inte missbruka Herren din Guds namn.” Att påstå att man ”kanaliserar” Gud utan att ha 
bevis för detta. Att påstå att Gud förbjuder och fördömer detta eller detta utan att ha någon som helst 
grund för det. Att föra fram sina egna fördomar, käpphästar, kulturella och religiösa dogmer och 
tvångströjor som Guds vilja. Allt detta är att missbruka Guds Namn. 
Men ”frukten skall visa vad det är för träd”. Om man sår split och krig, avskiljande och förtryck så 
visar det vems kraft man använder. Egots, maktlystnadens, girighetens och hatets herre, ”Djävulen” 
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som bor i alla människor. Men vi måste besegra denna drake, döda denna orm i oss själva och i det vi 
ger ut till människorna. 
Gode Gud, min älskade, min Mästare. Låt oss alla vara med Dig i Paradiset i dag. Hjälp oss att se att 
ditt rike finns i oss och runt oss, idag och alla dagar. Låt oss alla förenas i Dig, förena Dig med oss. 
Låt vår längtan gå i uppfyllelse. Ske Din vilja. Amen. Låt storheten och äran vara där den hör hemma. 
Hos Gud och änglarna, Himmelens härskaror som förenas i jubel över Herrens kärlek och storhet. 
Amen. 
13/8 2002  
Drömde att jag skulle steka potatis men jag gjorde inte riktigt rätt från början. 
Drömde att jag, Yvonne och Annica skulle göra ett jobb. Först berättade Annica att en vän svikit på 
något sätt, inte gjort sin uppgift? Vi åkte till en av mina gamla arbetsplatser. Jag skulle egentligen inte 
vara där, mitt uppdrag där var redan klart. Men det fanns ingen vakt i receptionen, alla dörrar var 
öppna och i en del av dörrarna satt det nycklar. Vi kom till ett rum där den dator som jag använt stod. 
Vi flyttade över alla filer i en ny katalog, skulle arbeta från ”scratch”. Men så kom jag på att jag lika 
gärna kunde göra arbetet hemma, jag kunde köra programmet på min egen dator. 
Drömde att jag berättade något för min dotter. Plötsligt kom Anna och hennes kompis fram, de hade 
stått och lyssnat utan att jag visste om det. Under tiden som de varit dolda hade de skrivit en hälsning 
på tygöverdraget på strykbrädan. ”Anna och … were here” eller något liknande. 
Uteträning i går. Så mycket kraft och ljus. ”Den som är nära mig är nära elden…” Jag kände mig 
glad och stolt men vet också att det inte är min kraft, att jag inte är något i mig själv, att allt förmedlas 
från den andra dimensionen. Jag var irriterad när jag kom hem men hade också mycket kraft. En 
enorm kärlek som trängde ut eller bröt igenom ytterligare någon blockering. Jag grät men var också 
glad, visste ju att det är så bra, så nödvändigt. The Great Repairer. 
Tack Gode Gud, alla mina lärare och Mästare. Tack för all nåd, all kärlek, all kraft, all lycka. Hjälp 
oss alla framåt på vår väg. Amen. Amen. Amen. 
Det var en så stark känsla i träningen hemma i går kväll. Samlande, enande. Att vi alla var tillsam-
mans. Haken och Hyskan. Två och ändå ett. WU. Visst har det skett ett genombrott. Vi är verkligen ett 
nu. Han kan verka genom mig, vi smälter samman.  
Något helt nytt arbete som skall göras. Alla dörrar är upplåsta, det finns ingen som hindrar oss i re-
ceptionen men vi har ändå inget där att göra. Jag måste inse att programmet kan köras ”hemma”. 
Det kan handla om mitt vanliga liv som väl är ett avslutat kapitel. Eller om mina tidigare ”samman-
hang”, t.ex. teosofi, antroposofi, kristna kyrkan etc. Alla de sammanslutningar som jag tillhört i tidi-
gare liv är ”tomma” nu.   
14/8 2002  
En underbar kontakt och gemenskap. Känner mig som ett med Alltet, som om Universum pulserar i 
mig. Jag vill helst bara ligga på knä i dyrkan och kärlek till den makt som gör allt möjligt.  
Tänker på den där ”Anna” som försöker kontakta mig. Kanske är det Anna Cassel som var Hilmas 
vän och en av ”de Fem”. Ser för mig en blond kvinna med ett speciellt utseende. Undrar om det är 
dags att vi träffas eller känner igen varandra nu i detta liv. Knut? Yvonne?  
15/8 2002  
Tänkte på den andliga väckelsen när jag tränade i morse. Det är klart att människorna vill ha en an-
nan bekräftelse än ord. Det är ju andlig kraft som är Guds rikes förverkligande. Att få känna denna 
kraft, att få bekräftat att det kan nås utan konstlade medel. Att vi alla har det inom oss. Visst är det 
detta jag vill förmedla. Och jag antar att det är det som de andra också vill egentligen. Inte i första 
hand hålla på att traggla med att lära ut Lyft upp Q, utan att få träna med andra i kraft och kärlek. Att 
få verka i frihet, få använda sin fulla potential. 

HILMA AF KLINTS GRAV 

17/8 2002  
Åkte in till Galärvarvskyrkogården. Jag har ju känt mig manad att åka och titta på Hilmas grav men 
dragit mig för att göra det. Jag visste väl inte riktigt hur det skulle kännas att stå vid sin ”egen” grav, 
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men det kändes verkligen ingenting. Var kroppen eller askan vilar är helt ointressant. Kände däremot 
en glädje och tacksamhet vid Erik af Klints grav. Han gjorde verkligen det som begärdes av honom. 
Men Hilmas, eller rättare sagt deras familjegrav, hade ingen laddning alls för mig. Ändå var det hen-
nes föräldrars grav och jag ”visste” intuitivt var den fanns på kyrkogården (blev också hänvisad dit 
genom en stark värmekänsla).  
Det här var en passande avslutning på min ”odyssé” eller pilgrimsfärd i Hilmas fotspår. Den starka 
glädjen och kärleken vid besöket på Adelsö. Den underbara känslan av lugn, harmoni och mognad vid 
besöket på Munsö. En tripp till Järna för några veckor sedan var också egentligen i Hilmas anda, och 
hos antroposoferna kände jag en märklig tillhörighet. Och så graven, och där var det verkligen inga 
känslor alls. Kroppen löses upp men själen är odödlig! Inte borde man sörja vid en grav, inte finns 
den älskade människan där! 
Men vad står egentligen denna odyssé för? Hilma och hennes liv är så viktiga för mig. Jag ville vis-
serligen vänta tills det ”andra” hade hänt innan jag började ta del av dessa platser, av hennes an-
teckningar etc., men detta är verkligen en del av integrationsprocessen. Det är ju mig det handlar om. 
Och det är underbart och fantastiskt att få uppleva detta. Att få uppleva allt jag fått via Hilma och 
mina lärare. Tack Gode Gud. Amen. 
19/8 2002  
Drömde att jag satt på toaletten och kräktes. Jag hade väl hoppats att utrensningen var färdig men 
tydligen är det inte så. Känner ett stort tryck idag, gråter. Visst är detta kopplat till min familj, mina 
gulliga ”valpar”. Mycket i min utveckling har ju handlat om skilsmässa, att ta farväl. Känslan av att 
jag skulle dö har funnits där till och från och den finns fortfarande kvar, fast de Höga säger att jag 
har en uppgift, att jag skall tala deras ord. 
Men det är ett stegvis avskedstagande. Från den gamla människan, yrkesrollen, det ”normala” livet. 
Och vad handlar avskedstagandet om nu? 
Visst har min man visat en stor kärlek, han har verkligen försökt göra allt han kan i det som hänt. 
Ingen jordisk kärlek är större än den han visat. Vårt familjeliv är verkligen precis det jag har velat ha. 
Men sanningen är ju att den jordiska kärleken inte räcker till för mig längre. Den är bara en blek 
återspegling av den gudomliga kärleken, av den gemenskap som finns i andens rike. Den sanna kärle-
ken finns för mig i den gemenskap och sammansmältning som jag har tillsammans med mina lärare, 
min Mästare, med Gud. Sanningen är att jag älskar mina andliga syskon här och på den andra sidan 
högst. Att gemenskapen med mina medlärjungar och med vår Mästare är det största för mig.  
Och det är klart att detta går emot den konventionella bilden av vad kärlek är. I den bilden finns bara 
en människa som är den ”rätta”. När man träffat henne eller honom så isolerar man sig med var-
andra och man får aldrig mer älska någon annan människa, bortsett från ev. gemensamma barn. Man 
skall vara allt för varandra och ge varandra allt. Det här är en så trångsynt och snål kärlek, i första 
hand ägande och exklusivitet.  
Den andliga kärleken är i allt en motsats till detta. I denna kärlek är alla murar och avgränsningar 
borta. Där är allt gemensamt och fritt. Ingen äger en annan. Själarna möts och berikar varandra utan 
tankar på krav och ägande. Visst finns det starkare band mellan vissa, men de grundar sig snarast på 
likhet i vibrationsnivå och kapacitet. Lika söker lika. 
Och det är väl kanske snarast denna konventionella bild av vad kärlek handlar om som jag kämpar för 
att befria mig från? Min kärlek och högaktning för Arnfinn har ju bara växt det senaste året men jag 
måste befria mig från alla jordiska band nu. Ingen äger mig, jag är en fri själ. Jag måste få fullfölja 
min egen plan, min egen kallelse nu.  
Det är lustigt, förra året det här datumet for jag runt till mina kunder och berättade att jag skulle 
lämna min vanliga verksamhet. Att jag skulle göra något nytt fast jag inte visste vad det handlade om. 
Och nu i år handlar det också om avskedstagande. Från mitt vanliga liv denna gång. Nu måste även 
det yttre livet påverkas. Att jag skall förkroppsliga deras budskap, tala deras ord. Föra ut kärleks-
budskapet genom en kärleksfull verksamhet. Ske din vilja. Amen. 
Jag såg en hand som öppnades och i handen låg en nyckel. ”Nyckeln till Paradiset.” 
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Lånade en bok om Hildegard av Bingen. Detta igenkännande. Hildegard, Richardis och Volmar ar-
betade tillsammans. Sveket som Richardis stod för, såret som aldrig riktigt läktes. Så många liv, så 
mycket smärta men också så mycket kärlek. Och känslan att vi måste lösa upp detta nu, sorgen och 
frustrationen över att bli avvisad och förnekad.  
20/8 2002  
Såg sju ljusstakar med ljus i. De sju lampställen? Jag fick en känsla av att de var stora, kraftiga, i 
guld. 
21/8 2002  
Drömde om en stickning. Den var nästan klar nu. Mönstret? Trådar som vävdes in i mönstret. 
Såg fyrar vid något tillfälle. En vision, det finns i Vägen till templet s 456. 

SKÖRDETID 

22/8 2002  
Såg när jag vaknade en ridå som var delvis fråndragen. Bakom den fanns ett otroligt strålande, guld-
färgat ljus. Jag har ju sett ljuset så många gånger förr, men detta var ändå mer strålande. 
23/8 2002  
Drömde att det var skördetid. En äldre man med andlig inriktning hade skördat ett stort sädesfält. 
Säden var förpackad i sådan där stora rullar som man normalt gör av hö. Jag skulle föra dessa rullar 
från fältet och ”hem”. Jag funderade på hur det skulle gå till, jag hade bara min bil (en ny bil) och 
jag bestämde mig för att ta en rulle i taget och köra hem. Men det var en så stor skörd. Rullarna var 
ordnade i en rad som räckte så långt ögat nådde. Jag såg fyra fåglar på en gren, jag tyckte först att 
det var uggleungar men såg sedan att det var vanliga småfåglar. Jag kände en sådan kärlek när jag 
såg dessa fågelungar. 
Jag skulle använda något verktyg eller hjälpmedel, det var ett slags galler, men det satt en klump med 
metmaskar i gallret. De var tydligen döda men det hade nog precis hänt för de var fortfarande 
”färska”. Jag skakade bort maskarna. Jag slirade med min nya bil, bucklade till kofångaren. 
Drömde att jag var vid en bäckravin med min bror. Det hade regnat, vatten forsade fram i bäckfåran. 
”Tänk, där på botten gick jag och plockade smultron” sa jag. Tydligen hade bäckfåran varit uttorkad 
tidigare. En massa maskar hade krupit upp ut jorden på kanten till bäckfåran, det var helt fullt av 
dem. Jag gick därifrån. 
Känner mig så underlig i dag. Har fått så ont i högra sidan, i höften och axeln. Tänker på Hilmas mål-
ning ”Påskaftonslilja”, att hela högra sidan var förkrympt. Tydligen är hela min högra sida stel, 
blockerad. 
Och denna dröm… Tydligen är det skördetid nu. Mästaren som skördar och det är min uppgift att föra 
hem skörden, ”rulle för rulle”. Att visa barnen vägen hem. Gode Gud, ge mig kraft, mod och förstånd 
att utföra ditt verk. Amen. 

STRID IGEN 

24/8 2002  
Drömde att jag fått något slags virus på datorn. Hela operativsystemet var utbytt, jag hade fått in ett 
system för militärbefälhavare. Temat var strid, krig. 
Jag är sjuk, har fått ett virus själv. Det känns faktiskt som om det pågår någon slags strid. Visst är det 
en strid på det fysiska planet, men även en andlig strid? Men vilka är det i så fall som strider? Jag vet 
ju vilka som står på min sida men vilka har vi emot oss? Visst, motkrafterna är otaliga men hur kom-
mer det sig att de kämpar med mig? Jag har känt mig så harmonisk en längre tid, trodde väl att jag 
var igenom det värsta. Och drömmen om skördetiden. Det här måste väl ändå vara något tillfälligt? 
Fast livet är alltid en strid, det borde jag veta. Datorn i drömmen står naturligtvis för mig, att jag fått 
ett virus, att det är strid. 
25/8 2002  
Drömde att jag var i någon slags skola eller träningslokal. Var i alla fall i duschavdelningen. En 
kvinna hade dött i ett av de kakelklädda rummen och jag berättade för någon att jag hade hållit på 
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och städat väldigt grundligt eftersom man var tvungen att göra det när någon dött. När vi gick såg jag 
att det låg en massa gamla kläder i ett annat rum. Jag visste att de tillhörde en gammal skolkamrat 
från gymnasiet. Jag var orolig för att de var fuktiga, att det skulle lukta. Men den som var med mig sa 
att man fick vänja sig vid lukten. 
Drömde att en gammal vän var projektledare för ett stort projekt. Hon berättade om det och jag und-
rade vilka metoder man skulle använda. Hon sa att det berodde på vilka som hade respektive kontrakt. 
Det var bestämt i kontraktet vilken metod man skulle använda och dessutom hade varje leverantör sin 
speciella kompetens. Nu under helgen skulle de köra någon sorts simulering. 
Samma kväll var Knut, Herbjörn och Lotta hemma hos oss. Vi tränade lite Qigong, kanske var det 
”simuleringen” som kördes. Jag blev i alla fall irriterad på att Knut pratade så mycket. Kanske var 
det detta som skulle visas, att jag inte kan underordna mig någon annan? 
26/8 2002  
Drömde att jag var i något gammalt hus, i ett gammalt kvarter i någon stad. Kanske europeisk, kanske 
”förr i tiden”. Herbjörn hade ett bokförlag. På något sätt var vi skilda åt men hur som helst skulle vi 
till slut gå ut på lunch, han, Lotta, hans två ”kumpaner” och jag. 

MATTAN SOM RULLAS UT ÖVER JORDEN 

27/8 2002  
Drömde att vi flyttat till ett nytt, stort hus. Jag var orolig för att det var så mörkt och igenväxt på bak-
sidan, bad min man att hugga bort några träd. Jag fick veta att både Liv och Fred var döda. Min son 
och jag stod och tittade ut på grannhuset. Det var alldeles svart på himlen ovanför huset. Plötsligt var 
det som om en enorm blåsvart gardin eller matta rullats ut över grannhuset. När rullen var utrullad 
stannade kanten precis vid vårt hus. Jag var rädd, det var lite samma känsla som i drömmarna om 
”jordens och himmelens undergång”. Hade en känsla av att det var byggnadsarbetare vid/i det andra 
huset, men vet inte om de hade att göra med utrullandet av mattan. 
Ytterligare en dröm om att ”freden” är slut på samma sätt som att viruset i datorn var ett ”krigsvi-
rus”. Att ”livet” är över kan jag ju verkligen känna, jag är helt utanför alla sammanhang. 
28/8 2002  
Drömde att jag var ledig/hade slutat mitt jobb och skulle hjälpa en av mina gamla lärare. Vi skulle 
hålla skola i köket i mitt barndomshem. Vi höll på och förberedde oss medan barnen samlades utan-
för. Det var vinter. Jag rengjorde ”whiteboarden”. Läraren bad att jag skulle leka någon bokstavslek 
med barnen, jag tänkte köra ”hängning”. Precis innan barnen skulle komma hade någon vräkt ut en 
massa kläder på bänken i köket. Jag ville städa upp och var ”förtvivlad” för att jag inte hittade mina 
träningsbyxor som tydligen hamnat i högen. Ett av barnen hade kastat av sig handsken utanför 
(”handsken är kastad”).  
En mycket gammal bekant ringde och tyckte vi skulle träffas hemma hos en gammal dam som var hans 
mormor. Tydligen var hon min farmor, så vi var väl släkt. Han beskrev hur man skulle hitta till henne, 
man skulle ta av söderut vid några sjöar. 

SOLTEMPLET I CUZCO 

29/8 2002  
Drömde att vi använde en psykograf. 
I går hade jag en vision av att vi var några som stod på en högt placerad tribun eller avsats. Framför 
oss var ett torg med en massa människor (50 000 st.). Jag såg ut över denna människomassa nedanför 
oss. Vi gjorde alla någon form av kulthandling eller träning. Allt badade i sol, i ett gyllene, guldfärgat 
ljus. Hade en stark känsla av energi eller kraft när vi gjorde våra rörelser. En stark glädje och lycka, 
överflöd. Jag stod inte riktigt i centrum, hade någon till höger om mig, men vi stod i ”främsta raden”.  
Hörde ordet ”Cuzco” gång på gång dagen efter. Slog upp det, det var Inkarikets huvudstad. Soltemp-
let i centrum med den stora plazan framför. Insåg att jag var i Peru mellan 1301 och 1387 eller 1455 
och 1500. Min känsla var verkligen en högkultur och jag tror att det var under Topa Inkas tid i slutet 
av 1400-talet. 
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30/8 2002  
Väldigt intensiv natt. Jag fick en stark uppmaning att ”nu skulle alla samlas på flygplatsen”. Såg ett 
sår eller en sorts skada. Alla skulle ha en likadan skada, eller om vi skulle ha ett likadant sår som han 
hade.  
Drömde om en skidtävling. Den var mycket svår, brant och vi var tvungna att klättra upp på någon 
slags byggnadsställningar men jag var verkligen målmedveten. Jag körde om någon konkurrent som 
verkat mycket säkrare än jag i början. När jag kom i mål var min man där, han hade inte kunnat 
starta eftersom han hade ett litet barn som han var tvungen att ta hand om. 
Jag hade väldigt besvärlig hosta hela natten. Jag fick för mig att det handlade om en utrensning, att vi 
förgiftat jorden och att nu fick jag ”lida” för det. Jag var ganska förvirrad. 
31/8 2002  
Hemma hos Lotta och Herbjörn och pratade och tränade i går kväll. (Jag hostade förskräckligt myck-
et under träningen.) Jag var så lycklig när jag åkte hem och när jag tränade hemma på kvällen, i 
sjunde himlen. Denna gamla kära relation som äntligen öppnas igen. All kärlek genom så många liv. 
Fruktansvärd hosta i natt igen.   
2/9 2002  
Drömde om några rika män som var samlade någonstans tillsammans med sina söner. Fäderna sov 
men barnen var vakna. 
3/9 2002  
Jag kände en så stor glädje och kraft när jag tränade. Bestämde mig i går kväll för att åka in till den 
gemensamma träningen i kväll. Jag har ju haft en period nu igen då jag varit så irriterad över hur Mr 
S utnyttjar ”barnen”, och hur Lars och de andra utnyttjar och förtrycker människor i sin tur. Visst 
blev det lättare när jag fick facit på våra mellanhavanden under inkvisitionen, men det är ändå något 
som ligger och skaver. En stark irritation över att Mr S använder Qigongen för sina egna egoistiska 
syften, att han smutsar ner något som är heligt. Visst förstår jag att han inte är ”ond” utan att det till 
stor del handlar om oförstånd. Han agerar på den nivå han är på, och skapar därmed de problem som 
hör ihop med denna nivå. Men visst finns det ett förtryck och ett förakt i det som de byggt upp. Arro-
gans och högmod. 
Jag känner en så stark önskan att spränga hinnan, släppa dem fria. Vi lever i ett fritt land! I en fri 
värld! Alla gamla förtryckare måste få chansen att bli befriade från sin egen rädsla, från sina egna 
begränsningar. Gode Gud, alla mina lärare. Hjälp mig att öppna porten till himmelen. Hjälp mig att 
befria mig själv och alla dem som jag älskar. Amen. 
Jag tänkte på Inkariket när jag tränade. Att det också handlar om återupprättelse av denna kult, 
denna kultur. Och nu här på jobbet inser jag äntligen att det verkligen är sant. Lars/Manrique var 
ansvarig, inte bara för utplåningen av mig/del Castillo utan också för utplåningen av mitt rike, mitt 
folk. Att detta skedde samma år. (Kommentar, Marique var Inqusisition General i Spanien och det var 
spanjorerna som erövrade och utplånade Inkariket. Katolska kyrkan och inkvisitionen spelade en roll 
i detta skeende. Huruvida Manrique själv var direkt inblandad vet jag inte, men han var dock i led-
ningen för denna organisation. Inkariket underkuvades slutgiltigt 1535, samma år som del Castillo 
brändes.) 
Jag gråter över Cuzco, över soltemplet, över kanalen till det Gudomliga som stängdes på ett så brutalt 
sätt. Visserligen var jag inte kroppsligen där i Inkariket då, men det skapade ändå ett sår i mig. Kan-
ske kände del Castillo våndan under dessa år av förföljelse så mycket svårare, eftersom hans gamla 
land och familj förföljdes och utplånades samtidigt, även om han naturligtvis inte var medveten om 
detta. Jag tänker på min inledande vision av brandrök, att människor fördrevs men att jag själv stod 
vid sidan på något sätt, det kan ju också ha handlat om Inkariket. Men om det var judarna eller inka-
folket, det spelar ingen roll, det var samma förföljelse, samma grymhet, samma strukturer som låg 
bakom.  
Och Manrique, det skulle inte förvåna mig om också han levde ett liv i Inkariket innan han kom till 
Spanien. Vi skadar verkligen oss själva när vi skadar andra människor. Allt hänger ihop, våra livstrå-
dar är hoptvinnade med alla andra människors liv här på jorden. Nu och i alla tider. Kanske var han 
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min far då. Topa Inka var ju gift med sin helsyster som kan ha varit jag. Kanske var Lars deras far 
eller farbror. Översteprästen. Det var verkligen en guldålder, människor med mycket kraft som sam-
lades där. Stark expansion, en mycket stark kult, stark kontakt med Gud. Stor balans. Eller också var 
jag någon av sönerna, eventuellt en bror till Topa Inka. Jag var helt klart en kulttjänare men det var 
ju både kvinnorna och männen. Jag måste ha varit ganska ung, levt mellan sådär 1460 och 1493. 
Hur som helst är detta något som måste rensas ut, transformeras från något ont till något gott. Det 
var inte konstigt att jag mådde dåligt när jag började få kontakt med mina tidigare liv. Alla dessa 
enormt starka krafter som aktiverades när vi ställde oss i träningslokalen. Visst var det en enorm flod-
våg som tryckte mot dammvallen som avgränsade det omedvetna. All sorg, all smärta, all kärlek. Det 
var verkligen livsnödvändigt att detta släpptes fram under något så när kontrollerade former. Och 
stackars lille Lars som står i centrum för allt detta. Visst deltog han i de skeenden som stängde porten 
till himlen då för 500 år sedan, men han har verkligen också varit delaktig i att den är på väg att öpp-
nas nu igen.  
Skummar lite i ”Inkans återkomst”, hamnade på avsnittet om profetian. Det känns så sant, visst hand-
lar det om att förena energier, att hjälpa oss alla uppåt till nästa nivå genom gruppens kraft. Och inte 
bara i Anderna utan i hela världen. Så många grupper, så många folk, genom alla tider. Och ändå i 
grunden samma Gud, samma kraft, samma strävan och längtan. Att vår inbyggda plan skall få för-
verkligas. 
Jag inser också varför jag vill åka till träningen som jag egentligen lämnat för länge sedan. Jag måste 
bli av med denna blockering, denna ambivalens. Det handlar om att förena, inte splittra. Att samla 
våra krafter, enas i den stora kärleken och kraften. Jag måste vara starkare än de negativa krafterna 
och det vet jag också att jag är. Eller rättare sagt, de som står bakom och runt mig är naturligtvis 
mycket mäktigare än egoismens och förtryckets makter. 
Jag kände mig som en kalk som fylldes av kraften, vinet tidigare idag, det var starkare än någonsin. 
Gode Gud, hjälp mig att förmedla din kärlek, kraft och visdom till alla människor på jorden. Amen. 
Jag såg en stor glasskål för några dagar sedan. Den var av rött och svart färgat glas. Blank och ren, 
den var svart inuti tror jag? 

HESEKIEL 

4/9 2002  
Härlig, skön träning i går. Det var som att träna i varm honung. Jag kände att mycket av laddningen 
runt Qigongen och människorna där är borta. Jag hade en vilja att ge, att dela med mig och det öpp-
nar väl också upp. Jag hade denna fruktansvärda hosta i natt igen. Sjukdomen används tydligen för 
att rensa ut någonting. 
Underbar träning nu på morgonen. Hela tiden får jag mer kontakt, mer kärlek. Träningen har ändrats 
kraftigt sedan några dagar tillbaka. Det är vårt att sätta ord på men det handlar nog om kundalini-
kraften, merkuriusstaven, ”var listiga som ormar”. En ”serpentinliknande” känsla. 
Och detta i går, var det ett avslut på ”riktigt”? Jag tänker på drömmen om fäderna som sov och sö-
nerna som var vakna. Det är lite på det sättet i den här gruppen. Deras själar är vakna, men ”själva” 
är de fångade i en dröm eller en illusion. Och jag har väl gjort allt jag kan för att väcka dem. 
Dessa gamla kära relationer. Alla våra liv. Jag hade väl trott att det skulle hålla ända i ”mål”. Och 
det har det kanske gjort också. Vi har alla hjälpt varandra framåt, nått så långt. Denna sista kontakt 
med Herbjörn känns så läkande. Lotta. Och Lars, min alkemistiske bror. Vi får ju alla förenas i Him-
len, och vi är där nu. Vi har väl nått målet, toppen på Ararats berg. Nått himmelriket på jorden. Tack 
för all nåd, all hjälp, all kärlek. Amen. 
Går igenom mina ”vägmärken”, en lista över olika händelser under dessa tre år, och dokumentet med 
mina upplevelser från Johannes uppenbarelse igen. Ser att Hesekiel och Johannes har samma uppen-
barelser om bokrullen, kristalltronen med regnbågen etc. Och nu får jag dessa visioner? 
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ANDEN ÄR VILLIG MEN KÖTTET ÄR SVAGT 

5/9 2002  
Var så trött i går kväll. Det mentala arbetet att förstå och integrera att min utveckling, min sanning, 
finns i Thomasevangeliet, Acts of John, Uppenbarelseboken och Johannesevangeliet tog så mycket 
kraft. Det är irriterande att Uppenbarelseboken är en blandning av flera versioner… Skulle vilja 
”tvätta” den, rensa den. 
Jag sov i alla fall några timmar. Kände av och till att jag var ”gjord av kärlek”, att kroppen var som 
honung eller hur man nu skall beskriva det. Vaknade vid 22-tiden och mådde så konstigt, var fysiskt 
illamående. Kroppen kändes så tung, anden var helt utanför. Jag försökte träna lite och kraften var så 
stark, men kroppen var svag. ”Anden är villig men köttet är svagt.” 
Även nu på morgonen känns det som om anden är mer eller mindre fri, men så snart jag spänner mig 
eller stressar så minskar kraften. Detta är naturligtvis ett underverk. En möjlighet att göra varje rö-
relse till en lovsång till Gud. Att skapa en himmelsk harmoni genom sitt liv, sin väg på jorden. Att 
förena himmel och jord, människa och Gud. Att vi människor är porten mellan himmel och jord. Tack 
Gode Gud för all nåd. Hjälp mig att förverkliga de möjligheter Du gett mig i skapelsen. Ge mig av din 
frid och harmoni, din kärlek och styrka. Idag och alla dagar. Amen. 
Att få förverkliga sig själv, att uppfylla hela sin kroppsliga, själsliga och andliga potential. Den 
största nåden, den största gåvan. Och allt har getts mig av Gud, av mina andliga lärare och Mästare. 
Våra, hela mänsklighetens Mästare. Lao Tzu, Buddha, Kristus och de andra som är mänsklighetens 
välgörare nu och i alla tider. 
Och det där som kom upp igår om Hesekiel? Visst är det litet snopet, jag hade hoppats vara klar med 
mina liv. Men så kommer detta nu i ”sista minuten”. Har den gamla vanliga känslan av pinsamhet. 
Men samtidigt är det ju precis detta som det handlar om. Att vi leds i liv efter liv mot ett mål som är 
bestämt ända från första stund. Visst är jag en profet och jag har väl utbildats till detta i så många 
liv… 
Läser Hesekiel och det är ju en förfärlig profetia. Men visst har den gått i uppfyllelse. De stora rikena, 
de mäktiga härskarna har ju störtats. Allt som fanns då är förstört. Karnak t.ex. Och Israels folk blev 
verkligen skingrade över jorden. Vi är alla pilgrimer som vandrat genom jordens riken. Vi är alla 
Guds folk som plågats och lidit i alla liv. Att Gud skulle ha sänt plågorna och hemsökelsen kan jag 
fortfarande inte acceptera, utan de är naturligtvis en följd av att vi som mänsklighet inte levt efter den 
Gudomliga lagen, inte följt hans bud. Vi drog över oss alla olyckor eftersom vi var omogna, egoistiska 
och grymma. ”Som du sår skall du också skörda.” Men vi har väl förhoppningsvis lärt oss vår läxa 
nu. Och det finns också ett nytt löfte hos Hesekiel att vi ska få bo i vårt ursprungliga land, komma hem 
till vårt rätta hem. Hes 36:24-36:38. 
Och ”föreningen av de två stavarna”. Hes 37. I min dröm om Umedalen gav Gurun mig två gångsta-
var som var delade, som skulle monteras ihop. Att de aldrig mer skall vara två folk, aldrig mer delas i 
två kungariken. Juda och israeliterna, Josef och israeliterna. Att Guds boning skall finnas hos dem. 
Templet. ”Och jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.” 
Visst finns det en kontinuitet i profetiorna, Hesekiel, Johannes, Hildegard och Jane Lead. Men måste 
det vara samma själ? Visst är jag en profet, det är väl min specialitet… Jag känner ett stort motstånd 
mot detta men leds med så fast hand mot att lägga till detta namn. Det är väl viktigt för att profetian 
skall gå i uppfyllelse. Ske din vilja. Amen. 
6/9 2002  
I går var jag ju nästan ”klar”, varje rörelse gav upphov till musik, men naturligtvis kommer det en 
reaktion i dag. Livet, materien, världen drar mig tillbaka. Mina valpar, jag behövs ju för att hjälpa 
dem framåt. Det dagliga ansvaret som förälder. Ytterligare en nivå av avskedstagande, separations-
ångest. Visst lovade Mästarna att min familj skulle följa mig, men det känns ändå som om vi skall 
skiljas åt? Livet och friden skall ju ”dö”. Jag har fått så mycket ledning, jorden skall gå under och en 
ny himmel öppna sig. Det handlar sannolikt inte om den fysiska döden just nu, utan om en inre föränd-
ring som ger upphov till förändringar i de yttre omständigheterna. Att vi skall samlas på flygplatsen. 
Att min rätte make kommer att hämta mig. Jag skulle ju lämna ”carnen” (köttet, kroppen)?  
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Jag skrev ett slags avskedsbrev till min familj. Vad som än skall hända så känns det bra att ha satt 
mina känslor för dem på pränt. (Jag förstörde det brevet senare.).  
Tänker på Hesekiels stavar. Gurun gav dem till mig och de var isärmonterade, det var tydligen min 
uppgift att sätta ihop dem? Jag drömde ju också om att jag arbetade med att förena himmel och jord, 
att jag satte ihop någon sorts ”stavar” som bildade en stege? I alla fall var det en slags förbindelse 
mellan himmel och jord.  
7/9 2002  
Drömde att någon läste i min dagbok. Jag började skriva in dagböckerna i Word i går. Någon som 
visade intresse… 
Drömde att jag och min syster höll på och tapetserade ett rum. Hon satte upp sista våden efter det att 
jag strukit på lim. Jag fick känslan att denna ”syster” kanske var Lars? Att vi är färdiga med renove-
ringen? 
Jag fick en stark reaktion i går. Gråten, avskedstagandet, avskedsbrevet. Visst känns det som om jag 
skall dö i vissa stunder och i andra vet jag att jag har en uppgift som måste bli klar först. Men det är 
verkligen ett kraftigt lösgörande som sker. Att lämna allt för att ta steget upp på nästa nivå… 

PROJEKTLEDAREN FÖRBEREDER JULEN 

8/9 2002  
Drömde att jag mötte en gammal vän, en projektledare, i ett parkeringsgarage på jobbet. Hon hade 
med sig fyra barn. De hade alla yxor, de skulle hugga julgranar. Sonen var så lik sin far men han 
hade börjat röka? 
Läste i ”The Taoist Body” om ritualen för att inviga ett mästarpar i skolan “the Heavenly Masters”. 
En av ritualerna kallades ”the Child who turns around”. Det fick mig att tänka på första veckan när 
jag vaknade och kom på att jag skulle få gå upp och träna Qigong och det var som om ett barn vände 
sig i mig. Precis samma känsla som när ett sjumånaders foster vänder sig i livmodern. Det gudomliga 
barnet. 
Jag såg en text i går när jag tränade. En gammal text som ”öppnades” eller som det ”sattes ljus på” 
eller något liknande. Jag tänkte på ”du är ett ord som blivit kött”. Hesekiel, Johannes, uppfyllandet av 
profetian. 
9/9 2002  
Drömde att Herbjörn och jag var någonstans där det fanns en lång bassäng plus en smalare bredvid. 
Den smala var visst ganska skräpig, det var allmänhetens bassäng? I den breda fanns långa dagg-
maskar, jag stampade med foten för att skrämma bort dem. Det var andra människor där också. En 
liten mörk man var gift med en lång blond kvinna. Min son hade en fluga på tröjan och den där man-
nen (en kines?) slog stenhårt på honom för att döda flugan. Jag hindrade honom och sa att ”boten var 
värre än soten”. 
Jag hade kommit till ett hus och gick ut bakvägen. Jag mötte någon som kommit ut andra vägen och vi 
diskuterade hur vi skulle ta oss hem. Jag tänkte på en gammal väg som gick raka vägen hem men han 
tyckte att man skulle åka tillbaka ett par mil på en modern, asfalterad väg. Jag var tveksam, tyckte att 
det var en omväg. 
När jag tränade i går kväll fick jag så tydlig kontakt med Mr S. Det var någon sorts kamp, jag tving-
ade ner honom på knä tror jag. Usch, det kändes verkligen oroligt i går. Tryck, tårar, sorg men också 
snabbt ”upp” igen.  
Undrar vad alla drömmar om maskar står för? Jord, daggmask. Något som kommer upp till ytan… 
Hälsningen till Hilma från astralvärlden, masken som ramlade ur blomkrukan. Och min upplevelse 
som barn av den stora daggmasken i krukan. 
Och bassängerna, rening. Påminde om drömmen om den breda floden med en smal biflod där många 
åkte med. Också om reningsbassängen i Karnak. 
Jag mailade till Lars i fredags. Det kändes förstås pinsamt, han har ju avvisat mig så många gånger 
och jag hade väl hoppats att det skulle vara över med den där kampen nu. Men jag kan tydligen inte 
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”ge mig”? Jag måste försöka igen och igen. Det är ett så gammalt, starkt band. Jag kan inte låta mitt 
ego, min stolthet hindra mig från att göra allt för att öppna upp den igen. Och det är ju också min 
egen läkning det handlar om. Att del Castillo och Manrique skall få försonas… 
Om han nu avvisar mig igen så har jag inte förlorat något annat än ”ansiktet” igen och det är en liten 
insats med tanke på vad som står på spel.  
Men vad vill jag egentligen? Jag skulle vilja att vi alla kunde vara vänner. Få njuta av varandras säll-
skap, få träna ihop. Lars ”persona” är förstås inte speciellt njutbar, men jag vet ju vad/vem han är 
innerst inne, och den själen är underbar. 
10/9 2002  
Drömde att jag var hemma i mitt ursprungliga hem. En gammal barndomsvän var där också. Hon 
hade tydligen ”emigrerat” hon också, hon bodde i min nuvarande hemtrakt. Vi pratade om att träffas 
när vi kom tillbaka dit. Det var någon som kom in från ”kylan”, vi diskuterade hur kallt det var. Där 
fanns en sinnrik ”apparat” som visade månens faser och en massa mätvärden. Den var gammal och 
av metall. Vi kunde inte förstå ”mekanismen”, hur den fungerade. Vi kunde inte tolka resultatet, om 
det var 37.5 grader kallt? Den påminde om mekanismen som klickade ”i spår” i visionen efter kursen 
28/1 2001.  
Jag fick ett stort utbrott i går kväll. Satte på musik på jättehög volym och gick in i ”trans”. Tränade 
och grät. Var arg på allt och alla. Känner mig slak idag men hoppas på att det var någon blockering 
som gick iväg. 
Jag kände en stark doft av ros och lilja i går under dagen. Associerar tyvärr mest till begravningar. 
Men det är väl Hilmas ”ros och lilja”. 
11/9 2002  
Drömde att jag var i något slags ”behandlingskollektiv”. Terapeuten pratade med någon och re-
kommenderade honom att flytta in i kollektivet. ”Då kan du komma hit och sova här hos oss om det 
behövs.” Jag satt på kanten av sängen. Det var en jättestor och en smal säng som var hopställda. Det 
påminde om den breda och smala floden och den breda och smala bassängen. Jag tänkte i alla fall att 
det var lite ”skumt” med denna behandling, men samtidigt kände jag mig lite lockad av tanken på 
denna gemenskap.  
Jag vaknade och tänkte på brödet och vinet, måltiden som serveras till alla folk. Att vi alla längtar 
efter samma sak men att det inte går att realisera i det jordiska. Att Jesus gav oss det vi behövde, att vi 
hade allt gemensamt, delade allt. Nattvarden, kommunionen, läkande, helande. 
Mycket stark träning. Hade en underbar känsla efteråt av att varje rörelse var en lovsång, en kärleks-
gåva. Att alltid ha Honom i mig, att alltid vara i Honom. Att vi alla skulle få dela denna lycka. Gode 
Gud, låt oss alla få enas i Dig, i din kärlek. Amen. Amen. Amen.  
12/9 2002  
När jag tränade i går kväll var det som om en ”kolonn” av människor kom emot mig. De var många 
och de ”strömmade” förbi mig. Det var inte den där sortens gyllene själar som jag t.ex. såg när temp-
let sänktes ner utan mänskliga, individuella men i ”anden”. Först gick en sydamerikan, indian? 
13/9 2002  
Drömde att jag och min man köpt ett hus av en gammal kvinna men hon skulle bo kvar till sin död. 
Min man hade i alla fall kommit överens med henne om att vi skulle ta en av lamporna på övervå-
ningen. Jag var så emot detta, jag tyckte den skulle få vara kvar, var rädd att vi skulle slå sönder glas-
kuporna. Det visade sig att han började montera ner en konstig lampa som satt på väggen med ”ga-
lonmaterial” i skärmarna och inte den stora takkrona som jag trott att det gällde. Det var vinter och 
någon frågade om det var kallt i trappan, på avsatsen där uppe men jag svarade att det var lagom 
varmt. 
Drömde att jag var på qigongträning i något gammalt skolhus. Men nästan alla var borta, de var på 
övervåningen och gjorde något som jag inte fick veta vad det var. Men de skulle strax dyka upp berät-
tade Lars syster. Jag skulle hitta en plats att stå på men hade problem. Först hamnade jag alldeles för 
långt fram. På många ställen var det vatten på golvet så där gick det inte alls att stå. När jag ställde 
mig vid dörren var det en vägg som skymde den plats där ledaren skulle stå. Till slut markerade jag en 
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plats som verkade OK. Jag skulle hämta något i rummet bredvid men blev plötsligt stoppad, jag hade 
gått i vägen för någon som höll på att filma. Det var någon som höll på att doktorera, som höll en 
disputationsföreläsning som man filmade. Jag kände mig dum för att jag gått i vägen, men tyckte sam-
tidigt att de kunde ha sagt vad de höll på med, ”detta gamla vanliga hemlighetsmakeri”. Och varför 
hade de flyttat ner från övervåningen? Pratade med en man som var så intresserad av min hemby. 
”Du är väl bara intresserad av min kusin” sa jag, men han ville veta. Jag berättade att det var som i 
serien ”Hem till byn”, strukturrationaliseringar, att alla var mycket mer ensamma nu.  
Det verkar som om någon qigong-lärare håller på att ”doktorera”. Antagligen Lars eftersom hans 
syster var där. Och jag gick i vägen?! Var det det där sista mailet som menades? Sjutton också att jag 
gick i vägen. Men det är svårt, jag tycker verkligen att jag inget får veta… Men vi får träna tillsam-
mans bara de blir klara… 
14/9 2002  
Drömde att jag berättade för en man från min hemby att Arnfinn skjutit en björn. Bäst vi satt där så 
kom björnen springande. Han var inte riktigt död. Jag vädjade till Arnfinn att skjuta den så att den 
slapp plågas. Det var något med skinnet? 
Tänker på att man inte skall sälja skinnet innan björnen är skjuten. Kanske handlar det om min bok? 
Jag funderade på att visa första kapitlet för Lotta men det är kanske bäst att vänta. Samla kraft till det 
som är viktigt. 
Är under visst tryck. Det tar sig visserligen uttryck i städlust, vilket inte skadar, men det har varit nå-
got på gång ända sedan förra fredagen. Detta avskedstagande, ”testamentet”, utbrottet i måndags etc.  

ATT MISSBRUKA ANDENS KRAFT 

15/9 2002  
Drömde att jag stod och talade med Knut. Plötsligt kom Mr S förbi och pratade med mig en stund. Jag 
väcktes och hade den där konstiga hostan. Inte så allvarligt som när jag drömde att jag blev bränd i 
Toledo men något liknande. Somnade igen och drömde att jag var tvungen att försonas(?) med Mr S.  
Vaknade och kände att jag var så blockerad i magen. Jag visste att det handlade om något som jag 
inte ville släppa fram från något föregående liv. Började tänka på att jag känt av den där hemska hos-
tan vid många av de tillfällen då Mr S hållit föredrag. Jag vet ju att qigongarna förklarar det med att 
han har så stor kraft, men för mig är denna hosta förknippad med att jag blivit bränd. Jag bad mina 
mästare, Lao Tzu, om hjälp att bli av med denna blockering och i samma ögonblick hörde jag ”Ber-
nard Gui”. Och det är klart att det är inkvisitionen som det handlar om! Det är ju den som återuppli-
vats inom den här qigongskolan. Jag ritade ju in Lars, E och Mr S i samma grupp när allt började 
komma upp i våras. Hela stämningen inom skolan är inpyrd av kontroll, rädsla, dominans och för-
tryck. Men allt har iscensatts för att vi skall läka våra sår! 
Hur som helst, Bernard Gui gjorde karriär genom att bl.a. genomföra utrensningarna i Montaillou, 
han blev visst t.o.m. biskop så småningom. Han skrev ”the Inquisitior’s Handbook” med förhören av 
bl.a. Pierre Authié som underlag. Och denna skrift blev ett stöd för inkvisitorerna under lång tid 
framåt. Säkert för Manrique 200 år senare också! Mr S är verkligen Lars ”master”…  
Inte att undra på att jag känt det som om en svart filt legat över mig när han lett träningen, det här är 
nästan för mycket… 
Man kan verkligen inte anklaga människor för sådant som hänt för 500 eller 700 år sedan. Å andra 
sidan upprepar man faktiskt samma mönster idag. Visserligen inte lika ”bloddrypande” men ändå gör 
man något liknande inom de ramar som man har att verka inom idag. Men huvudpunkten är ändå att 
vi förts samman för att förlåta och läka skadorna… Och vi har ju följts åt, vi delar alla detta trauma. 
Det här är människor med stor kraft även om den inte alltid används på rätt sätt.  
16/9 2002  
Funderar på hur jag skall komma vidare. Om jag skall ta upp detta med inkvisitionen igen? Å ena 
sidan måste var och en få utvecklas i sin egen takt, å andra sidan är det här en nödvändig fortsättning 
på det jag påbörjade i våras. Men framförallt känner jag att de missbrukar den andliga kraften. Det 
är människor med stor kraft men de använder den för att utnyttja andra. Min infernaliska känsla av 
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att ”prostituera” mig i träningen var reell, men man kan ju undra vem som är ”fnask” och vem som 
är ”torsk”. Vem som säljer det som man normalt brukar ge bort gratis??? 
Skickade ett dokument om inkvisitionen till ”de Fyra”. Detta måste väl vara en slutpunkt! Eller för-
hoppningsvis början på något nytt. 
Nedanstående skrev jag som en del i ett dokument om historien med del Castillo och Manrique 
som jag skickade till ”de Fyra”. 
Inkvisitionen och Qigongen 
De insikter som arbetat sig fram allt sedan jag började träna Qigong kan sammanfattas enligt föl-
jande. 
Vi är en grupp själar som har mötts i många liv och har starka band till varandra. 
Inkvisitionen och allt förtryck som är förknippat med den präglade mina liv under medeltiden 
och skapade skador och blockeringar som jag burit med mig ända sedan dess.   
Den grupp av själar som jag tillhör möttes på olika sätt under dessa liv på medeltiden och vi har 
förts samman nu igen för att läka de skador vi fick under den tiden. För att slutföra det arbete vi 
påbörjade då. 
Qigongen är en sorts uppsamlingsstation där vi har förts samman och fått möjlighet att göra 
detta utrensnings- och läkningsarbete. 
Det som är så besvärligt med denna process är bl.a. att vi upprepar de mönster som fanns då och 
därigenom väcks också alla gamla känslor av svek, ilska, förödmjukelse etc. upp igen. Och så 
länge som den riktiga orsaken till alla dessa starka känslor är helt dold i det undermedvetna blir 
processen naturligtvis helt omöjlig att förstå och man reagerar med att försöka undertrycka dessa 
”irrationella” känslor, i alla fall gjorde jag det. Men som kanske framgår av det som jag försökt 
beskriva så har ju allt ändå arbetat sig fram och det är naturligtvis en nödvändig reningsprocess 
som jag genomgått.  
Idag kan jag känna en stor tacksamhet för att jag fått hjälp att göra denna utrensning. Naturligtvis 
tackar jag i första hand min andliga lärare och mästare som hela tiden lett mig framåt i detta ar-
bete. Men också alla som jag mött i träningen och som på olika sätt hjälpt mig (och förhopp-
ningsvis också sig själva) framåt. Jag kan känna att jag till stor del är försonad med det som hände 
då. Visserligen känns allt fortfarande så aktuellt, de liven är lika verkliga för mig som det jag lever 
nu, men jag har till stora delar lyckats trösta den jag var då och förlåta de som skadade mig då.  
Men jag har svårt att förstå att man fortsätter att agera på samma sätt i detta liv. Att samma struk-
turer upprepas i Qigongen nu igen. Och kanske är det på sätt och vis värre idag? Visserligen har 
man ju inte samma maktmedel till förfogande, ingen riskerar väl att brännas. Men man utnyttjar 
den andliga kraften på ett sätt som är förskräckligt. Man utnyttjar människors längtan efter andlig 
gemenskap och kärlek för att själv skaffa sig fördelar.  
Mr S använder människors behov av gemenskap till att få dem att arbeta gratis, att använda sin 
tid och sina ekonomiska resurser för att bygga upp hans egen verksamhet. Han använder sin and-
liga kraft (Qi) för att upphöja sig själv och för att påtvinga människor sin uppfattning om vad 
man skall äta, vad man skall tänka, vilka människor man får ha en relation med, vilka mail man 
får svara på osv. Han framställer det som om HAN är upphovet till den andliga kraften när han i 
själva verket bara är ett ganska ”solkigt” medium genom vilken den silas fram. Han framställer 
det som om HAN håller människor på fötter, när de i själva verket borde få hjälp att själva stå 
stadigt, om de nu inte kan göra det från början.    
Och om nu människor har detta behov av att bli styrda? Om de inte vill eller kan hantera sitt eget 
liv, styra sin egen tillvaro? Om de behöver någon som håller dem på fötter, någon som ger dem 
en känsla av meningsfullhet? Är det inte bra att man tillfredsställer varandras behov? Att den ena 
får dominera och att den andre får bli dominerad? Båda blir nöjda? Lika söker lika… 
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Ja, det vore naturligtvis OK om man nu inte utnyttjade den andliga kraften på ett otillåtet sätt. 
Andens kraft får aldrig användas för egen vinning, för att stärka det egna egot och för att skaffa 
sig makt över andra människor. Man tar emot den från den högsta makten och den skall använ-
das i denna makts tjänst. Och förr eller senare kommer denna makt att se till att balansen utjäm-
nas. Men som tur är det inte vår uppgift som människor att se till att så sker… 

HIMMELENS PORTAR ÖPPNAS OCH INFORMATION SLÄPPS NED 

17/9 2002 
Stark träning i går kväll. Jag såg det ”astrala ljuset” när jag lade mig. Vaknade mitt i natten av att 
det var som om en dubbeldörr slogs upp på vid gavel med en smäll eller snarare ett dån. Det kändes 
som om en stark men varm vind blåste mot mig genom öppningen. Omtumlande. Jag lade händerna i 
kors på magen och det gick igenom så mycket kraft. Jag tänkte att ”nu öppnas nog min helande för-
måga”. Det kom ner så mycket information. Ett sådant där ”informationsnedsläpp” som kommit efter 
andra genombrott. Först kom det en bok, gult och brunt omslag. En massa text, information kom 
också. Allt var i guld. Sanskrit? 
Somnade och drömde att jag inte hade något skydd, att jag blödde. Mår lite illa nu på morgonen men 
känner mig ändå stark, har mycket kraft. Tänker att det nog var det sista inseglet som öppnades.  
När jag tränat i går kväll fick jag se Hilmas grav. Plötsligt öppnades den och en kvinnlig gestalt klev 
upp ur den. De dödas uppståndelse… Den gamla kvinnans grav som var täckt av fiskar i min dröm i 
juni 2000. Nu har hon vaknat till liv? Det är klart, hon lever ju i mig. 
18/9 2002 
Var irriterad och lite spänd i går kväll. Efter detta enormt starka öppnande under natten kunde man 
förstås förvänta sig en reaktion, men jag hade hoppats att den skulle vara mer positiv. Är spänd i ma-
gen i dag också men det verkar lättare att ”släppa efter”? 
19/9 2002 
Tänkte på att jag såg ”byggnadsarbetare” efter träningen häromkvällen. Att Jesus var timmerman. 
Jag har ju också på sätt och vis arbetat med byggande, att bygga modeller, program. Fört över idéer 
till konkreta produkter.  
Templet som rests till Guds ära. Klart att det blir en fyrkant. Vi är ju alla byggstenar som förenas till 
att bygga Templet, staden. Är 144 000 någon slags ”startnivå”? 12x12x1000. 
En ny himmel och en ny jord. En ny sol som tänds vid sidan om den gamla. En bokrulle som rullas ut 
över jorden. Byggmästarna av Devakan som oförtröttligt arbetar på att föra allt framåt. ”Vi låter 
undret ske nu i denna stund. Amen.” 
21/9 2002 
Drömde att vi skulle ordna en fest på jobbet. Vi satte ihop långbord och människor från olika av-
delningar eller företag var med. Jag stod i fönstret och såg några komma över gräsmattan, de skulle 
vara med. Jag tror att det var en födelsedagsfest. 
Drömde att Lotta uppvaktade mig med tre pokaler, sådana där stora vinglas i färgat glas i födelse-
dagspresent. 
Mådde illa i går, grät på jobbet. Ytterligare en blockering som släppte. Mailade till Lars igen (han 
svarade förstås inte på mitt förra mail). Jag gillar naturligtvis inte att behöva ”förödmjuka” mig så 
men jag måste tydligen hålla på tills jag får rätt insikt? Det känns som att han måste möta mig på 
något sätt för att processen skall avslutas. Vi måste få upp förbindelsekanalen oss emellan. Tänkte på 
att vi måste förena ”bubblorna”. Förlåta och förena. Alla gränser, all fiendskap måste bort. 

SLUTSPELET 

22/9 2002 
Drömde att jag var på någon slags konferens med delegater från olika länder. Vi spelade en sorts 
”krigsspel” på data, fast det var också relationsorienterat. Jag låg på golvet(?) och spelade, det var i 
alla fall obekvämt. Var så himla förkyld också. Jag loggade in i spelet och man kunde kontrollera 
vilka som var ”uppkopplade” mot varandra fast då avslöjade man också sig själv, avslöjade att man 
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var ”intresserad” av den man kollade. Ett slags risktagande alltså, men man kunde tydligen också 
vinna på detta på något sätt om man hade tur.  
Jag koppade upp mig mot Lars och det visade sig att vi två bara var uppkopplade mot varandra. Ingen 
av oss hade kontakt med någon annan spelare. Vi hade tydligen spelat i flera dagar. Plötsligt visades 
en karta över vilka länder vi täckt in och ”min” karta var nästan helt intäckt. De länder jag ”erövrat” 
var markerade med rött och i stort sett hela kontinenten var intäckt. Men jag hade ju också avslöjat att 
vi bara hade kontakt med varandra.  
Nu visades en analys över hela spelet, vilka åtgärder och effekter som jag varit inblandad i. Det stod 
något om att jaga använt sexualiteten på något sätt, och jag var generad över att alla kunde läsa mina 
”drag” i spelet. Tydligen kunde alla läsa den här analysen. Plötsligt visades ett galleri där det hängde 
några tavlor. ”Det är en stor ära att få hänga en tavla här” var det någon som sa. ”Det är inte många 
som fått den äran.” Jag skulle sätta upp Hilmas tavla ”Helighet” med korset, men den förvandlades 
till en tavla med två fåglar som flög tillsamman, och när den fästes på galleriet smälte de samman till 
en figur.  
Konferensen närmade sig slutet, det var nog min sista dag. Jag gick mot utgången och precis när jag 
kom ut genom dörren, ut i en underbart prunkande trädgård med blommor i fantastiska färger och sol, 
så mötte jag Lars. Vi var båda lite generade, det hade ju avslöjats att vi bara hade kontakt med 
varandra, och vi försökte hålla masken som vanligt. Han sa att han hade upptäckt att det fanns en stor 
konferenssal med 12 rum som deltagarna kunde använda. Men jag svarade att det var ju nästan slut 
och jag brydde mig inte om att byta nu. Vi drogs mot varandra och förenades i en omfamning. ”The 
End.” Kände mig lättad i ”anden” när jag vaknade. 
23/9 2002 
Drömde om motsatser som förenades. Djur, lagård, tjur och gris? 
24/9 2002 
Drömde om en övergiven, krigshärjad stad där det bara var en nunna som höll till, höll sig kvar? 
Drömde att jag gick förbi ett par som misshandlade sin son med en yxa. De hade många barn, men 
bodde i en sorts campingstuga på en campingplats, så de andra barnen kunde inte komma och hälsa 
på p.g.a. platsbrist. Jag ”förfasade” mig, men en man som var med mig förklarade att det ändå var 
ordentligt folk. 
Lars svarade inte på mitt senaste mail heller. Det är klart att detta är väldigt svårt. Att blotta sig och 
inte ens få en reaktion… Antar att jag måste åka in till den gemensamma träningen i kväll. Jag måste 
ju vara helt fri, helt ren, känna att allt gammalt är utrensat. Jag kände mig så stark och lycklig när jag 
tränade i går kväll trots att jag varit så ledsen under dagen. Men nu kände jag ändå att ”vi” vinner. 
Kärleken vinner. Frihet, jämlikhet, broderskap. 
En ny känsla som kom igår och som finns kvar idag också är att det känns som om jag hade en stark 
värmekälla precis bakom mig. Rotchakrat? 
Tack Gode Gud, alla mina Mästare och lärare, tack för allt. Hjälp mig framåt, hjälp mig att klara 
mina uppgifter. Låt oss alla förenas i kärleken, i Gud, i kväll. Amen. 
Kopplar drömmen om paret som misshandlade sitt barn med en yxa till mig och Lars. Han som helst 
vill hugga av förbindelsen. Vi förtrycker ju vårt ”kärleksbarn”, kärleken, anden som är en. Hilmas 
tavla ”Kunskapens träd 7b”. 
Hörde en röst när jag skulle åka iväg till träningen ”Tänk på balansen”. 
25/9 2002 
När Mr S kom in i träningslokalen var det som om ett helt annat ansikte trängde fram och täckte hans 
eget. Ett fult, grovt, köttigt ansikte. Bernard Gui? 
Jag hade ett bra och nyttigt samtal med Lars efter träningen i går. Jag kände av den där blockeringen 
i solarplexus och grät en del, men vi ville båda att vi skulle komma framåt. Och det kändes ändå 
ganska balanserat. Men visst kom en del gamla käpphästar upp, som detta att jag ”aldrig följt den 
rätta vägen inom qigongen”. Vilket alltså är att inte tänka själv, utan att överlämna sig till Mr S. (Det 
är i och för sig inget i Qigong utan naturligtvis Mr S egen ”väg”.) Jag blir alltid lika chockerad av att 
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höra detta från Lars. Men han visade sig ändå mer som den människa som jag vet finns bakom allt 
annat.  
Vaknade vid fyra och hade ont i magen, grät. Tänkte på att jag alltid bett Lars om att han skulle vara 
min vän, och att historien med del Castillo och Manrique handlar om sviken vänskap. De andra liven 
där jag blev dödad känns inte alls lika centrala och där var det ju också en mer ”anonym” makt som 
verkställde det hela. Bernard Gui var förvisso en skitstövel, men han var inte min vän. Det var inte 
min kärlek som han trampade på. Och för att jag skall kunna lösa upp detta med Manrique måste Lars 
på något sätt ”ta emot” mig, vilket han också faktiskt delvis gjorde i går. Allt har varit så extra svårt 
eftersom han är en så snål och ogenerös person utåt. Jag vet att det finns en otrolig kapacitet på den 
andliga nivån, men han har mycket som blockerar honom på den personliga nivån.   
I grunden handlar kanske min olust om att jag tror att Lars är min dual. Att vi faktiskt är två halvor av 
samma enhet. Det jag känner att jag vill säga men inte fick fram i går är alltså: 
Hur tacksam jag är för allt jag fått via Lars i träningen. 
Att jag känner en så stor kärlek och ömhet för honom. 
Att vi är dualer, syskonsjälar. 
Pratade en stund med honom på telefon. Lyckades i stort få fram vad jag ville. Kunde dock inte ta upp 
det där med dualerna utan mailade sidan ”Dualsanningen” från min web-site. 
Kom plötsligt ihåg att jag fick en ny upplevelse i träningen i går, det var som en vägg av guld eller 
eld, men levande. 
26/9 2002 
Down, ont i huvudet. Fick en sådan där konstig hostattack i går kväll, något som skulle ut som satt 
otroligt djupt in. 
Tänkte på det Lars sa om att jag aldrig följt den rätta vägen eller hur han nu uttryckte det. Han har ju 
sagt det förut genom att säga ”tänk inget”, och ”gör bara som Mr S säger”. Det har ju varit så absurt 
för mig att jag inte ens funderade på det. Det är så självklart för mig att man använder den intellektu-
ella utrustning som Gud gett en. Vi lever i ett fritt land och inget kan hindra mig från att använda den 
rätten! Min ande är fri! 
Men jag har äntligen insett att det faktiskt är en realitet för dem. Det är Mr S filosofi och hela filosofi 
också. Och det är allt som de lever efter också. Vilket ju måste vara oerhört jobbigt. Att hela tiden 
tänka på att inte tänka. Eller tänka ”tänker jag nu rätt enligt Mr S” eller ”är det här tankar jag får 
tänka, känslor jag får känna för Mr S”. Det är ett reellt andligt slaveri som han utövar över dem. Men 
de är ju i det frivilligt? Visserligen är det på sätt och vis svaga människor, ensamma, utsatta, och de 
behöver en trygghet. Det är klart att det kan kännas som en lättnad att återvända till ”livmodern”, att 
slippa tänka själv. Men förr eller senare måste vi alla stå på egna ben.  
Men visst har det varit en strid, jag har bara inte insett det. 
- Första sommarkursen, min ande var ju som under en svart ”filt”.  
- Tisdagsträningarna som var så tunga och smärtsamma, både psykiskt och fysiskt. 
- Kursen i B-s när jag ”obstruerade” och Lars ”tystade” mig, i alla fall på ytan. 
- Träningskursen nu i maj, det svarta, tunga, deprimerande som låg över salen, och qigong-lärarnas 
samlade ”attack”. Mitt försök att hävda den fria viljan, den egna vägen. 
- Mina mail om inkvisitionen, Stockholm kontra Göteborg.  
- Min känsla av glädje och styrka under första tisdagsträningen nu i höst, känslan att ”vi” segrat. 
- När Mr S var arg, ifrågasatte i ”anden” om jag verkligen tränar så litet som jag gör, den där tisda-
gen.  
- När jag mötte Mr S i ”anden” för några kvällar sedan och befallde att han skulle ner på knä. Visst 
förmedlade jag en tillrättavisning till honom då.  
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Jag vet att hans välde är brutet. Kärlekskraften har segrat. Jag har faktiskt visat att min väg leder till 
målet, de står på sätt och vis kvar och stampar. Men Lars och Herbjörn är på väg att resa sig! Deras 
andliga kraft kommer förr eller senare att ta dem dit de ska. 
Jag tänker på att detta ”krig” handlat om befrielse, min egen befrielse i första hand. Eller kanske väg 
till insikt. Det har ju varit en så otroligt tydlig skola. Min längtan efter gemenskap, andliga syskon 
fann ett starkt gensvar i den här gruppen, men samtidigt visste jag att det var något ”skumt”. Jag såg 
faktiskt med ett ögonkast att det var en sekt, och det jag kände av var naturligtvis just detta med domi-
nans kontra underkastelse, utplåning av det egna jaget, utplåning av den egna viljan. Men jag tyckte 
ändå att de hanterade det hela ”professionellt”, det hela var så subtilt att det tog mig tre år att innan 
jag kunde komma till roten med det.  
Och det är viktigt att påpeka att ingen är ond. Det är ju ömsesidiga behov som tillfredsställs av att få 
dominera och att bli dominerad. Egon eller personligheter som behöver slipas av och utvecklas. Nå-
got vi alla har att jobba med! Och vi är alla i grunden gudomliga, vi har alla en gnista av Gud i oss 
och det ska man inte glömma. Vi är alla på väg och vi har alla samma mål. 
Och det här med tidigare liv. ”Den som är utan synd får kasta första stenen.” Vi har alla varit verktyg 
i mänsklighetens utveckling. Visst är det svårt att förstå att förtryck, förföljelser, tortyr och mord kan 
ha en mening, men det stärker faktiskt viljan. Har man dött för sin sanning så kommer man aldrig att 
möta något ”värre” eller ha något mer att förlora. Att mista livet och vinna livet. 
Men det har verkligen varit en andarnas kamp. Och jag har inte förstått detta, inte velat erkänna det. 
Underligt, men jag vet att det bl.a. har att göra med att jag inte visste min egen styrka. Jag visste inte 
att det fanns plan där sådana strider kunde utkämpas. Och som vanligt förstår jag inget förrän allt är 
över, vilket känns hoppingivande. Jag vet ju målet, att vi alla skall få förenas med Gud, i kärlek, i Qi-
fältet. Amen. Låt oss få denna nåd. Amen. 

FÅNGEN LÄMNAR FÄNGELSET 

28/9 2002 
Drömde att Susanne och jag pratade om terapi. Jag berättade att jag alltid haft ont i magen, ända 
sedan jag var riktigt liten. 
Drömde att jag kom in på en qigongträning, det hade redan börjat. Men i stället för träning var det 
några ”flickor” som stod framme på podiet och berättade om en lång resa de gjort. Men de hade så 
svaga röster. Som om de hindrades att prata på någon nivå? Mr S såg måttligt road ut. Jag tyckte det 
var positivt att de öppnat sig så pass att de kunde låta några andra dela med sig av sina erfarenheter. 
Lars stod bredvid mig och plötsligt vände han sig mot mig och sa med djupt allvar, ”det finns inget 
värre än alkohol, om man tar in det i kroppen är det som att ta in Djävulen”. Slutenhet - öppenhet, 
frihet - förtryck, beroende - oberoende.  
När jag tränade såg jag del Castillo, som vanligt i den där stencellen med ryggen mot mig. Fast-
frusen, fastlåst i sin egen förtvivlan, smärta och ilska. Jag tänkte på att det på något sätt var som om 
en del av mig var kvar där i Toledo 1535. Inte ett spöke, men en del av mig som ”frusit fast”. Och jag 
tänkte på att Manrique kanske stod och betraktade mitt ”likbål” i evigheters evigheter… Och plötsligt 
bleknade hela bilden bort, som om den upplöstes. Det har den visserligen gjort tidigare också, men nu 
var det annorlunda, som om man släppt ut bläck i vatten så att bilden försvann. Jag grät, kände av 
min blockering i ”centrum”, i solarplexus. Tänkte på att den hindrar min kraft, hindrar mig att verka 
som avsett. 
Jag tänkte på Lars och det här med Qigongen. Att jag behöver bli bekräftad, mottagen, känna att jag 
är OK för att få lugn. Och att han sa att jag ”aldrig följt deras väg”, ”aldrig följt den rätta vägen” 
eller något liknande. Men det är kanske bra nu? Jag fick ju bli mött i tisdags. Del Castillo verkar ha 
fått bli fri, fått förenas med det han hör ihop med. Och förhoppningsvis blev Manrique ”lössläppt”, 
befriad på samma gång? 
Usch, vilken tuff process detta varit. Så otroligt långdraget och intensivt. Ett befrielsearbete på så 
många nivåer. Då och nu, där och här, jag och de andra… Orsak och verkan i en evig cirkel. 
Tack gode Gud, alla mina Mästare för all nåd, all hjälp, all kärlek. Hjälp oss alla framåt mot befriel-
sen. Amen. 
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ATT SJÄLV LYFTA UPP KORSET 

29/9 2002 
Tryck, ont i magen, gråter. Drömde att jag och min man höll på att renovera en gammal kvinnas 
hus. Det var bråttom för vi väntade på att någon skulle komma från ”himlen”. Jag målade taket 
men bad honom ta över, tyckte inte jag räckte upp. Kastade gammalt skräp och fick tag i tre hals-
band. De var inte särskilt värdefulla, jag tänkte kasta bort dem. Men ett var lite finare, det skulle jag 
behålla men det var lagat, hopknutet och det stack ut trådändar. Stod och funderade med de tre 
halsbanden som ju tillhört den gamla kvinnan i handen när jag hörde ett barn ropa. Min far kom 
med traktorn och han hade flera barn med sig. Två var adoptivbarn, från andra världsdelar, och 
när jag såg dem så visste jag att de vi väntat på hade kommit. Det var tydligen deras barn. 
Jag känner underligt nog en viss rädsla för att denna blockering skall lösas upp. Vad händer då? 
Tänk om det är denna typ av bindningar som håller oss kvar här på jorden? Vi är på sätt och vis defi-
nierade av våra egna begränsningar, blockeringar, fördomar. Alla avgränsningar som vi skapar för 
att definiera oss själva. Om allt sådant försvinner, vad blir då kvar? Om vi löser upp alla gränser, ja 
då blir vi gränslösa och det är ett okänt och skrämmande tillstånd. Visst kämpar egot, personligheten 
mot en sådan upplösning. 
Jag är inte ens jordinvånare längre, bara på tillfälligt besök. Vad är man om allt som begränsar och 
håller en nere löses upp? Allt är ett. En droppe i det stora havet av liv. 
”Du har aldrig följt vår väg. Att ta in alkohol i kroppen är som att ta in Djävulen.” Det är klart att de 
måste avskilja, stöta ut, ”döda” mig. Jag ifrågasätter ju allt som är deras religion, jag ifrågasätter 
deras husgud. Eller rättare sagt, jag förenar mig inte med dem i deras dyrkan av Mr S… 
Men ”du skall inga andra gudar hava jämte mig”. Vi kan inte göra andra människor till herre över 
vår Herre, till mästare över vår Mästare. 
Parallellerna till ”Toledo” är ju otaliga men det är också intressant att det känns som om grundin-
ställningen är densamma. Läran är i grund och botten densamma. Jesu ord är gudomliga om man 
rensar bort allt som döljer i form av yttre former, mänskligt förtryck etc. Och Qigongen är gudomlig 
även om den förvaltas av ett ”solkigt medium”.  
I grunden vill vi få förenas med Gud, få mötas i kärlek, men vi klarar inte av det på grund av fördo-
mar, stolthet, avskiljande, rädsla etc. Manrique brände den som han innerst inne älskade, del Castillo 
fastnade i ilska, sorg, smärta.  
Och klarar vi av det den här gången? På sätt och vis har vi väl gjort det, vi har ju verkligen mötts i 
kärlek i träningen. Men det har också varit i ”hemlighet” eller vad man skall säga. Min känsla har ju 
hela tiden varit att det funnits en alltför stor diskrepans mellan det som händer i träningen och hur vi 
mötts, eller rättare sagt inte mötts, utanför. En oärlighet eller osannhet, i alla fall från min sida. En 
form av ”prostitution” eller vad man skall kalla det. Jag kände mig utnyttjad och smutsig, t.ex. 13/12 
2000.  
Det är som med 12-stegsmodellen, man måste inse och sedan bekänna öppet vad man gjort för att 
kunna gå vidare. ”Sanningen skall göra er fria.” Men det är klart att detta är ett hot mot det bestå-
ende. Om man rensar bort allt så att bara kärleken blir kvar? Den starkaste av alla krafter. Om vi tar 
emot kärleken, Kristus, här på jorden. Det svagaste, ett kärleksbarn, och det starkaste i Universum. 
Kärlek och förlåtelse. Visst har jag saker som jag måste förlåta, men jag har säkert också gjort mycket 
som måste förlåtas. En styrka är alltid en potentiell källa till förtryck, och jag har ju en styrka som 
naturligtvis använts på ett omoget sätt under liven. Förlåt mig mina synder så som jag förlåter dem 
som mig skyldiga äro. Amen. 
Har en känsla av att hålla något så skört och dyrbart i mina händer. En skål av tunnaste kristall? Är 
så rädd att misslyckas, tappa taget eller krossa den mellan mina händer. Ett förtroende, ett hjärta, en 
själ? 
När jag tränade häromkvällen var det som om jag lyfte korset över huvudet i sektion fem. Det blev 
”rörelse” i andevärlden. Någon sa ”hon gjorde det, det var första gången”. Någon kom emot mig 
med utbredda armar, omfamnade mig. Som en gratulation. 
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30/9 2002 
Fortsatt utrensning. 

ÄLSKA VARANDRA 

1/10 2002 
Jag upplevde en alldeles speciell kontakt i träningen i morse. Sekundsnabbt, men det var någon som 
jag kände så väl. ”Älskling!” Så ljust, glatt. Annars känner jag mig under tryck. Tufft jobb. Jag käm-
par igen med det som jag hoppades och trodde var genomarbetat. Vem man får älska, vem man inte 
får älska. Vad man kan visa, vad man inte kan visa. Pubertetsmässigt och barnsligt, men tydligen nöd-
vändigt. 
Jag har en känsla av att kärleken till Lars är kopplad till kärleken till Gud. Barnet som vi tar emot 
eller förkastar, misshandlar eller vårdar… Sökte på ”älska varandra” i Bibeln på Internet. 
Joh 13:34  Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska 

varandra. 
Joh 15:11    Älska varandra 

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. 
Joh 15:12 Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 

Joh 15:17    Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra. 

1 Thess 
4:9    

Om broderskärleken behöver vi inte skriva till er; Gud har själv lärt er att älska varandra, 

1 Pet 4:8    Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. 

1 Joh 3:11   Inbördes kärlek 
Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. 

1 Joh 
3:23    

Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så 
som han har befallt oss. 

1 Joh 4:7 
      

Kärleken från Gud 
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född 
av Gud och känner Gud. 

1 Joh 4:11 Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 

2 Joh 5 Nu ber jag dig, min fru — och det jag skriver här är inte något nytt bud utan det som vi har 
haft från början — låt oss alla älska varandra. 

Visst är det starka uppmaningar när man ser det samlat så här. Men det mesta kommer faktiskt via 
Johannes! Tydligen finns inte detta formulerat på det här sättet i de andra evangelierna. 
Att inkludera i stället för att avgränsa och ”byta ut”. Att samla, förena, förenas. 
Att öppna upp alla barriärer, alla blockeringar. Att låta kraften och kärleken flöda helt fritt. Att 
släppa allt som håller en kvar, att lämna allt. Att låta sig falla? Överlämna sig till Gud. Jag är Guds. 
Jag kan bli ett med min Mästare. ”Om man kan det här kan man få allt utom säker sex.” Utan skydd, 
något som får följder… Att förenas utan barriärer… Att bli ett.  Men också att ge upp sig själv, att 
uppgå i en enhet, helhet. Att ge upp gränserna. Kärleken till Lars och till Gud. Att förenas i träningen, 
i Guds rike, att bli mottagen och accepterad precis som den man är. Utan förbehåll. Att få komma hem 
till sin rätte brudgum, make, familj.  
Jag känner att jag är så nära. Måste man bli ovillkorligt älskad här på jorden för att komma vidare, 
bli fri? Måste vi vara två för att ta emot Kristus? Visst, det sägs ju i klartext, ”när två eller tre förenas 
i mitt namn står jag mitt ibland er”. Men för att jag skall bli befriad måste också Lars bli fri att ta 
emot mig i denna ovillkorliga kärlek, i Kristus. Inte konstigt att jag känt mig så illa till mods över 
detta och att han och de andra var fångade hos Mr S, fångade i sina egna föreställningar. Att Mr S 
inte tillåter Lars att tänka själv. Det var ju ett villkor för min befrielse att han var fri, mogen, stark 
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nog att ta emot vårt gemensamma kärleksbarn. Inte i det yttre, inte i några stora åthävor, men i det 
inre, i andens rike. 
”I tidens fullbordan kommer dessa själars längtan efter varandra att leda dem framåt mot den slutliga 
befrielsen. I kärlekens namn kan den slutliga segern uppnås.” (Ur Texten från De höga Mästarna.) 
Visst är detta den ”yttersta tiden”. Tidens fullbordan. I alla fall för mig, och i alla fall i andlig men 
också i ”jordisk” mening. De döda har verkligen uppstått för att nå fullbordan. Vi är klara för det 
sista steget i vår långa utveckling här på jorden. 
Stark påverkan. Såg två nybakta brödlimpor som just kommit ut ur ugnen och som låg bredvid var-
andra. Heta, ånga som steg uppåt. 
2/10 2002 
Kärlek – en kär lek. När jag tränade tänkte jag på vad det är för kraft som jag arbetar med. Det sägs 
visserligen i klartext i Texten, se t.ex. Kärleken, Dualsanningen, Mysteriet i Galleriet. Och det är klart 
att jag vetat om det. Men ändå, är det den kraften som jag håller tillbaka? En kärleksgudinna. Sexua-
liteten, denna starka kraft som kan få oss att flytta berg, trampa på allt för att nå förening, samman-
smältning, helhet. Men också något vi är tvungna att kontrollera, kämpa ner, stänga inne. Kärleken, 
Guds barn som vi förtrycker och misshandlar. Gode Gud, låt oss förenas i dig, med dig. Hjälp oss 
framåt mot den slutliga befrielsen. Amen. 
Att få bli accepterad som den man är, även om man inte följer ”deras” lära. 
Att få bli älskad som den man är, även om man är en kättare. Även om man är en inkvisitor. 
Den slutliga läkningen, den stora befrielsen. 
3/10 2002 
Jag skickade ett mail till Lars i måndags där jag återigen försökte öppna upp. Serverade verkligen 
mitt hjärta och min själ på ett ”fat”. Fick ett svar i går som i och för sig inte innehöll något nytt utan 
bara gick ut på att jag inte platsade i deras ”lag”, att man var tvungen att underordna sig deras reg-
ler. Jag höll på att skicka ett ilsket svar men lyckades lägga band på mig i sista sekunden. Åkte till den 
gemensamma träningen i stället, jag kände att jag var tvungen att kämpa för mina ideal på något sätt 
även om stoltheten återigen fick ”bita i gräset”. Jag måste på något sätt stå upp för öppenhet, gemen-
skap, kärlek mot all utstötning, allt avgränsande, all egoism och självtillräcklighet. Och jag vet också 
att den rätte Lars inte är den där gamle inkvisitorn som skrev det där mailet. 
Jag hoppas väl att lösningen på gåtan är att låta kraft och ljus och kärlek flöda trots att jag blir utsatt 
för inkvisitionen. Det var väl det jag misslyckades med förra gången. 
Drömde att vårt garage/förråd var helt tomt. All gammal ”bråte” var borta. Dammigt, det syntes 
märken på golvet var det hade stått möbler etc. Jag var lite förvånad. 
Jag skrev ett nytt mail till Lars där jag försökte tala om hur sårad jag blev av det han skrev. Jag hade 
starkt andligt stöd, den blåa färgen. Fick ett helt ”vettigt” svar tillbaka. Visst känns det att ”kanalen” 
öppnas, men inte är det lätt. 

KUNDALINIKRAFTEN 

4/10 2002 
En underbar känsla av kärlek och kontakt. En så mjuk, underbar, omslutande kärlek. Doften av den 
friska vårluften som jag vet kommer ”därifrån”. Tydligen är kanalen öppen? Jag skulle väl egentligen 
vilja vila lite, hämta andan efter detta ”krigsspel”, men tydligen blir det inte så. Jag känner i alla fall 
att det går igenom så mycket kärlek ”därifrån” till honom. Visst har kanalen öppnats och nu tar alla 
som älskar honom så högt chansen att skicka kärlek via mig. En underbar känsla. Guds härlighet som 
är kärlek.  
Tack Gode Gud för all nåd. Amen. Tack också för att jag fick hjälp att övervinna min stolthet och sår-
barhet i den sista ”kinkiga” mailväxlingen med Lars. Jag kände så tydligt att ni var med mig och 
stödde mig och ändå var det en liten strid! 



 287  

Jag har ju mailväxlat med Tomas fram och tillbaka om Kundalini. Jag kom ihåg min dröm om att ta 
emot ”draken”, Qi, från 20/10 1999, och min dröm om det gamla huset med ormar på golvet som jag 
hade så ofta som barn. 
Det ligger något viktigt här och kanske är det hela orsaken till att han och jag fått kontakt med var-
andra? För mig är Kundalini en gudomlig kraft. Visserligen oerhört stark, men också något som ”an-
vänds” för att rena oss, för att öppna upp den andliga dimensionen. Och målet - en total förening med 
Gud och med dem som leder mig. Med alla som jag älskar. 
Men VAD är egentligen denna kraft? Jag har ju känt att när jag tog emot ”Qi” så tog jag emot Kris-
tus. Det är helt klart en andlig kraft. Treenigheten som de Höga lärde ut till de Fem att den egentligen 
är en kvarternitet. Fadern, Sonen, Den helige Ande och Materien, Modern. 
- Sonen fanns ju i mig redan från början. ”Barnet som vänder sig.” Andebarnet, kärleken. 
- Fadern, det Gudomliga som befruktar materien, modern. ”Jag och Herren är ett.” 
- Modern, materien som tar emot och låter barnet växa i sig. ”Vi är alla Maria.” 
- Den helige Ande. Kraften som genomsyrar allt i Universum. Livskraften, sexualiteten, det kvinn-
liga/manliga. Världens ljus, kunskap och upplysning. Visdom, uppståndelse, helande. Kristuskraften. 
Kärleken. Kundalini. Den kraft som förenar allt. 
Den höga gestalt som jag såg förra sommaren var både manlig och kvinnlig. Inte mänsklig men ändå 
med mänskliga drag, övermänsklig. Gudomliga tvillingar. 
Guds rike är inte ord utan kraft. Ett kundalinigenombrott är Guds rikes genombrott i människan! 
Kraften finns i oss men den vilar till de rätta betingelserna finns. 
WU: Ande och Materia. Gud och Människa. Den stora föreningen. Bruden, brudgummen. Bröllopet.  

DEN VACKRA GAMLA EGENDOMEN 

5/10 2002 
Drömde att vi köpt en ”egendom”. Det var flera stora gamla hus. Jag var helt förskräckt, hade inte 
riktigt hängt med på att detta hände. Ville först att köpet skulle gå tillbaka. Tyckte det var rörigt. Kö-
ket låg i ett hus uppe på en höjd och våra sovrum låg i ett annat hus en bit nedanför. Men så kom jag 
på att vi kunde sälja det ena huset, det fanns ju rum tillräckligt ändå. Och när jag började titta när-
mare på det gamla huset så såg jag att det visst var OK ändå. Det fanns centralvärme och det var 
ganska rejält och faktiskt mycket välhållet. Vackra målningar, fina smidesdetaljer i svart. Vackra 
luckor i köket. Tydligen fanns det fler hus, personalbostäder och någon samlingslokal med en stor 
väggmålning. Allt hade hört till Bona ungdomsvårdsskola, och tydligen skulle ungdomsverksamheten 
fortsätta på en annan del av egendomen. Jag stod och tittade ut över en vik av Mälaren uppifrån top-
pen av berget där vårt hus med matsalen låg. Det var så vackert. En liten by med röda hus. Kristall-
klart vatten och en fin strand. Kor som badade i vattnet. I ett rum var det en massa byggverktyg och 
virke som staplats så ordentligt. Allt var bakom ett skynke eller draperi. 
Lustigt, Furuheim låg ju på en avstyckad del av Bona. En mälarö, Munsö. Templet skulle ju resas på 
fem öar i Mälaren. 
Jag tänkte på jobbet med att skriva in dagböckerna i Word när jag vaknade, och i samma ögonblick 
fick jag en vision av att jag låg på knä framför diskbänken och sorterade sopor. Jag kände mig lite 
osäker, mina dagböcker är väl inte ”sopor”? Men jag förstår att det handlar om att jag måste sortera, 
strukturera. Tack för ledningen! 
7/10 2002 
Drömde att jag fått tag på en värdefull utrustning till en kamera som jag skulle sälja billigt till en 
gammal vän. Den gamla kvinnan som ägt utrustningen hade använt den när hon haft kontakt med en 
ande. Mätt avståndet med ett måttband. Men utrustningen var precis som ny. Det hade hänt i Umeå? 
Vi var på bio i går kväll. När de spelades en gammal 30-talsmelodi om längtan till det andra landet 
förstod jag plötsligt att de Höga verkligen gett mig någonting som människor sökt och längtat efter i 
alla tider. Jag blev så rörd men kände också en stor bävan. Hur skall detta förmedlas? Visst är min 
rädsla i drömmen om den stora egendomen som jag plötsligt upptäckte att vi köpt sann. ”Det här är 
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för stort för mig/oss.” Men jag får ju all hjälp. Jag har faktiskt fått ta emot så stora gåvor att jag näs-
tan inte förmår att bära dem. Men jag måste ju. 
8/10 2002 
Kände en sådan glädje och kontakt. Tänkte ”min själ gläds åt din själ, min ande förenas med din 
ande”. Såg i detsamma två länkar eller ringar som smiddes samman. 

 
ATT BLI BLOCKERAD 

9/10 2002 
Pratade med en kille som läst mina texter på Internet i går. Han förmedlade en lätthet och glädje. 
Men efter telefonsamtalet kom jag på att han verkade veta mer om mig än han borde? Fick för mig att 
han läst de mail jag skrivit till Anders. Det fanns en känsla av att han inte var helt uppriktig. Jag 
mådde så dåligt av denna känsla. Processen med Anders slutade ju inte riktigt bra, och det är väl det 
jag får lida för nu.  
Denna kamp för att öppna upp totalt men att då också bli öppen för allt och alla. Det är helt klart 
något som jag får undervisning om. Att prioritera, fokusera. Men kan jag välja vilka människor jag tar 
emot? Naturligtvis inte, men jag måste lära mig att förstå hur långt in jag ska släppa dem.  
Tack Gode Gud för all undervisning. Hjälp mig att förstå de läxor som du ger mig. Amen. 
Jag ringde i alla fall till Anders och bad om ursäkt för att jag varit ”tjurig” i somras. Det var skönt 
och han talade om att han inte hade skickat vidare några av mina mail. Hur som helst var det en kons-
tig upplevelse. Men jag fick hjälp att lösa upp en knut som verkligen behövde lösas. Kan väl bara 
tacka och ta emot… 
Den där falskheten, lögnaktigheten som jag fick ”in” har kanske att göra med att han lever med nå-
gon slags oärlighet i sig själv? Kanske är det något som inte alls har med mig att göra. Jag fick ju 
meddelandet om att alla ”skydd” var borta, kanske får jag in mer än förr? Det var hur som helst en 
ganska jobbig upplevelse.  
10/10 2002 
Jag mådde så dåligt i går kväll. Kände mig helt blockerad vilket är otroligt obekvämt. 
Drömde att jag tydligen drev en web-server och ”qigongarna” skrev ett brev om att de drev en auk-
tionsverksamhet på nätet och att de ville säga upp kontraktet eftersom det var så mycket stopp. ”En 
välskött web-server har inte ständiga stopp.” 
Drömde att två mördare kommit tillbaka till ett ställe där de tydligen mördat ett barn, en pojke, för 
länge sedan. Men nu hade barnets ande vuxit till en ung kvinna. Hon betraktade männen och vände 
sig sedan om och gick. Växte medan hon vandrade bort. 
Drömde att ”qigongarna” börjat lära ut programmering. De lärde ut programmeringsspråket 
”Martha”. Jag tyckte att jag kunde lika bra själv… 
11/10 2002 
Mår fortfarande konstigt, känner mig blockerad och illamående. 
Träffade Gustaf i går och lånade pärm 2 och 3 med Hilmas texter. Han läste upp en passus från det 
han håller på med just nu om ”unge man” (som Hilma ofta kallades i kommunikationerna) och ”unga 
kvinna”. Det var skrivet på 30-talet och handlade om att eterkroppen höll på att förvandlas från 
”unge man” till ”unga kvinna”. Den höll på att anpassas för hennes nästa inkarnation. Av det drog 
Gustaf slutsatsen att hon skulle födas som man nästa gång eftersom hon tydligen hade haft en manlig 
eterkropp i sin kvinnliga inkarnation. Jag kopplade till min dröm i går om ”andepojken” som för-
vandlades till en ”ung andekvinna”.  
Min ande känns ju manlig och den förenas med själen som är kvinnlig… Eterkroppen? Den fysiska 
kroppen är alltid ”mater”, ”Maria”, oavsett yttre kön… 
Jag skummade lite i pärmarna som jag lånat och där nämndes plötsligt Johannes och Maria. Det finns 
ju ingenstans i Gurlis böcker och inte i pärm 1 heller… 
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FÖRKLARINGSBOKEN 

14/10 2002 
Drömde att jag satt och pratade med Gustaf vid ett skrivbord. Plötsligt så fördes jag av en ”osynlig 
makt” mot honom. (Sköts på magen över skrivbordet mot honom. De leker verkligen med mig 
ibland…) Hur som helst så ska vi tydligen arbeta ihop och det förstår jag också efter att ha läst Hil-
mas pärmar i helgen. Det finns ju där, och mycket mer än jag hade väntat mig egentligen. Alla mina 
teman. 
Läste ett dokument som Gusten skrivit (Den blå boken) och det var som om jag själv skrivit det. Det 
liknade väldigt mycket det jag skrivit till Lars i mina mail. Det svindlade en sekund för mig. Är jag 
Gusten eller Hilma eller Åsa eller… Känslan av att jag är du, du är jag. Tydligen återupprepar vi i det 
här livet det vi gjorde i det förra, fast ”tvärtom”. Då kände jag inte igen Gusten, och nu är det 
han/hon som förnekar mig. 
Där fanns också information om att de Höga ”beställt” tavlan med Nunnan och att Gusten suttit mo-
dell för den. Och Lars var ju nunnan Richardis i mitt liv som Hildegard i klostret. Hans syster i det 
här livet ser precis ut som nunnan. Vi är oss tydligen så lika från liv till liv. Min bror i detta liv ser 
kanske ut som jag gjorde som man i ett tidigare liv… Knut ser ju precis ut som Volmar… 
Allt rullas upp nu när jag läser texterna. Jag har ju inte riktigt velat ”ta in” Hilma, även om jag inte 
kunnat undvika det. Men t.ex. upplevelsen som jag hade när jag gick till träningen på Sabbatsberg och 
helt plötsligt förflyttades 100 år tillbaka i tiden. De besökte ju Heléne på Sabbatsberg och körde sean-
ser. Och namnet Furubo, jag kände mig ju så obekväm med benämningen Furuheim… Osv., osv. 
Och nu är förstås frågan hur allt detta skall förvaltas? Vad gör jag av detta? Så många trådar, ett så 
intrikat mönster. Och det är bara jag som kan ge lösningen på gåtan. Det är ett under, en så stor nåd. 
Tack Gode Gud, alla mina Mästare och lärare. Hjälp mig att fullfölja er plan. Amen. 
Läser i texterna att de sade för 100 år sedan att ”Undan (Gusten) lever ditt liv och du lever hennes”. 
Såg två gyllene ”solhjul” natten mot söndag. (Hilma af Klint, Förarbete till grupp 8, nr 3.)  
Och Johannes och Judas… Kärleken som läker alla sår. Gode Gud, hjälp mig att få detta rätt! Amen. 
 
 
 
Att låta kärleken läka alla sår. Kristus. Att befria sig själv. Att inse att jag är Du, Du är 
jag. Att vi är Ett. Endast genom att se sin egen svarta sida kan man lära sig att behärska den. Självets 
nedläggande, känn dig själv. En fruktbar polaritet. 
Drömmen om cykelhjulet med de två ”ballongerna” som var förbundna med varandra. Det duala 
arbetet. Att du har en liten del av mig i dig, och att jag har en liten del av dig i mig. T’ai ch’i t´u. 
16/10 2002 
Drömde att Lars, jag och två till var på teatern. Plötsligt la han sig tvärs över mina knän och knäna 
på den som satt bredvid mig. Jag ville lägga min hand på honom men kunde/vågade inte. 
Drömde om en kraftig kroppslig uttömning. Först en stor blockering och sedan var det tunt som 
vatten. Rann lätt som vatten. Tänkte på jobbet som jag började på i går, ”Förklaring till det stora 
verket”. Det har verkligen tagit emot, att förstå att jag skall göra det, att lämna ut sig själv. Men jag 
har ju lovat att utföra det här uppdraget. Just nu bävar jag inför omfattningen av material och svårig-
heten att förmedla detta i en materialistisk värld. Är det överhuvudtaget möjligt? Men de Höga har 
bestämt detta, gjort upp planen, och då måste jag naturligtvis försöka ge mitt bidrag. Och jag inser att 
ingen annan kan göra det arbete som är vikt för mig. Jag kände också en viss glädje och kreativitet i 
går. Det här är inte som när jag tog emot Texten, men jag känner ändå att de Höga är med mig. Att vi 
är ett. 
Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig att förstå och förverkliga dina intentioner. Amen. 
När jag vaknade i går morse hörde jag en manlig röst som sa ”Fridsfursten” med en så mjuk, kär-
leksfull, vördnadsfull stämma. 
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VI ÄR ALLA JUDAS 

17/10 2002 
Läste att ”Maria skall hjälpa Johannes uppför berget”.1 Jag kände mig så lättad, jag hade ju känt att 
det vore grymt att påstå att Lars är Judas, visst är det väl bättre att vara Maria? (Kommentar, Gusten 
kallade sig eller kallades ”Magdalena” i vissa av dokumenten.) 
Men ”pointen” är väl antagligen att vi aldrig kan vara riktigt säkra. Vem som helst av oss kan vara 
Judas… Ingen människa är utan synd, eller rättare sagt, vi har allihop alla drifter, alla potentialer för 
ont likväl som för gott. 
Jag hade en syn av ett draperi som drogs undan när jag mediterade i går kväll. 
21/10 2002 
Drömde att vi varit med på något qigong-arrangemang. Lars kom ut efteråt och var så berusad. Jag 
tog honom under armen och försökte hjälpa honom ”hem”. Plötsligt vände han sig mot mig och sa 
”från första stund har du varit flickan med stort F för mig”. Vi kramade varandra. Vaknade med ett 
ryck, stor andlig/själslig aktivitet. Någon slags spänning eller sorg som släppte. 
Träffade ”Internetkillen” i lördags, ett härligt möte. Men frågan är om jag projicerar min längtan 
efter bekräftelse, broderskap på honom? Tyvärr är det väl så… Det där med scientologin som han 
berättade att han arbetar med är kanske inte så bra. Visst kan de ha metoder som hjälper en att rensa 
ut osv. Men det kan också vara så att deras metoder hjälper till att skapa en obalans? All verklig and-
lig utveckling sker ju helt genom individens egna drivkrafter och förmågor, tillsammans med ledning-
en från den andliga dimensionen förstås… Ingen skada skedd, ytterligare en erfarenhet som jag be-
hövde… Men nog känns det lite tungt, finns det inget som är rent? Kommer jag att få gå hela vägen 
ensam? Vi skall ju förenas, var är mina systrar och bröder? 

DET FINNS INGEN PLATS FÖR MÄNNISKOSONEN  

22/10 2002 
Funderar vidare på detta med scientologin. Han berättade att de skulle ut och intervjua människor på 
stan för att lära sig bedöma deras sinnestillstånd, och i förlängningen lära sig att manipulera eller 
påverka andra människor. Det är lustigt vilken undervisning jag får. Alla som förs i min väg för att 
hjälpa mig framåt i min förståelse. Både vad det gäller mig själv och mina drivkrafter, och när det 
gäller andra människor och organisationer. Frihet-ofrihet, beroende-oberoende, öppenhet-slutenhet, 
utnyttjande för pengar, makt, sex, kort sagt för egot. 
Medlemmen i Jehovas Vittnen Rädsla att ta i Texten. Ovilja att ta in ny information. Bokstavstro. 
Killen som tillhörde New Age Beroende av medier, kanaler, andliga kickar. Ytlig konsumism. 
Medlemmen i Pingstkyrkan Trygghet, gemenskap, skydd mot ”onda” krafter. Rädsla för sin egen 

kraft. 
Medlemmen i Scientologi-
kyrkan 

Egotripp. Att lära sig att manipulera andra människor, att få känna 
sig ”stor”. Övermänniskokult. 

Qigongarna Att slippa ta egna beslut, slippa tänka själv, att skyddas mot livet. 
Problem med makt/beroende. Mästarkult. 

 
Och alla är härliga människor på sitt sätt. Men människosonen kan aldrig finna härbärge i sådana 
mönster eller ramverk.  
Tack Gode Gud för all hjälp, all ledning och undervisning. Hjälp mig och alla andra människobarn 
framåt på vår väg. Amen. 

                                                 
 
1 Lnr 555 s 34. 
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ATT ÖPPNA SPÄRRARNA MOT DET FÖRRA LIVET 

23/10 2002 
Kämpar med strukturen på förklaringsdokumentet. Läser mina drömmar om att grunden finns hos 
Hilma af Klint. Och det är sant. Det är verkligen ett arbete. En själ. Så svårt att öppna upp för denna 
insikt. Jag har ju hållit mig från Hilma så mycket som möjligt. Visst förstod jag att jag kommit till-
baka, reinkarnationen är ju ett av huvudbudskapen, men vad innebär detta i praktiken? Visionen av 
att Hilma steg upp ur sin grav, de dödas uppståndelse. Visst finns det något spöklikt i detta. Men sam-
tidigt en stor glädje. Delar av mig, av min personlighet, som får sin förklaring, sitt berättigande. Att 
alla mina liv har haft en mening. Och det finns så mycket förklaringar i Hilmas dokument. Jag måste 
öppna upp spärrarna mot det förra livet. Låta kunskapen från förra livet befrukta detta livs erfaren-
heter. 
Jag har gått vägen helt på känslans/intuitionens sida, nu måste allt föras över på tankens/kunskapens. 
Mikael och Gabriel. Amaliel och Ananda. Clemens som är intuitionens representant.1 
Det är verkligen ett verk. Mitt verk, om jag så heter Åsa eller Hilma, Jane eller Johannes, Hildegard 
eller Tycho… Samma själ, samma väg, samma uppdrag. 
27/10 2002 
Jag drömde att jag varit ute på någon resa. Sedan städade jag, det var kanske julstädning. Jag var så 
beslutsam, effektiv, men de andra människorna insåg inte alls att det var bråttom. Jag skalade bort 
mattor som låg i lager på lager. 
Jag drömde att Knut och jag skulle på någon qigong-aktivitet eller konferens. Jag kom tydligen dit 
först och jag gick på toa. Två män och en ung flicka följde med in. Jag tyckte det var lite pinsamt att 
de skulle vara med, lukten. Men jag hade inget val. Flickan och jag pratade om de högre djuren, kort 
och hästar. Något om att man kunde få mycket från dem?  
När jag skulle träna nu på morgonen var det som om den stora rosenbusken utanför fönstret var täckt 
av tusentals gyllene rosor. Det påminde om när daggdropparna såg ut som tusentals diamanter för 
några år sedan. Underbar träning. Jag fick ett hjärta i guld när jag satte tummen mot långfingret i 
fjärde sektionen. Jag tänkte på att förhärliga och bli förhärligad. Punkten mitt i evighetstecknet, punk-
ten där ande och materia möts. 
28/10 2002 
Drömde att jag kom in bakvägen i en lokal i Umeå. De hade bytt verksamhet, från den tidigare till 
något nytt. Det var öppet, ljust, just färdigt. En släkting var ledsen, hon gick. En skilsmässa. 
Härlig träning men jag är allmänt påverkad. Väldigt stark kontakt men kroppen orkar visst inte riktigt 
med. Jag ligger också på en hög ansträngningsnivå när det gäller att få ”fram” förklaringen. Att få 
ihop alla trådar, processer, tidsplan och medvetandeplan. 
30/10 2002 
”Upptäckte” Gregors lärokurs, steg II, i Lnr 559. Jag hade läst avsnittet men inte förstått vad det 
betydde. Det är faktiskt en sammanfattning och till viss del anvisning inför framtiden. Allt är helt otro-
ligt väl planerat och genomfört. 
4/11 2002 
Jag drömde att jag stod och tittade på en fotbollsmatch med barn som spelade. Det blev ”råkurr” på 
planen. En av spelarna hade bytt tillhörighet, han hade gått över till en kvinnas lag och var helt klädd 
i hennes färger. 
Drömde att min bror flyttat sin verksamhet utanför stan. Man var tvungen att åka båt för att komma 
därifrån. 
Funderar fortfarande en del på qigong-verksamheten. Läste ”In Search of the Miraculous” i helgen 
och jag fick en hel del hjälp från den boken. Att svart magi, precis som jag upptäckt, handlar om att 

                                                 
 
1 Lnr 561 s 38. 
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utnyttja människor. Om de olika vägarna, munken, fakiren, gurun och så den fjärde vägen, att arbeta 
med sig själv i sitt vanliga liv. 

SVART OCH VITT 

5/11 2002 
Funderar på qigongen, svart och vitt. Jag inser att deras feghet gett mig mer mod, att deras rädsla get 
mig större styrka, att deras obeständighet gett mig större fasthet. Att jag var tvungen att se det mörka 
för att förstå det ljusa, för att förstå att det guld jag såg hade en hög karat. 
Visst var deras förtryckarorganisation en förutsättning för att jag skulle få rensa ut mitt gamla onda 
från inkvisitionen. Visst var Lars förnekande en förutsättning för att jag skulle kunna förlåta, bli be-
friad. Hade inte allt detta skett hade inte min utveckling gått framåt så som den gjort.  
Och ändå känner jag en viss irritation. Det är klart att min själ saknar dem. Att Mr S håller mina 
kamrater fångna. Men jag vet också att det handlar om deras egen insikt, deras egna beslut. Här kö-
per och säljer vi inte själar, här erövrar vi inte själar i ett krig. Allt måste ske av egen vilja, genom 
egen insikt. Allt jag kan göra är att försöka förmedla kärlek och kraft. Ljuset måste tränga ut mörkret. 
Och Mr S? Han är ju på sätt och vis en “svartmager”. Någon som använder kraften för sina egna 
egoistiska syften. Han hjärntvättar dessa stackars människor på något sätt. Förbjuder dem att tänka 
själva. Den tröghet jag upplever hos Herbjörn och Lars handlar väl om att de kämpar för att inte 
tänka, eller för att inte tänka något som Mr S förbjuder dem att tänka. Det är klart att personlig ut-
veckling handlar om att öppna upp och utvidga sitt medvetande, och då är det förödande att inte få 
tänka själv. 
Finn dig själv, känn dig själv. Denna grundläggande konflikt under alla dessa tusentals år. De som tar 
sig rätten att tala om för andra hur man skall tänka, känna, agera. Vad som är tillåtet och otillåtet. 
Maktlystnad, egoism och dumhet. Klart jag ser rött när jag möter det nu igen! Och ändå är det nöd-
vändigt för min utveckling. 
Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig framåt, använd mig i ditt verk. Ge mig visdom, hjälp mig att 
förstå mig själv och att agera för att ständigt gå framåt. Skydda och bevara alla som jag älskar. 
Amen. 
6/11 2002 
Var så irriterad i går, mest över Mr S etc. Stor andlig aktivitet i går kväll. Ont i magen idag. Jag kän-
ner så väl igen det, någon blockering som skall iväg igen. Är så förvirrad över min aversion mot Mr S. 
Jag har ju inte riktigt ”köpt” detta att han skulle vara Bernard Gui. Men detta att han fick ett annat 
ansikte när jag såg honom sista tisdagen borde väl egentligen ha övertygat mig. Och nästa steg? Jag 
förlät ju Lars, jag har ju egentligen hela tiden känt att jag inte kan koppla ihop honom som han är i 
detta livet med det som hände då.  
Visst har han förnekat mig, sålt mig för 30 silverslantar och jag har varit fruktansvärt besviken och 
arg över detta. Men han är inte ”Judas”. Visst är det oförstånd, kanske omognad men i grunden en 
underbar själ.  
Men den här andre, visst är det Iskariot på det sättet att han är knuten till de materiella behoven, till 
egoism och förtryck. Han använder sina kunskaper och sin kraft på ett negativt och egoistiskt sätt. Jag 
har ju mött olika varianter av andligt missbruk under sista halvåret och detta är ett exempel. Visst är 
jordens atmosfär förorenad, finns det inget som är rent? 
Jag vill ju att vi alla ska få enas i den stora harmonin, i den allomfattande kärleken. Och då måste 
verkligen alla vara välkomna. Jag måste öppna upp för allt, även det svarta… Jag måste lita på att 
den gudomliga kraften kan lösa upp allt, lyfta upp allt. Jag måste vara i stånd att förlåta allt. Att för-
sonas med ondskan i andra och i mig själv. ”Förlåt oss våra skulder så som vi ock förlåta dem oss 
skyldiga äro.”  
Men betyder det att överse med det som sker idag, det som görs mot andra? Nej, man måste stå emot 
det onda, men det kan aldrig utrotas genom att man använder samma medel. Ändamålet kan aldrig 
helga medlen. I stället måste man använda de vita makternas vapen. Kärlek. Att oförtrutet sända ut 
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den gudomliga kraften och kärleken. Gode Gud, ge mig denna förmåga att oavsett omständigheterna 
alltid vara en kanal för din makt och härlighet. Amen. 
12/11 2002 
Drömde att en granne skulle flytta tillbaka till sitt gamla hus om ca en månad. De som bodde där nu 
skulle skiljas, frun hade redan flyttat tillbaka till sin hemtrakt. Drömde att jag och grannen, den som 
skall flytta tillbaka, var i ett bageri. Hon köpte många bullar. Jag skrapade ihop mina sista slantar, en 
gammal femkrona med gamle kungen på och köpte två bullar. En till min man och en till mig. 
13/11 2002 
Drömde att jag hade anställt två yngre killar. Vi skulle på någon slags konferens. Den ene åkte i egen 
bil, den andre hade åkt med samma buss som jag. Jag skulle tydligen vidare. Jag borstade tänderna 
under överinseende av en kvinna som hade en servering inne i konferenscentret. 
18/11 2002 
Drömde att jag skulle hjälpa till att starta en ny verksamhet. Det hade satts in en annons där man 
sökte medhjälpare. Varje verksamhet drevs tydligen av ett par där den ene var läkare och den andre 
gjorde något ”enklare” arbete. Jag skulle titta i annonsen för att se vad man sökte, men det var så 
svårt att hitta den. En av mina gamla chefer var tydligen ansvarig. Jag hittade en annons men ”che-
fen” hade tejpat för kartan. Den var dold av ett papper. Men jag lyckades uppfatta att det kanske var 
någonstans i Solna.  
Dold=ockult. Den gamle chefen, han som ledde oss förra gången. När jag gick i drömmen, var det 
någon som tyckte att jag såg blek och trött ut. Jag svarade att jag hade problem med thyroidea. Han 
tyckte jag skulle konsultera den nye läkaren/chefen. 

KUNSKAPENS TRÄD 

19/11 2002 
Såg i klarsyn ett träd med ett stort vackert äpple i går kväll. Kunskapens träd. W, sanning, vishet. 
Drömde om skilsmässa igen, jobbigt. 
Jag fick en stor insikt som tydligen frammanades av synen i går kväll av kunskapens träd. Jag fick 
äntligen ihop de olika serierna, de olika planen, mina årsarbeten. De olika rosorna, de olika dödarna, 
de olika födelserna. Kunskapens träd symboliserar naturligtvis fas fyra, integrationen, beskrivningen, 
förklaringen. 1 
20/11 2002 
Jag hade en underbar upplevelse av kraft och härlighet i går kväll. Det var som om det var ett oänd-
ligt rum i mig, fyllt av Guds närvaro. Vårt kraftfält var så starkt. Alla i varandra. Tack för denna nåd. 
Amen. 
Jag drömde att Arnfinn och jag bodde i ett gammalt hus. Vi hade besök av mina gamla skolkamrater 
med familjer. Jag upptäckte att Arnfinn höll på och fångade myror som sprang på en vägg i köket. Såg 
att det var ett hål rakt igenom väggen och att väggen i sig själv var helt ihålig, all isolering var borta. 
Det var bara som ett skal och ljuset utifrån lyste genom hålet. Vi skulle åka iväg allihop men två av 
männen höll på och busade, kastade gräs på varandra, bråkade på låtsas. Jag läxade upp dem, vi 
måste åka nu! Bilen var proppfull, det visade sig i sista sekunden att jag skulle köra. Ett barn var i 
vägen, jag kom inte åt att knäppa säkerhetsbältet. Vi kom till en stor sjö med små byar runt om. Det 
var så vackert, ett semesterparadis. En av mina gamla kompisar hade småbarn, hon skulle amma sitt 
lilla barn. Det var någon annan gemensam kvinnlig bekant som bodde permanent där.  

BURFÅGELSBEFRIELSEN 

21/11 2002 
Drömde att jag var hemma hos mina föräldrar i ett gammalt hus. Jag hörde någon som jämrade sig 
och upptäckte att en liten fågel hade ramlat ner i skorstenen. Nu tittade den ut genom ett galler i en 
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ventil med ett så otroligt vädjande uttryck i det lilla ”ansiktet”. Jag öppnade ventilen, det var som en 
lucka i ett fängelsegaller. Fågeln flög ut och var helt försvunnen. Jag öppnade fönster så att han 
skulle kunna flyga ut men såg inte till honom mer. Det fanns en gråvit katt där med tungan hängande 
ut ur munnen, som om den var förlamad. Jag var förstås orolig för att katten skulle ta fågeln. Det 
blåste, de okopplade fönstren slog, jag försökte förankra dem med pappersbitar. Min mor arbetade 
med datalistor, det var ett adressregister, medlemmar i en klubb eller förening. Jag såg att det var 
många namn på listorna.  
Tänkte på oraklet i ”Fotboll för Buddha” som var inlåst och sedan var fri, uppe på taket, under 
stjärnhimlen… 
22/11 2002 
Drömde att två pojkar hade gjort ett stort ”resultat” (pottan full). Den yngre grät men tystnade när vi 
kom. 
Jag tyckte jag pratade med Lars, sa åt honom att ”hålla skutan flytande” eller något liknande precis 
innan jag vaknade. 

GUDS HAND SYNS PÅ HIMLEN 

24/11 2002 
Drömde att jag jobbade på dagis, men det var tomt, inga barn var där just då. Jag skulle göra en 
slags anvisning till föräldrarna om hur de skulle anmäla när barnen skulle komma och när de skulle 
gå. Jag gjorde bokstäver av trolldeg och bakade dem i ugnen. När jag kom tillbaka hade någon satt 
upp meddelandet men det var så blekt. Jag tog ner bokstäverna och skulle måla varje bokstav med ett 
nytt mönster, en ny färg på varje bokstav. 
Jag drömde att jag var i en lägenhet högt upp med mycket fönster. Jag hörde på radio att det var en 
stor brand i en gymnasieskola i Göteborg (vid Sahlgrenska) och att de människor som stod och tittade 
på branden sett en stor hand på himlen. Jag tittade ut och himlen var alldeles röd, det var stora oro-
liga molnformationer. Plötsligt såg jag en enorm arm med en hand som rörde sig över hela himlen. 
Jag förstod att det var Guds hand som jag såg. Handen gjorde ett tecken med utsträckt finger, ungefär 
som ”fuck you, det är jag som bestämmer”. Jag talade om för min mor att det var sant, Guds hand 
syntes på himlen här i Stockholm också, men hon trodde inte på det. Jag hade bara sett något moln 
eller så menade hon. Så släcktes plötsligt solen! Allt blev fullkomligt kolsvart utanför. Jag hörde hur 
människor började skrika och gråta, vissa startade sina bilar och skulle fly, men jag visste att det inte 
fanns någonstans att ta vägen. Jag var inte så rädd själv, jag visste på något sätt att det inte fanns 
någon mening med att vara rädd. Jag började be i stället. Jag tänkte att jag ville träna Qigong, om det 
skulle vara det sista jag gjorde så skulle det vara att träna Qigong i så fall. Och just då tändes solen 
igen, men det var ett alldeles vitt ljus, inte vår vanliga sol.  
Jag vaknade med ett ryck, mådde illa, hade ingen aning om vilken dag det var och det krävdes så stor 
ansträngning att komma ”tillbaka”. Hade en så stark känsla av att det var en demonstration av Guds 
allmakt jag fått, att vi människor tror vi bestämmer men att det finns något som är mycket större än 
allt. Och så denna starka känsla av omvälvning. 
Samma sorts dröm som den om jordens undergång och drömmen om den nya himlen. Det är tydligen 
en mycket stark kraft som ger mig dessa drömmar och visioner. Det var faktiskt som om den pågick 
fast jag vaknade. Guds allmakt, Guds finger. Att vi människor tror att vi bestämmer men inte har ens 
den allra minsta makt i jämförelse med den stora allmakten. Ni trodde ni visste allt, men det är jag 
som bestämmer… 
Jag inser av drömmen om de färglösa bokstäverna att jag måste vara mer personlig i det jag skriver i 
boken, speciellt när det gäller avslutningen, sammanfattningen.  
Tack Gode Gud för all ledning. Amen. 
25/11 2002 
Drömde att jag förberedde julmiddagen, lade upp mat på tallrikar, dukade. 
Drömde att jag var ute och åkte, ett kommunalt fortskaffningsmedel. Skulle till min syster som bodde i 
något gammalt kvarter men visste inte hur jag skulle hitta dit. Tog pendeln hem i stället. 
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Den där systern. Någon av mina gamla vänner från tidigare liv? Anna som sökte kontakt genom att 
skriva på tyg… Tänkte på drömmen om flickan som jobbade på Volvo och som jag trodde var M-L 
Hahn när jag varit på hennes föredrag. 
Såg Lotusblomman i går kväll. Kristallklart vitt, med gult eller guld i mitten. Två blommor som smälte 
samman till en. 
30/11 2002 
Drömde att jag kom till något slags värdshus. Ägaren var intresserad av mig, han försökte arrangera 
så att vi skulle kunna träffas. Han gav mig ett smycke med min månadssten, jungfrun. Jag var förvå-
nad över att han råkade ha ett smycke med just min sten. Tyckte det var lite pinsamt, var rädd att hans 
fru skulle misstycka. Också något om en läkare som var vän till den här mannen och som skulle hjälpa 
oss att träffas? 

ETT BREV FRÅN ANDRA SIDAN 

1/12 2002 Första advent. 
Jag drömde att jag hade fått ett stort brev, det rymdes inte i brevlådan utan stod lutat mot den. Det 
hade inte lämnats i vår egen brevlåda utan i grannarnas på andra sidan (gatan). Brevet eller paketet 
hade formen av en halvcylinder. Jag öppnade och det var ett russinpaket som var fasttejpat på ett 
laminerat, inplastat, dokument. Brevet var handskrivet och innehöll hög information, de stora hemlig-
heterna. Det fanns ett stavfel i mitten som fick mig att förstå att det var en människa som skrivit det. 
Ett verktyg. Det stod att två för mig okända namn på SAS skulle hjälpa mig, och slutade med ”Jag vill 
inget högre än att få komma tillbaka till jorden”.  
8/12 2002 
Drömde att vi var ute på en resa, någon slags skolresa eller studieresa. Vi kom till en stor flygplats i 
USA men jag skulle vidare till en sydstat. Jag var så sen, det var bara 20 minuter till mitt plan skulle 
gå och jag hade ingen koll på vilken gate planet gick ifrån ens. Jag hade växlat helt nya pengar men 
de såg underliga ut, inga landsbeteckningar, det var inga sedlar som jag kände igen. Någon påstod att 
det var pund fast jag trodde att det var dollar. Jag pratade med en av lärarna (det fanns en manlig 
och en kvinnlig) och han visste att jag skulle vidare, min far hade redan pratat med honom. Någon 
kvinna mådde dåligt. Jag hade problem med mina väskor, hade lämnat väskan med pengar etc. obe-
vakad på ett bord men pengarna var kvar. 
12/12 2002 
Jag har ju funderat på om jag skulle eller inte skulle prata med Lars om min bok. Jag ringde i alla fall 
i går och som väntat deklarerade han klart att han absolut inte ville förknippas med mig på något sätt. 
Han ville att jag skulle ändra hans namn till ”Orvar”, liknade mig vid Carina Rydberg som lämnat ut 
sina älskare i sina böcker. Men han kunde också tänka sig att titta på det jag skrivit. Var ledsen efter 
samtalet, det finns ju ett blödande sår i mitt hjärta.  

Åkte till den gemensamma träningen. Mycket kraft som alltid. Jag fick ∞ när jag tryckte på ming-
men och naveln. (Serie US. Grupp 8 nr 1.) Jag lämnade boken till Lars, det var verkligen som att ge ut 
sitt hjärta, sin själ. Men jag kände också att han är starkare, mer fullvuxen nu. Han har ju hjälpt mig 
otroligt mycket. 
”Lustigt” nog mötte jag Arne på stationen och vi hade sällskap en bit på tåget. Till min egen förvir-
ring blev jag så irriterad när jag pratade med honom. Återigen detta med Mr S och qigongen, deras 
feghet, underordnande etc. Efteråt kände jag att det kanske var något som förmedlades via mig från 
hans andliga ledsagare. Det där är väl något jag själv i stort sett arbetat mig igenom? Jag kan ju 
känna att jag förmedlar kärlek och sorg ibland, varför skulle inte en ”uppsträckning” också kunna gå 
igenom? 
Jag såg en så stark, ensam stjärna på himlen nu på morgonen. För mig representerar den hans åter-
komst till Jorden. Den strålande morgonstjärnan. Allt hopp. 
Gode Gud, hjälp mig att göra min del i Ditt stora verk. Amen. 
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 16/12 2002 
Jag drömde att jag var hos några grannar. Det var sol, vackert. Jag balanserade på en stenmur eller 
något liknande, hade lite svindel, det var högt. Grannen höll på med sin bil, han var uppmuntrande 
tror jag. Jag kom hem och muren mot gatan var så jämn och välbyggd, förutom en sten som trycktes ut 
av ett ogrässtånd. Jag ryckte upp det och sparkade in stenen så att den kom för långt in. 
Gav Förklaringsboken till Herbjörn och Lotta. Mitt hjärta, min själ. Men jag måste ju vara beredd på 
att lämna ut mig. 
Har en hel del kval över Lars. Han har ju inte varit speciellt hjälpsam och nu har jag gett honom mitt 
innersta… Men allt har ju varit bestämt, varje roll har haft sin viktiga uppgift. 
17/12 2002 
Irriterad. Mycket kraft, hög vibrationsnivå, vilket naturligtvis tar på. Jag känner också att jag är öp-
pen för all möjlig påverkan, både sådan som jag själv framkallat och annat. Qigongarna. Jag fick 
också ett mail från en kvinna i Umeå som varit med på mitt föredrag och nu var så orolig för mig, att 
jag gick in för mycket i mig själv. I går hade hon ringt till Arnfinn på hans jobb och pratat om samma 
sak! Visst kan det vara smickrande att få sådan uppmärksamhet, men jag anser förstås att det är något 
”sjukt” i hennes reaktion. Samtidigt får jag naturligtvis inse att jag öppnar upp för allt möjligt när jag 
går ut och att jag måste lära mig att hantera sådant. I grunden ligger förstås min egen motvilja mot 
att lämna ut mig, att sätta mig själv i centrum. Och ändå tvingas jag göra detta och vara beredd att ta 
emot all slags ”skit” för den jag är och för det jag går ut med. Visst är det möjligt att hon fångade upp 
något av min egen ambivalens? 
Men jag är ju själv budskapet. Ett ord som blivit kött. Jag måste väl inse att många människor inte 
kommer att förstå skillnaden mellan det lägre och det högre jaget. Men huvudsaken är ju att jag själv 
förstår. Att jag själv står stadigt när alla möjliga projektioner fästs på mig. 
Gode Gud, alla mina lärare och Mästare. Hjälp mig framåt. Hjälp mig att göra min del i det stora 
verket. Hjälp mig att hjälpa människor på det sätt som bäst passar var och en. Amen. 
19/12 2002 
Skickade ett mail till den där kvinnan i Umeå där jag försökte förklara varför jag berättat om mig 
själv. Att jag hoppas det kan hjälpa andra i deras utveckling. Fick tillbaka något som var fullständigt 
förvirrat, kontentan var i alla fall att jag behövde hjälp, upplysning, osv. Hon hade också skickat ut-
drag ur ett par böcker av AA Bailey till Arnfinn! Hon spred verkligen förvirring, och rubriken på hen-
nes första mail var också helt följdriktigt ”?”.  
Jag tyckte det här var riktigt otrevligt, men idag förstår jag att det antagligen bara var första exemplet 
på vad som komma skall… Om mitt budskap och min kraft har någon förändrande verkan så kommer 
naturligtvis första effekten att bli att människors etablerade uppfattningar och ramverk kommer att 
rubbas. Och en naturlig reaktion från egot är då att kämpa för att behålla status quo. I stället projice-
rar man sin förvirring, smärta och ilska utåt, vilket kommer att bli mot mig i det här fallet. Jag vill ju 
sprida frid och inte strid, men visst blir det strid inom varje människa… Men efter striden kommer fri-
den. 
Min egen utveckling har ju haft alla dessa element, i varv på varv. Första träningen som gav ett kun-
dalinigenombrott, extas, förvirring och ilska mot Lars och de andra lärarna som utsatte mig för detta. 
Vilket naturligtvis var orättvist, men jag lyckades ju också hålla det inom mig själv. Sedan varv på 
varv där Lars fått stå i skottgluggen och så småningom även Mr S. 
 Men nästa steg är ju att se genom sig själv och dra tillbaka sina projektioner, men även att kunna 
bedöma andra människor och organisationer på ett balanserat sätt. Allt har ju sin betydelse, det 
svarta så väl som det vita Jag har ju fått ovärderlig hjälp av Lars, Mr S och qigonggruppen, både 
genom positiva och negativa företeelser. Och jag förstår nu att de negativa faktiskt varit de som hjälpt 
mig mest. 
 Och det här med Umeå-kvinnan. Visst vill jag hjälpa människor, men var och en måste frälsa sig 
själv. Jag kan inte mer än ge ut mig själv och sedan får det tas emot eller förkastas. Men man måste ju 
gratulera någon som det händer saker med! 
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22/12 2002. 
Jag drömde om någon slags konferens eller möte. Äldre damer. När vi lämnade mötet mötte jag en 
slags ”insatsstyrka”, räddningstjänst. Två personer som deltagit i ett lopp, de var kuskar, hade dött. 
Tydligen hade de tagit livet av sig? De var små. Täckta av rosa bårtäcken, så rent. På varje bår låg en 
skär ros. Jag fick en glimt av den ene, han var nedstänkt, hade fortfarande sin hjälm på sig. Det var 
tydligen två män. Räddningspersonalen sa att det fanns fler olycksoffer. Många är kallade men få 
utvalda… Någon slags kärlekspakt? Rosa, rosor. 
Funderar en del på det jag läste om Krishnamurti, att han som äldre inte kom ihåg något om sitt ti-
diga liv som barn och ung. Jag känner ju att jag mer och mer töms på minnen själv. Men det finns 
också en rädsla i detta. Eller en kamp. Att hålla sig kvar fast man egentligen släppt taget. Hon som 
har dött. Ett kärl som fylls av det Gudomliga. All rening och städning efter henne som dött. 
Gode Gud, hjälp mig att göra min uppgift i ditt återvändande hit till Jorden. Hjälp mig att välkomna 
dig, att ta emot dig. Amen. 
24/12 2002. 
Jag drömde att jag var på ett projektmöte. Jag hade gjort en redovisning av förhållandet mellan järn-
malm och utvunnet stål i Ryssland? Det var i alla fall en uträkning av ett förhållande mellan något 
större och något mindre som jag skrivit om på whiteboarden. Jag var lite skamsen för jag kände att 
jag inte undersökt tillräckligt om mina resultat var riktiga Men en som visste ”allt” försäkrade att det 
var riktigt. Han var nog samma som tog emot mig på det största företaget. Högste chefen. Vi talade 
också om att vi hade fått fred med Ryssland eller något liknande. Jag tänkte på det som sades om sjä-
lar från Ryssland som skulle komma tillbaka(?) i undervisningen till Hilma. 
26/12 2002. 
Drömde att jag var på ett företag/jobb. En man var någon slags chef. Jag sa ”trevlig helg” till honom. 
Han gav mig ett leende, ungefär ”vi kanske ses innan dess”. Det var två utgångar, man borde tydligen 
gå ut via någon slags baktrappa, men jag och någon till valde den bredare, ljusa trappan. Jag såg en 
stor ullig boll, någon berättade vad den kallades och visade att den bestod av en massa ulliga larver 
som bildade denna stora, vackra, boll. En man hade en bur där en ensam sådan där ”ullarv” fanns. 
Den var pigg. 
Drömde att vi var några som plockade bär, lingon. Jag kom upp på en backe. En av ”killarna” hade 
fyllt hela sin hink med någon slags konstiga svampar. ”Jag trodde vi skulle plocka lingon”, sa jag. 
Min hink var bara halvfull. Vi satte oss. En av de andra hade plockat smultron som han bjöd på. Den 
man som var chef på företaget i första drömmen kom upp till oss. Jag kände en sådan glädje och kär-
lek när han kom gående. Plötsligt började det regna. Jag stod där på toppen av berget och såg hur det 
vräkte ner regn över Jorden. Det var som om jag var någon slags sierska, profetissa. Drömmen om 
regnet påminner om drömmen om staden i regn och vatten från 23/3 2001, fast där var det också en 
stark känsla av glädje. Vatten, en spänning mellan det medvetna och det omedvetna som löses ut. 
Grät när jag tränade på morgonen. Sorg, frigörande. Kämpar för att släppa banden till qigongarna. 
Känner att det är smutsigt, skadligt, att ta emot den energi som finns där. Samtidigt känner jag en stor 
sorg. Dessa gamla kära band… 
27/12 2002. 
Jag drömde att jag hade ansvar för en massa barn i en by. Jag lagade mat, stekte pannkakor, fast det 
var svårt. De klibbade ihop, blev kalla innan de hann äta. Deras fäder, eller någons far, kom också 
och åt. Alla verkade i alla fall uppskatta mig, fast jag själv tyckte jag var oskicklig. Det fanns en hund 
där också, ingen visste vart han hörde. Men han var så snäll och lugn. 
Drömde häromnatten att jag skulle åka till Kina helt plötsligt. Någon frågade om jag betalat in någon 
slags avgift, men det hade jag inte gjort. Det visade sig att min far betalt in avgiften för min räkning. 
Känner mig rastlös. Det skall bli skönt att städa ur kontoret. Har en stark vilja att avsluta allt. Stor 
längtan hem, härifrån. Men jag måste ju avsluta allt jag tagit på mig. Boken först och främst. Känner 
mig på sätt och vis liten och ensam. Men jag har också haft så mycket kontakt, fått så mycket kraft i 
helgen. Tack Gode Gud för all nåd. Ske din vilja, såsom i himlen, så ock på Jorden. Amen. 
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HEMLÄNGTAN 

31/12 2002. 
Orolig, ledsen, tryck, gråt. Sade ifrån mig workshopen i Umeå i februari. Allt känns så smutsigt. Jag 
vill härifrån, vill få komma hem, men antagligen är väl inte min uppgift här klar än? Jag hade velat 
vara med på träningskursen i helgen, men vad hade varit meningen? Inget nytt har ju hänt, jag borde 
inse efter kursen i maj att det är bortkastad tid. Och ändå saknar jag dem… 
Jag drömde att jag var någonstans med en man och en liten flicka. Det var någon som bröt sig in, 
någon som hotade mig. Som smög sig in när vi sov. En mördare eller något liknande. Vi skulle 
fly/flytta och var på väg ut bakvägen när jag ångrade mig. Jag skulle in igen och hämta något, fast jag 
visste att det var stor risk att den där ”mördaren” fanns där inne. Tänkte ta med mig flickan in igen 
och hämta vad det nu var som jag glömt. 

5/1 2003. 
Jag fick låna nya pärmar av Gustaf i torsdags. Vi pratade om 1 Kor. 13 som kvinnorna så ofta läste. 
Gustaf hämtade Bibeln och läste detta kapitel. När jag tänkte på det här på kvällen, hur jag känt en 

stor kraft när han läste, såg jag plötsligt ∆ . Jag tänkte på att det var ett meddelande om tro, 
hopp och kärlek. Men störst av allt är kärleken. 
Nu idag läste jag i Hilmas texter ett avsnitt från 14/1 1913. Där kommer återigen i texten ankaret, 
trianglar och ett meddelande om tro, hopp och kärlek. 1 Samma upplevelse 1913 och 2003. 
6/1 2003. Trettondagen. 
Inser att jag måste skriva om de budskap som finns i de nya pärmar jag lånat, kopplat till min egen 
utveckling. Allt sker så lugnt, fint, självklart. Tack Gode Gud för all nåd. Amen. 

ATT DÖDA DET LÄGRE JAGET - DEN ANDRA KALKEN 

9/1 2003. 
Jag drömde att jag var i Stockholm, nästan inne i centrum, men inte riktigt. Jag mötte en man som var 
ute och gick med sitt lilla barn i sittvagn. ”Nu kommer vi till ett nytt övergångsställe” sa pappan till 
barnet. Tydligen var det en ny väg, de hade nog flyttat dit nyss. Men barnet ville inte att de skulle gå 
över, det började skrika i högan sky. De vände, och när de gick tillbaka började barnet jollra. Jag 
hörde tydligt att han ”pratade” om att han var glad att gå hem till mamma, men mannen verkade inte 
förstå att barnet verkligen pratade, han hörde bara ett obegripligt joller. Plötsligt var jag på en kon-
sert eller en föreställning. En mansröst och en kör sjöng något med refrängen ”second cup, second 
cup”. Det var dramatiskt, lite Wagnerinspirerat. Plötsligt såg jag en hand, med en syl eller ispik eller 
något liknande vasst, som höjdes. Han som höjde handen begravde, med en ”välberäknad” eller mål-
medveten rörelse det vassa föremålet i hjärtat på sitt barn. Det var mannen jag sett på gatan förut, 
och barnet var nu en schimpansunge. Jag var helt bestört, det lilla barnet som bara ville hem till 
mamma! Det varma, röda blodet rann ut. Alla applåderade, En man bakom ”kulissen”, bakom ett 
piano, drogs fram. Han bugade sig för applåderna, han var den som skulle firas. 
När jag vaknade tänkte jag på Förklaringsboken. I går läste jag om hur Hilma lämnats av alla sina 
vänner utom No 13. Där fanns en beskrivning av Gusten som var på pricken en beskrivning av Lars 
karaktär. Och No 4, Heléne, som stämde helt med Carina. Jag tvekade att använda detta i min bok, 
det kändes som om det var ett intrång på ett djupare plan. Överhuvudtaget var jag villrådig om hur 
det nya skulle användas.   
Om jag helt skulle skriva om det sista avsnittet med anledning av det jag läst sista dagarna av Hilmas 
texter, eller om jag bara skulle lägga till ett avsnitt på slutet. Men jag kände också ett motstånd, och 
har naturligtvis gjort det hela tiden. Detta med Jesus, Kristus, Mästarna. Jag vet ju att jag inte lyckats 
beskriva detta fullt ut. Delvis p.g.a. bristande insikt, men också för att det fortfarande finns en rest av 
rädsla att bli förkastad. Jag vet ju att många inte kommer att förstå eller acceptera det jag skriver om, 
                                                 
 
1 Lnr 562 s 104, 107. 
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och det är naturligtvis mina närmaste som det känns mest svårt med. Det finns fortfarande ett mot-
stånd mot att gå ut offentligt med detta p.g.a. att jag vet att vissa släktingar inte kan acceptera mig. 
Men det är ju så redan nu? Varför skulle det bli värre om det blev ”officiellt”? Då kommer förstås 
min egen blygsel och feghet in i spelet. Att lämna sin fader och moder. Att döda sitt barn, sitt jordiska, 
sin djurnatur. Han som vill hem till modern, till materien, till det jordiska. Den andra kalken som 
måste drickas ur… Att mycket medvetet döda sitt eget käraste? 

ATT SKRIVA AV ANDRAS RESULTAT 

12/1 2003.  
Jag drömde att jag gick någon högre ”tilläggskurs”. Vi hade fått en uppgift. Den bestod dels av en 
fysikuppgift, det var något som rörde sträckor, tid och acceleration, och dels en textdel med en be-
skrivning av undersökningsresultaten. Uppgiften var ganska lätt för mig, jag är ju trots allt civilin-
genjör, men jag undrade lite hur Herbjörn skulle klara den. Han deltog tydligen också i kursen och 
jag trodde inte han hade någon riktig teknisk grund att stå på. Jag var nog lite övermodig eller själv-
god eller lat. En annan kursdeltagare var en gammal gymnasiekamrat till mig som hoppade av redan 
efter första klass. Han var inte speciellt omtyckt, var lite dryg och grov men också glad och ”välpole-
rad”. Han gjorde i alla fall den där uppgiften med stor hjälp av någon ”enklare” anställd vid skolan. 
Det var någon slags vaktmästare tror jag. De gjorde ett ”fälttest” av den där uppgiften. En liten hund 
fick springa uppför en backe och de mätte fysikaliska storheter i praktiken. Jag tittade visst på ”uti-
från” eller ”nedanför”. Jag gjorde tydligen inte uppgiften själv, utan när vi kom tillbaka till skolan 
tog jag min väska som stod bland ett gäng kvinnor, och flyttade till en plats bredvid den där killen som 
gjort uppgiften. Jag bad att få skriva av hans resultat. När jag gjort det var jag plötsligt hans ”slav”. 
Jag var tvungen att betala tillbaka genom att arbeta med att flytta undan värdelösa resultat i hans 
stenhuggeri. Någon hade bl.a. huggit upp en massa gatstenar som var oanvändbara och som jag nu 
var tvungen att flytta undan. Jag fick arbeta från morgon till kväll trots att jag hade familj att ta hand 
om! 
Jag vaknade och mådde så dåligt. Hade jag misslyckats? Inte gjort min uppgift? Gällde det Förklar-
ingsboken?  
Jag kom att tänka på Hilma som flyttade, både fysiskt och ”mentalt” för att få hjälp av Rudolf Steiner. 
Hur hon lämnade kvinnorna i Stockholm, och att de tydligen blev osams för att de andra inte kunde 
acceptera Steiners storhet. Jag tänkte på min vilja att hjälpa Carina, kanske fanns det ett moment av 
gottgörande i detta. Min starka känsla när jag mötte Knut var att jag hade varit en försumlig mor till 
honom i ett tidigare liv. Att jag gång på gång utsatte mig för Carinas svek och avståndstagande på ett 
fullkomligt tvångsmässigt sätt. Herbjörn som utlöste gråt och sorg hos mig bara han kom i närheten. 
Hilma svek ju verkligen både idealen och sina vänner när hon ”gick över” till Steiner och flyttade till 
Helsingborg. Hon lämnade det arbete som kretsen hade kämpat så mycket med, och försökte i stället 
”skriva av” Steiners resultat. Hilma och Thomasine Andersson var t.o.m. i Dornach flera gånger och 
kopierade en del av Steiners skrifter rent fysiskt! Fast Hilma hade tagit emot den högsta undervisning 
som getts till Jorden. 
Det är ju inte underligt att jag inte fick den hjälp jag tyckte jag borde få av qigongarna. De visste 
förstås undermedvetet att jag är en svikare?! Och ändå var det nödvändigt? Mitt besök i Järna i som-
ras var förstås en del av denna process, och även mitt försök att läsa Steiners bok om tempellegenden. 
Visst fanns det något där i Steiners bok, men det ledde inte mig framåt.  
Hilmas undran i det hon skrev om varför Steiner blev sjuk, och hennes självförsvar som genast sa åt 
henne att inte fundera på detta. Men visst spred han sin kraft åt alldeles för många håll. Visst for han 
runt och arbeta ihjäl sig för något som bara var ett fata morgana… Att tro att man skall lösa alla li-
vets problem, att inte använda sin kraft där den bäst gör nytta. Att låta sig bli en guru, bygga ett tem-
pel över sig själv och sina jordiska kunskaper och färdigheter. Att låsa fast människor i en väntan på 
att man skall komma tillbaka och fixa allt. Det hände med Hilma, med gruppen i Danmark som upp-
rätthåller sin verksamhet i väntan på Beasleys återkomst, och faktiskt också de kristna kyrkorna. Spe-
ciellt de kristna kyrkorna.  
Det leder ju till stagnation och stoppar all utveckling. Värdelösa resultat som måste forslas bort. Att 
låsa in sig i en viss sanning. Klart att Steiner förmedlade kraft och att det fanns delar av hans resultat 
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som Hilma hade nytta av. Men att ”konvertera” till antroposofin och lämna sina gamla vänner var 
förstås fel. Att förskjuta Gusten. Lustigt också att se hur lite resultat som kom fram under 20-talet. 
Eller rättare sagt, inget. Hilmas kraft gick till ett helt annat ändamål. Men det var en viktig lärdom. 
16/1 2003. 
När jag mediterade i går kväll tänkte jag att jag tränade. Plötsligt var det som om jag trängde igenom 
”något” med händerna och någon på andra sidan tog tag i mina händer med ett fast tag. Vet inte vad 
som hände sedan. Jag såg också någon stor man som tröstade en ung kvinna. Slöt henne till sitt bröst. 
Under natten fick jag en stark kraftpåverkan. Hetta, har fortfarande lite nässelutslag på händer och 
fötter. Såg klarsyn, underbart vackert. Kristall. Kristallkorset. 
Jag drömde att jag träffade en svensk som jobbade i Kina. Det var väl antagligen Knut, han är ju där 
nu. Han, jag och en jämnårig kvinna fördes samman av en ”yttre” kraft, men det var något mellan 
oss. ”Knut” frågade vad det var, jag svarade att det var en plånbok. Jag hade en kasse med en stor 
plånbok som klämdes mellan oss. 
Pengar som skiljer oss åt… Knut, Lars och jag som förs samman av en högre makt, men att vi hålls 
isär av ”pengar”. Det kändes som om jag dog, eller var på väg att dö i natt. Men jag var tvungen att 
komma tillbaka och avsluta boken. 

VI SOM SKULLE VARA FÄRDIGA SAMTIDIGT! 

17/1 2003. 
Jag drömde att jag deltog i ett matteprov, det var väl fem eller sex uppgifter. De två första gick väldigt 
lätt och tydligen var man godkänd om man klarade dem. Jag kom till en stor affär, typ OBS, men det 
var helt omgjort. Det var så vackert, ljust och elegant. Jag gick rakt fram till jag kom till en vägg och 
blev tvungen att vika av i 90°. 
Jag skulle vara med på någon sorts uppvisning. Jag klädde mig i en röd mantel, hade någon slags stor 
brosch. När jag kom dit var det en man som tyckte mina kläder var ”kul”, han lånade min dräkt och 
”fjantade” runt. Vi bestämde att han skulle skaffa en likadan till själva föreställningen. Men inte hade 
han gjort det! Vi hade ju bestämt att vi skulle vara klara samtidigt! Jag blev så arg, sparkade honom i 
njurarna, levern, mjälten…  
Vi var ett gäng som skulle ut på sjön, ut till något slags mål. När vi kom till det där vattnet kom just 
den stora katamaran som vi skulle åka med. Vi var ute på vattnet och jag höll mig fast, stödde mig på 
en manlig lärare. Jag höll honom i handen lite i ”skymundan” (dolt) och ursäktade mig samtidigt. 
20/1 2003. 
Drömde om någon gammal lagård. En investering i en dyr mjölkningsanläggning som min far gjort. 
Drömde om ett projektmöte. Först ett, och sedan ett till som jag på något sätt stannade kvar på fast 
jag inte behövde, eller inte riktigt hörde dit? 
Drömde att en man ringde och berättade att han hade en kund som sett ett projektstyrningssystem som 
jag gjort, och kunden hade tydligen sett att jag löste sådana problem som andra bara ”fejkade”. Han 
hade sett att jag hade en riktig tillämpning av det här problemet. Nu ville han föra samman oss (mig 
och kunden) tror jag. 
Hörde ordet ”ataraxia” inom mig när jag vaknade. Slog upp det på Internet och det är tydligen ett 
begrepp kopplat till Epikuros (~341-270 f. Kr.). Ataraxia betyder tydligen ”själens ro”, det tillstånd 
som en epikuré eftersträvar. 
Och visst är detta relevant. Jag har haft ett ”återfall” den här helgen i min gamla problematik kopp-
lad till qigongarna. Utlösande faktor var ett mail från Lotta där hon föreslog en träningen en söndag i 
februari. Jag insåg att jag faktiskt inte kunde delta trots att vi inte skulle behöva betala till Mr S(!). 
Men varför skulle vi träna tillsammans? Herbjörn tillhör ju Mr S, han bryr sig inte om oss andra 
egentligen. Och nu visade det sig att han skulle ha kurs den där helgen så det blev inte av hur som 
helst. Men jag blev så ledsen igen och tyvärr gick det ut över Lotta. Hon hamnar ju i ”skottlinjen” 
mellan mig och Herbjörn. Tyvärr försöker jag väl påverka honom via henne. 
Det är verkligen jobbigt när det kommer upp en sådan här ”kris”. Tydligen fick jag något krafttillskott 
som utlöste detta. Men jag måste ju komma till ro med dessa människor. Jag vet ju att var och en 
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måste utforma sitt liv. Och qigongsekten är ju något som jag verkligen inte kan göra något åt. Mr S 
som suger ut dessa människors kraft, tid, liv, som en vampyr. Och de som får status, tillhörighet, ja ett 
liv, genom att vara Stora Lärare och förmedla hans ”odödliga” kunskaper. Visserligen genom att leva 
som parasiter på honom, men ändå… 
I går kväll kände jag att jag ville slita av tråden mellan oss, att jag inte ville ha den minsta kontakt 
med dem eftersom det bara betyder smärta. Men jag tvekade trots allt att göra det helt och hållet. Det 
är ju en del av min personlighet, detta att utan pardon avsluta en relation som jag upplever som fel på 
något sätt. Men det här känns som om jag skulle dö, att det är det enda som håller mig kvar här? Öns-
kan att få kontakt med dem, att få bekräftelse. 
Jag vill ju vara fri. Gode Gud, hjälp mig att förstå att andra människor aldrig kan ge mig det jag sö-
ker. Den enda friden finns hos Gud. Jag trodde faktiskt att jag var i hamn, men tydligen inte. Och det 
är ju märkligt. All gammal karma som finns mellan i första hand mig och Lars. Mitt förnekande av 
honom i det förra livet. Och nu, är hela drivkraften bakom alla mina ansträngningar en önskan att vi 
ska bli kvitt? 
Och min förtvivlan nu när jag (äntligen) inser att det aldrig kommer att ske? I alla fall så länge han är 
fånge hos Mr S. Eller rättare sagt låter sig utnyttjas för förmånen att få glänsa framför andra. Och 
även om Mr S skulle packa ihop och dra iväg skulle det ju inte ändra någonting. Lars och de andra 
skulle inte förändras. Jag måste inse att det inte är Mr S egentligen, utan deras egna brister, deras 
egen tomhet, som de låter fyllas av honom. Och min vånda och min sorg. Vi hade ju ett gemensamt 
uppdrag. Jag måste inse att det är slut nu. 
Men hur skall jag nå denna själens ro? (Ataraxia.) Visst är jag väl där under långa perioder, men så 
fort det kommer minsta influens från mina ”gamla vänner” dyker min sorg, ilska, oro, upp igen. 
Kunde jag bara låta det flöda fritt skulle allting vara bra. Men problemet är att jag känner att jag 
”göder” Mr S när jag låter kanalen vara öppen. Men det måste jag väl tillåta. Att låta solen lysa över 
onda och goda. Och Mr S är väl inte ”ondare” än de andra. De lever ju i sin egen ”fruktbara” sym-
bios. Lyckliga så länge inget påminner dem om att de är vampyrer eller parasiter. 

Behov av 
att härska, 
av andras 

tid, kraft, liv.

Behov av 
ledning, 
bekräftelse, 
livsinnehåll, 
hängivenhet.

 
Om de bara inte använt Qi, den gudomliga kraften, den gudomliga kunskapen. Jorden kan ju aldrig 
rensas från sådana här sjuka förhållanden så länge som människorna inte själva växer upp. 
Gode Gud, mina älskade Mästare. Hjälp mig att göra det jag kan för att föra ut er visdom till männi-
skorna. Hjälp mig att klara min del i ert stora projekt. Amen. 
21/1 2003. 
Drömde att jag var ute på en tågresa. Något hade hänt med en ”visa-automat”, den hade fläkts upp 
och någon skulle använda den för att få ut pengar, antagligen på något ”felaktigt” sätt. Han skulle 
tydligen slänga av den från tåget, antagligen för att hämta upp den senare. Någon målade en tavla för 
att förmedla ett budskap, det var dolt i målningen. Där stod (jag kunde tydligen lästa det dolda i klar-
text) något om att det skulle ske idag. Också någon dröm om att vi skulle äta kalkon men att jag tog en 
skiva i förväg. 
Det där trycket runt qigongen tog sig uttryck i att jag mailade Lars. Han hade naturligtvis inte läst 
något av boken. Jag hade väl hoppats att han skulle läsa och förstå. Men jag får ju ingenting gratis. 
Mailade i alla fall och bad om förlåtelse (för sveket i förra livet). Fast det är ju svårt när motparten 
inte alls vet vad det handlar om.  
Jag insåg i morse att deras nedvärdering av sig själva är nyckeln till att det hela håller ihop som det 
gör. Antingen måste Mr S släppa dem fria, fast det kan han ju inte. Det enda sätt de kan bli fria på är 
genom att förstå sin egen storhet, att de står upp för sin egen kraft. Och det är inget någon annan kan 
göra åt dem. Kanske är det också en anledning till att jag skrivit boken. De är ju lärjungar till den 
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störste Mästaren. De har fått all undervisning. Men precis som jag själv gjorde så slösar de bort sitt 
”kapital” för billiga belöningar från Mr S. För hans värdelösa resultat… 
Men jag kan inte tvinga dem att inse något, de måste själva förstå sin egen storhet och respektera sina 
egna gåvor för att något skall hända. Vi är alla gudar. Vi är alla på väg åt samma håll och vi har alla 
samma ursprung. Ingen kan befria någon annan. Allt vi kan göra för att hjälpa andra är att förmedla 
all vår kärlek och all vår glädje över deras andliga kraft och styrka till dem. Och då kommer de också 
att få en hjälp att befria sig själva. 

DET GENOMRUTTNA HUSET 

22/1 2003. 
Jag åkte till den gemensamma träningen i går kväll. Min dröm om att inte låta pengar komma mellan 
oss var en utlösande faktor. När vi ställde upp för att träna fick jag ett väldigt starkt krafttillskott. Men 
det var också väldigt oroligt, en slags kamp mellan olika krafter. Jag visste dock att min Mästare är 
den starkaste, att den kraft som verkar genom mig är den goda kraften. Jag kände också den där par-
fymsmaken ett par ögonblick. Mr S pratade hela timmen! Han hade folk att sitta på det kalla golvet en 
hel timme och lyssna på hur han lovade att de skulle få lära sig att se, ”läsa”, och styra Qi för att läka 
sjukdomar på 9-dagarskursen i sommar… Han vågade inte ens köra Qi-reglering, vi fick träna fing-
erträning med öppna ögon en minut eller så, han vågade inte ens blunda…  
Det hela var faktiskt ganska obehagligt, men på slutet kände jag att det bara gick igenom ett stort 
medlidande med dem allihop. Mr S missade en kontakt med den gudomliga kraften av rädsla att mista 
sin makt, för att han är förblindad av sitt ego och sina egna smutsiga insikter. Jag hade ju äntligen 
förstått att var och en måste befria sig själv. 
Jag drömde att vi var i ett hus som vi inte ägde, bara ”lånade”. Det var helt genomruttet. Min guru 
eller far var med. Han stack en kniv genom väggen, den var så rutten, som gjord av sockerkaka. Det 
handlade förstås om qigongskolan. 
Gode Gud, hjälp mig att aldrig mer utsättas för den kraft som finns i den här skolan. Amen. 
23/1 2003. 
Drömde häromnatten något om att släppa handbromsen. Att jag åkte iväg, baklänges(?), i för hög 
fart. 
Jag har ju känt att jag på sätt och vis hållit ”igen” så länge som jag hållit på med boken. Det finns ju 
en känsla i mig att om jag skulle få en total kontakt utan att kontrollera det skulle jag riskera att dö. 
Jag tror också att jag hade ett val, jag har nog gjort vad som behövs för att bli godkänd, visst kunde 
jag välja att stanna kvar ”där” nu. Men om jag vill finns också fler uppgifter. Och visst har jag väl 
valt att kämpa på! 
Men det är svårt att släppa efter. Jag har ju kämpat så länge med detta. Det finns en instinkt eller 
självbevarelsedrift som blockerar mig i magen. Vad behövs för att jag skall komma vidare? Jag har ju 
inga direkta bekymmer just nu. Ekonomin flyter på ett tag. Jag har inga förpliktelser, inga inplane-
rade möten. Boken är i stort sett klar. Jag kan göra precis vad jag vill! Det enda som hindrar mig är 
att jag inte vet vart jag skall gå. De sanna sökarna, var finns de? Kan jag nöja mig med att arbeta i 
det inre, i den andliga dimensionen? Det är ju det som är det nya. Att inte påverka andra, inte bygga 
imperier, inte sälja sig själv som någon guru… Att bara förmedla kraften och kärleken.  
Men vad handlade det egentligen om på träningen i tisdags? Var det en egotripp? Men jag fick ju ett 
väldigt starkt kraftpåsläpp, nog användes jag i något syfte alltid. Varför kämpade Mr S så för sin auk-
toritet? Det är klart att våra band, våra gemensamma liv är en sammanhållande faktor och att jag är 
en levande kritik mot hans ”regering”. Men jag vet att de själva måste frigöra sig själva. Och ändå, 
jag har ju kämpat för att vi tillsammans skulle nå insikt, bli medvetna om vårt öde… På ett djupare 
plan är jag naturligtvis klar över att jag aldrig kommer att överge dem. Visst hade jag hoppats att vi 
skulle få njuta frukterna av allt arbete, allt lidande i alla liv nu. Och egentligen tror jag väl fortfa-
rande på det… Men jag måste också göra mig fri, nå sinnes- och själslugn. Ataraxia.  
Gode Gud. Tack för all nåd, allt vackert, allt harmoniskt. Hjälp mig att nå en jämvikt och en opartisk-
het som gör mig lämplig att verka som ditt verktyg här på Jorden. Skydda och bevara alla som jag 
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älskar. Amen. Men jag borde ju veta nu! Det är ju skördetiden. ”Rullarna” som jag skall frakta hem, 
en efter en. Festen som skall komma. Han som vi väntar på som kommer från himlen. Andens rike. 
Jag drömde förresten natten efter träningen att en kvinna berättade att hon skulle adoptera ett barn 
från ett annat land, men adoptionen hade ställts in, misslyckats. 
Jag får inte glömma att det faktiskt redan hänt. Kristus är här igen. Den gyllene staden har ju sänkts 
ner. Men jag har ju också drömt att jag skulle vidare. Jag måste förstå att allt är styrt och förberett 
från de Höga. Kärleken lever i evighet men nu väntar nya uppgifter. Den här striden är över. De två 
rikena som skall förenas. Vad spelar det för roll vilken sida man är på? Kanalen är ju öppen. Jag har 
väl gjort det jag kom hit för. Ske din vilja, idag som alla dagar. Amen. 
24/1 2003. 
Drömde om ett möte med gamla arbetskamrater. Från mitt förra jobb. Vi var på mitt gamla kontor. 
Jag skulle ha något möte med en mamma och hennes vuxna dotter. Mamman var så effektiv, kraftfull, 
och det var dottern också. Men dottern skulle också ”växa till sig”. 
Ledsen. Jobbar med att ”släppa efter”. Släppa bindningarna till Lotta och Herbjörn och Lars. Kanske 
är det bara det som håller mig kvar här nu. Det är ju så många tecken och drömmar som tyder på att 
jag skall vidare nu. Det känns så konstigt. Jag hade trott att vi skulle få njuta lite nu efter alla tusen-
tals år av mödor. Men den rätta vilan och den rätta glädjen finns inte här. Jag har väl gjort det jag 
skulle. Var och en måste gå sin egen väg. Sista biten är en helt ensam vandring. Den sista ansträng-
ningen och sedan är jag fri. 
Gode Gud, hjälp mig hem till Dig och de Dina. Amen. 
25/1 2003. 
Herbjörn begärde genom Lotta att få heta ”Konstantin” i Förklaringsboken. Jag blev så arg. Det har 
ju laddats upp i flera veckor nu, och detta förnekande utlöste verkligen min profetiska ilska. ”Att 
dricka Mr S smutsvatten och tro att det är gudomlig nektar. De som vältrar sig som svin i qigongsko-
lans dynga tillhör inte min ’familj’”. Stackars Lotta. Men det var ju tvunget att ske. De har ju valt sin 
”mästare”. Jag ville verkligen dra iväg, men blev kvar här ett tag till. Eller en dag till i alla fall. 
Jag drömde att jag, Yvonne, Annica och en äldre kvinna satt och pratade om den äldre kvinnans and-
liga sökande på något slags fik. Jag sa något om att ”har det inte blivit bättre inom den där rörelsen 
på senare tid”? Men hon sa att hon saknade det sätt det var på när hon var barn. Vi reste oss och gick 
in i en stor restaurang, en festlokal. Det var många bord med vita dukar, men vi var tydligen först. 
Vårt bord stod i mitten, med många bord runt omkring. Det var lite trångt just där. Jag ställde ifrån 
mig brickan som jag hade tagit med från fiket bredvid. Det var visst ”pölsa” som jag ätit! 
 26/1 2003. 
Drömde att jag var med en massa människor på en mönstring för militären/lumpen. Vi satt i en stor 
aula och det var mest män, men också några kvinnor runt mig. Det var ett hav av mörkklädda män. En 
snygg, blond, kvinnlig läkare skulle hålla föredrag för rekryterna. Hon hade bara en liten topp, hela 
magen var bar. Hon skulle prata om ”det manliga könsorganet”. Hon började med att säga något om 
att ”det är skillnad mellan kvinnor och män” och så drog hon upp toppen och visade sitt vänstra 
bröst! Jag var rädd att det skulle bli uppror bland rekryterna, men inget verkade hända. Plötsligt satt 
jag med några människor och diskuterade det här. Det visade sig att det var en film vi sett, att allt 
egentligen hade hänt för flera år sedan. Den blonda kvinnan var en skådespelare, vi pratade om hen-
nes andra roller. Vi pratade också om att ”nuförtiden är det ju obligatoriskt med mönstring för både 
kvinnor och män”. 
Kanske handlar drömmen om Hilma som fick ”blotta sig” när hon målade sina tavlor med tema från 
sexualitet och kärlek. Att hon varit rädd för att skapa ”uppror”. Vi kan nog inte förstå hur kontrover-
siella hennes målningar var då. Även för henne själv. 
Drömde att jag hamnat på någon ort i utlandet där det var en massa ”colleges”. Det var visst bara en 
slump att jag var där, och jag funderade på om jag skulle stanna och ta en extrakurs. Men egentligen 
var jag färdigutbildad. Jag bodde i ett dyrt boende för studenter. Vi fick en fantastisk middag på vita 
dukar. Fast någon ansvarig talade om att de skulle ändra sin policy, de hade inte råd att alltid servera 
sådana överdådiga måltider. Vi skulle gå ut och dricka ”kaffe” i ”salongen”. De ansvariga stannade 
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för en liten konferens. Jag hade en kopp i handen och skulle gå på toa. Visste inte riktigt vad som var 
herr- respektive damtoalett. På dörrarna fanns följande symboler. 

 
Jag gick in genom den andra dörren. Men plötsligt lyftes hela toan iväg, den var som en container. 
Den skulle forslas iväg för någon slags tömning. Jag var instängd, hjälplös, men jag slog på fönstret 
på lastbilen som tagit ”containern” och föraren stannade och släppte av mig. Jag fick veta att det 
bara var någon kilometer tillbaka till studenthemmet. Han pratade franska men jag förstod ändå. Jag 
bar fortfarande koppen (a cup) i handen men den var fylld av en utrensningsprodukt. Medan jag gick 
bestämde jag mig för att inte stanna på den där orten, utan att åka hem till min familj i stället. 
Otroligt stark påverkan när jag vaknade. Illamående. Såg figurer eller bilder som växte fram. 

 
Otroligt labil. Detta starka lösgörande. Är ju förvånad varje morgon som jag vaknar. Att jag måste 
tillbaka?! Jorden, kroppen, materien som drar mig tillbaka. Men vad har jag här att göra? Nog har 
jag väl gjort det som begärts av mig? Ingen frågar efter mig. Ingen bryr sig om det jag har att er-
bjuda. Klart att qigongarna får symbolisera allt detta. Om inte de vill ta emot mig, vem skulle då vilja 
göra det? Det som jag lämnar efter mig i det jag skrivit är ju allt jag kan ge. Inte för att de bryr sig om 
det heller, men förr eller senare kommer väl någon att göra det. På sätt och vis är det väl inte konstigt 
att jag är ledsen, men samtidigt borde väl allt sådant vara över nu? Men jag måste tydligen rensa ut 
allt innan jag lämnar? Är det detta som håller mig kvar? Men hur ska jag klara det? Lars som inte ger 
mig något tillbaka. Visst bad jag om förlåtelse. Men eftersom han inte vågar läsa det jag skrivit är det 
på sätt och vis som att skicka det in i ett svart hål. Jag kan bara önska och tro att min egen förlåtelse 
av honom/Manrique hjälpt. Och Lotta? Vi har inget otalt med varandra, hon hamnade i skottlinjen 
mot Herbjörn. Och han fick förstås plikta för min allmänna ilska mot qigongarna. 
Och är det här slutet på exemplet? Den ensamma vägen. Nästa steg, inte handlar det om att frälsa 
andra, det måste ju var och en göra själv. Visst handlar det om att lösgöra sig från Jorden. Allt har ju 
handlat om medvetandeutvidgning och kunskapsinhämtning. Och när det är klart är man förstås klar 
här på Jorden. Visst är jag en transformatorstation, jag vet att det går igenom massor av kraft. Och 
den andliga kraften hittar naturligtvis sin egen väg. Men inte kan jag väl stanna här av den orsaken? 
Jag kommer ju att få följa arbetet från mitt rätta hem. Allt är ett. I kroppen, eller i en annan tillvaro-
form, det spelar ingen roll. Kanalen är öppen. Varje människa kan själv få denna gudomliga kontakt. 
Har jag något mer att säga? Visst skulle jag vilja förmedla all glädje och all härlighet, men det verkar 
inte som jag kan hitta någon form för det. Antagligen är det inget som skall ta någon yttre form. Visst 
kan vi nå himmelriket här på Jorden, och visst hade jag velat att mina kamrater hade förstått hur stort 
det är det som vi fått vara med om. Men de förstår inte, och jag har väl gjort allt jag kan för att rikta 
deras uppmärksamhet mot det. Om man till och med skriver en bok och de inte ids läsa den, så kan 
man väl inte göra mer? Och det spelar ingen roll egentligen. Deras tid kommer förstås. Var och en 
måste få växa i sin egen takt. 
All glädje, all lycka. Allt har faktiskt redan hänt. Den här gången sker allt i Andens rike, i den andliga 
kraften. Undret har skett men ingen förstår det? Men allt sker gradvis. Jag har ju sett det i min egen 
utveckling, inte har det varit några revolutioner. Evolutionen handlar om att allt måste växa fram 
gradvis, att allt bygger på tidigare steg. Inte kan människor förändras genom yttre under, de måste 
själva utvecklas och skapa sin egen förståelse.  
Men drömmen om matteprovet? Det fanns ju fler uppgifter? Visst, har jag mer att göra här måste jag 
bli kvar. Men det kan förstås också betyda uppgifter i nästa liv? Nästa tillvaro. Men de Höga har ju 



 305  

sagt att jag skall uppmärksammas. Att jag skall förkroppsliga deras budskap. Och budskapet är ju Sic 
Transit Gloria Mundi. Så förgår all Jordens glans. Den stora belöningen, att få återvända till sina 
föräldrar, till sitt rätta hem, överträffar allt annat. 

MUREN ÄR HELT GENOMBRUTEN 

28/1 2003. 
Jag fick ett så starkt genombrott i går kväll. Tänkte att ”nu bröts muren igenom helt”. Underbar här-
lighet. Mycket stark kontakt i natt också. Mår illa idag. Jag har ju kämpat med att ”släppa handbrom-
sen”, det var väl det som hände. Men idag har jag ett visst motstånd igen. 
Tack Gode Gud för all nåd, all härlighet, all kärlek. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 
29/1 2003. 
Drömde att jag var i ett gammalt hus och höll på med något gammalt verktyg, hjälpmedel. Det var lite 
bräckligt, jag tänkte att det kanske vore bättre att köpa en ny. 
Jag drömde att jag skulle gifta mig idag men jag visste inget om vigseln, inte ens om det skulle vara 
kyrkligt eller borgerligt. Kanske var det kyrkligt i alla fall, för jag tyckte det var konstigt att jag inte 
ens hade träffat prästen innan. Jag undrade lite över hur ceremonin skulle gå till. Några barn som 
tydligen var mina var där, jag sa något om att ”tänk att mamma skall gifta sig idag”.  
Är jag alltså klar att lämna över mig helt nu. ”Jag är Guds.” Är allt avskedstagande klart, har jag 
äntligen släppt allt som binder. 
Min håg vänds ju allt mer mot Herren Gud. Min Mästare. Denna underbara kraft, som mjölk och ho-
nung. Det mjukaste, sötaste, renaste, mest kärleksfulla som man kan få kontakt med. Tack Gode Gud 
för denna nåd. Ske din vilja. Amen. 
30/1 2003. 
Drömde om någon slags qigongaktivitet. Catharina och Käte var där, de var som vanligt negativa till 
mig. Men plötsligt öppnade sig Catharina, kom så nära. Någon slags ”kris”.  
Jag drömde också att jag satt och pratade med en ny arbetsgivare. Han tyckte att jag hunnit med 
mycket i mitt liv, men jag svarade att jag försakat eller missat mycket när barnen var små.  
Och visst har jag haft ett stort tryck på mig att prestera, producera och lära. Men samtidigt har jag ju 
prioriterat barnen. Att Arnfinn fått en chans att delta i sina barns uppväxt kan jag inte se som någon 
nackdel. Men visst kunde jag ha tagit en paus under de korta månader det gällde. Men gjort är gjort. 
Och jag har känt en otroligt stor kärlek och närhet till mina små ”valpar”. De har alla tre varit oer-
hört älskade och önskade. 
Men kanske gällde drömmen några andra ”barn”? ”Internetkillen” mailade och aktualiserade mina 
funderingar över mina ”bröder och systrar” igen. Vad jag kan göra för att hjälpa andra, vilken min 
uppgift är. Han representerar ju samma problemställning som vissa andra jag mött. En själ som jag 
verkar ha ett starkt band till. En människa med stor andlig kapacitet, men med ett outvecklat och 
barnsligt lägre jag. 
Generellt är det väl så med oss alla. På den ”mentala” nivån, i vårt högre jag, är vi alla gudar. Men 
vårt högre jag sänder ner den del av sig själv som behöver växa och utvecklas. Och den utbildningen 
kan ingen annan göra åt oss. Vi måste själva gå i vår egen skola. Men kanske har jag en plikt att be-
rätta om mina egna erfarenheter? Peka på vilka områden man måste arbeta med. Vilket jag i och för 
sig gjort i Förklaringsboken. 

Målet Att nå en total kontakt med Gud, med sin Mästare, med sitt högre jag. Att nå Ataraxia, 
själens ro. 

Vägen Genom att bygga upp en stark personlighet och lära känna sig själv för att i slutänden 
kunna styra, kontrollera och uppfostra sig själv. 
Genom att rena sitt inre och yttre, genom att städa ut allt som hindrar och stör i det inre 
templet och i kroppen. Att rensa ut egoism, härsklystnad, stolthet, fördomar etc.  
Genom att lära känna de mörka och ljusa krafterna i sig själv och i andra. 
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Medlet Kärlek till sig själv, sin nästa och Gud. Att ta in den gudomliga kraften och kärleken och 
låta den göra sin verkan. Att gå in i sig själv. Att sätta upp gränser mot allt som stör den 
inre kontakten. Att skapa lugn och ro, att hedra vilodagen. 

Man kan aldrig nå målet på någon annan väg än den som leder genom det egna självet. Aldrig via 
någon annan människa eller organisation. Aldrig genom att utnyttja andras kraft. Aldrig genom att 
förtrycka, nedvärdera eller på något sätt använda någon slags makt över andra människor. 
31/1 2003. 
Drömde om ett jobb som jag avslutat. Mitt arbetsrum var tömt. Vi skulle ha en middag och det var 
samtidigt en avskedsfest för mig. En kvinna var så berusad, hon ville berätta något skvaller om ett 
misstag som jag gjort, men hon var helt fel ute. Visst har jag gjort misstag, men inte just det hon be-
rättade om. En man som jag haft ett nära förhållande till satt nära mig. Han ville köpa ett par flaskor 
vin som avskedspresent, jag tyckte han skulle köpa vitt vin. 
Skrev in det sista, t.o.m. i går, i Förklaringsboken. Jag hade tänkt sluta med drömmarna runt första 
advent men insåg att även de sista veckorna måste med. Det är så underligt, det är precis som om jag 
”skriver” mitt liv samtidigt som jag lever det. Livets bok. Och slutet? Varför är alla så intresserade av 
slutet, som de sa i ”Fotboll för Buddha”. Det är ju resan som är det intressanta. 
1/2 2003. 
Drömde att vi skulle åka och hälsa på Susanne. Jag trodde att hon bodde i ett hyreshus som låg 
centralt. Jag fick veta att det var det största hyreshuset i Stockholm. Fast det såg väldigt ”modest” ut 
på utsidan. När vi kom in fanns hon inte på någon förteckning över hyresgäster. Det var 13 våningar 
och det bodde tydligen bara en hyresgäst på varje våningsplan. Vi åkte upp i hissen och stannade och 
tittade på dörr efter dörr. En kvinna med en massa barn, som alla såg ut att vara i 4-5 årsåldern och 
hade likadana overaller, steg också in i hissen. En engelska skulle försöka hjälpa mig. Hon hade rött 
hår, ”an English Beauty”. Tydligen trodde hon att Susanne hade likadant hår. Plötsligt stod jag på en 
hiss som bara var en platta utan väggar. Den började gå uppåt men jag blev rädd, lyckades trycka på 
stoppknappen och kom ner igen. Till slut kom jag på att Susanne inte alls bodde i det där huset! 
Tänker på Hilmas grupp med 13 kvinnor. Jag trodde att Susanne kanske var No13, men tydligen inte. 

EXAMEN 

2/2 2003 Kyndelsmässodagen. 
Jag gick igenom alla mina erfarenheter med mig själv eller någon lärare i natt. Lager på lager. 
Jag drömde att det skulle bli examen i sonens skola. Jag var skyldig 150 kronor som jag skulle betala. 
Jag hade bara 100 kronor och lämnade skolan för att på något sätt växla till mig ytterligare 50 kro-
nor. Jag skulle byta en CD som jag hade mot pengar. (Jag har ju sparat Förklaringsboken på en CD. 
Den är tydligen något som jag skall använda för att betala av min skuld till skolan/jorden.) 
Drömde att det skulle bli bröllop. Min syster skulle gifta sig och jag skulle hålla ”talet till bruden”. 
Jag var lite orolig. Jag hade visst en resdräkt med lång kjol, någon sorts sekelskiftesdräkt. 
3/2 2003. 
Drömde att jag hittade ett smycke som jag fått som barn, det var ett slags pris. Det var så vackert, ett 
pärlband och en stor medaljong. Jag hade helt glömt bort att jag fått detta pris, denna belöning, som 
barn. På framsidan tyckte jag att det stod ”Amaliel” och på baksidan stod det något om att det var ett 
pris till Dag Hammarskjölds minne. Att jag fått det 1960. (Fast han dog väl inte förrän 1961.) Jag var 
upphetsad, det var ett bevis för deras ledning. Men sedan såg jag att det inte stod ”Amaliel” utan 
något annat på framsidan. Jag tänkte på mitt minne av att jag hittade ett halsband i en stubbe som 
barn, det kan ha varit 1960. 
Kommentar. Drömmen om Dag Hammarskjölds minne tror jag handlade om att han gjorde sig 
klar för att lämna långt innan det hände, kanske redan 1960. Han lämnade sitt manuskript på det 
städade skrivbordet, och det är det jag också vill göra. Jag känner en stor släktskap med honom, 
ensamhetskänslan trots att man har allt, och känslan av att vara utvald på ett sätt som inte kan 
förmedlas till andra människor.  
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Drömde att jag kom in i en överdådig affär. Affärsinnehavarinnan hade tydligen också kor, hon skulle 
hem och mjölka varje kväll. Hon frågade mig var jag hade de andra delägarna i firman, vi var väl 
egentligen 5 stycken? Jag skämdes, vi hade ju brutit med varandra. 
Det var också någon dröm om att vi var ett gäng som skulle ut på någon slags utflykt. Vi förberedde 
matsäcken men jag förstörde nästan en termos för en av kvinnorna som skulle med. Gick uppför en 
trappa. Ett fullt badkar, något om att bada i samma vatten som en man. 
Det där smycket. Den gamla kvinnans, gudinnans smycken. Skarabén, evigt liv. Synerna av smycken, 
egyptiska bilder under tredagarskursen vid första maj 2000. Drömmen om slakteriet, fiskarna, vattu-
mannen och den gamla kvinnans grav föregicks av en vision av samma halsband och haken och hys-
kan, den 18/6 2000. Visionen att jag fick ett vackert halsband den 20/11 2000. Det egyptiska som akti-
verades med syner av smycken, kor etc. innan mottagande av texten i början av augusti 2001.  
Min dröm som på något sätt förutsade min utveckling flera år före den startade. Det var en dröm med 
svartvita kor i en fantastisk grönska, dessa kor hade något slags budskap till mig. Hon som förestår 
affären som också har kor. Hathor. Gudinnan som var förbunden med glädje, kärlek, moderskap. 
Anch, livgiverska. Återfödsel. En av hennes manifestationer är tydligen falken som jag såg tidigt. Visst 
är det Gudinnan som verkar. Kärleken, glädjen och visdomen. Den kvinnliga aspekten av det som är 
manligt och kvinnligt i perfekt balans. 
Thutmosis III, Hatshepsut, Hathor. I Thutmosis III namnschiffer fanns “beloved of Hathor, lady of the 
turquoise”. Älskad av Hathor, evigt liv. Lady of the West. 
Jag kom via Hathor till en Internetsida som en amerikanska gjort. Hon beskrev en liknande utveckling 
som min, men hon hade blivit ”orthodox kemetic”. Upptäckte att det (förstås) fanns en stor flora av 
egyptiskt, afrikanskt ”lånegods” på Internet. Och ändå finns där en kärna av sanning. Den eviga när-
varon, den starka andliga kraft som verkar nu. Den personliga erfarenheten. Visst är det svårt att se 
vad som är äkta och vad som är det gamla vanliga sökandet efter andliga uppenbarelser i gamla kul-
ter och kulturer, helst så främmande som möjligt.  
Men visst finns dessa spår i våra själar från kulter vi levt i. Visst visar sig det Gudomliga i dag som i 
alla tider. Visst finns det eviga behovet i oss människor att bejaka det andliga, få förenas med Gud, få 
tillgång till Gudinnans rikedomar. 
Men det måste hållas rent! Det får inte döljas i gamla begrepp och halvsmälta riter. Allt som vi förr 
gjorde i det yttre sker nu i det inre. Allt som förr var dolt skall nu bli öppet. Dörren måste öppnas för 
alla! Men det är klart att det kräver en vilja, en öppenhet, en egen drivkraft. I mig, som i alla andra, 
finns alla våra tidigare kulter och erfarenheter. Men man kan inte hoppa tillbaka till en forntid, utan 
måste ta med allt sitt bagage i form av själsliga erfarenheter från alla liv.  
Att aldrig glömma målet, att aldrig falla in i tron på talismaner, symboler, frisyrer, kläder etc. Usch, 
denna vår konsumtionskultur, vår produktifieringskultur. Att alltid skapa en egen ”religion” som man 
avskiljer från allt annat. Att tro att namnet på gudomen är det viktiga.  
Gode Gud, ge mig kraft att göra din vilja. Jag förstår att du vill att jag skall vara en kanal för din 
kärlek, glädje och frid. Hjälp mig att göra min del av Verket. Du som är ett. Guden/Gudinnan. Som 
måste representeras av människor som är hela. Prästen/Prästinnan. Både tanke och känsla. Både 
kärlek och vishet. Du har ju gett mig allt, hjälp mig att använda alla dina gåvor. Amen. 
Usch, det där egyptiska tränger sig på. Där fanns ju en kyla, en konflikt i upplevelsen från Karnak. 
Antagligen var det Senmut jag såg. Hatshepsuts favorit, arkitekt och Amun-präst. Det är klart att 
Thutmosis stod i opposition till deras ”parti”. Kanske fanns det också en konflikt mellan olika ”gu-
dar”. Hatshepsut störtades kanske för att det upplevdes att hon inte var legitim farao. Farao var ju en 
inkarnerad gud. 
Det är så lustigt. Jag har ju inte riktigt accepterat detta med Egypten, och ändå sägs det ju helt klart i 
Texten från de Höga Mästarna. Trots mina egna helt klara minnen från Karnak valde jag att inte rik-
tigt ta till mig detta. Och det är klart att det är svårt. Men jag måste ju acceptera detta som jag fått på 
så många olika sätt. Jag och de andra lärjungarna har utbildats i Egypten och i många, många andra 
liv. Visst var jag Thutmosis III och visst fanns denna starka manliga kraft i honom, men också kärle-
ken till det kvinnliga, till Gudinnan så som Hon dyrkades i Egypten. Visst var jag Johannes och visst 
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levde jag och de andra med Jesus. Visst har vi gått genom lidanden och död för att lära oss den läxa 
som Han förmedlade. Att livet är evigt, att döden bara är en illusion. 
5/2 2003. 
Jag vet att det är ett under som skett. Och ändå faller jag till och ifrån tillbaka till att tänka på under i 
den traditionella, materiella formen. Att någon helas från en sjukdom, att någon gör något spektaku-
lärt i yttre mening. Vem förstår att de sanna undren sker inom en människa? 
Den 11/12 1912 tog Hilma och Gusten emot följande information. Vi kommer under dessa da-
gar att införliva en stark ström av ljusets flöde i era själar och utstöta det som inte längre är an-
vändbart. Förbered er på stora händelser och ge noga akt på vad som sker. Ni fem skall komma 
att se undren, inte utom er men inom era inre förnimmelseorgan. Vad är ett under? Jo, ett under 
är möjligheten att tränga in i det fördolda och öppna porten till det allra heligaste. Undret har 
även en yttre yttring, understundom visar det sig i form av ljusfenomen och liknande, men först 
och främst bor undret inom ert eget innersta hjärtas heligaste, mest förborgade plats. Undret visat 
sig för er inre syn i samma stund som ni äger förmågan att helt öppna era sinnen för er Herre och 
Mästare.1 
Stöd er mot den starka, vita, orubbliga pelaren som går från den höjd Han själv intagit i univer-
sum, genom alla de underliggande planen, ända ner till jordens yta och lika långt under dess 
skorpa som den sträcker sig uppåt. Försök också att hålla fast vid varandra och att stärka, trösta 
och ingjuta i varandra en orubblig tillförsikt. Sedan skall ni komma att ströva i himmelska nejder 
och dra ner av dess härlighet till Jorden. Ni förmår ännu inte lyfta er upp till den höjd som vi 
avsett för er, men snart stundar den tid när den port till vilken era ledsagare fört er skall upplåtas, 
och ni själva skall stiga över tröskeln. Världens barn kommer att häpna över er orubbliga tro på 
det vita korset. Ledarna som följt och följer er skall ingjuta i er sin kraft som förvisso hämtas från 
den starka, vita, orubbliga pelaren Jesus Kristus själv.2 

DE HÖGA 

7/2 2003. 
Jag drömde att vi var några som skulle ut och äta på en restaurang, kanske var det i Umeå. I gruppen 
var det speciellt två som var så stora, vackert klädda, perfekta. Det var inte ett par men hade ändå 
nära kontakt. Han omfamnade henne bakifrån. De var lika stora, likadant klädda. Jag kände mig så 
liten och sjabbig och bestämde mig för att inte följa med. 
Jag vaknade och var helt blockerad i magen. Visst är det något som tränger på eller tränger fram, och 
det är inte alls lätt. Illamående, ont i huvudet, gråt. Jag har förstås dåligt samvete över mailet till 
Lotta. Känner sorg över att vi inte klarade det vi skulle som grupp. Eller rättare sagt, kanske är det 
jag som inte klarar det jag ska? Men å andra sidan, var och en måste ju själv gå sin egen väg. Kan 
jag verkligen göra mer? Gode Gud, led mig dit det är meningen att jag skall gå. Amen. 
9/2 2003. 
Var fruktansvärt labil i går kväll. Detta utdragna döende. Det är så lite som håller mig kvar här, jag 
är inte alls livsduglig längre. Och ändå måste jag bli kvar så länge som det är bestämt. Drömde om 
skilsmässa i går natt och även i natt. Nu bestämde vi oss i alla fall för att skiljas, och jag kände en 
stor lättnad. 
Jag drömde att jag var på besök i ett elevhem. Jag hade sökt en man, hade tydligen bara ett kort att gå 
efter, men plötsligt förstod jag vem det var. Lång, blond, förnuftig. Någon slags aha-upplevelse. Det 
här var tydligen utomlands, för nu skulle jag i alla fall åka hem.  
Vi skulle åka med en färja först, och det var så rörigt vid avfärden. Jag fick med mig en massa pålägg 
och frukt som tillhörde någon annan. Jag försökte få reda på ägarna, ville bli av med de där varorna. 
Till slut kom några kvinnor, de hade fått reda på att jag hade deras varor av en äldre släkting, någon 
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slags farbror. De var så glada, vi kramade och klappade om varandra. Jag skulle köpa en tågbiljett 
hem till Stockholm, men en av kvinnorna sa att jag nog var tvungen att köpa en biljett till Lund först. 
(Hilma bodde ju i Lund de sista åren.)  
Jag hade också med ett brev på den där resan som jag skulle posta. Jag hade satt på frimärken från 
det land jag kom ifrån, men nu verkade det som om jag inte skulle hinna posta det där. Jag undrade 
om det skulle gå att skicka ett brev i Sverige med ”danska” frimärken. Att skicka ett brev från andra 
sidan… Det var en glad och ljus dröm. Att jag får lämna av ”varor”, ”mat” vid övergången, innan 
jag anträder den slutliga resan hem. 
Jag tänkte på kungen som jag såg i träningen. GP, nr 1, som var mitt barn. Att ta emot Gud är att 
själv bli en Gud. Anden, barnet, som är Guds son. Fadern, Sonen och den helige Ande. Det är verklig-
en samma sak. Vi är alla gudar, vi har alla Guds son i oss, en del av Fadern. Den del av oss som är 
det djupaste, Anden i oss.  
10/2 2003. 
Jag drömde att grannen hade städat sin tomt perfekt. Jag öppnade deras dörr, jag ville fråga något 
om var de lagt allt skräp, men han (grannen) var borta. Deras barn skrek och bråkade. Det var 
ganska snyggt på vår tomt också. 
11/2 2003. 
Jag lämnade tillbaka de sista pärmarna till Gustaf. Det kändes lite vemodigt, oväntat nog, men samti-
digt släppte också en slags spänning i axlar och rygg. Visst har det varit en ansträngning eller an-
spänning att klara av detta. Jag tror dock att jag borde titta på Hilmas sista anteckningar från Lund 
för att ”sluta cirkeln”. Det var verkligen tydligt när jag kikade i pärmen från 1918 hos Gustaf, att jag 
inte skulle bry mig om den. Jag insåg först då hur stark ledning jag fått mot att ta del av detta materi-
al, men också att det är ”nog” nu. 
Jag drömde att vi var ett gäng någonstans. Plötsligt uttalade jag en profetia till en av killarna. ”Du 
kommer aldrig att äta tårta/bröd(?) mer!” Vi blev alla lite förskräckta. Just då kom en man in genom 
dörren med presenter, jag fick en flaska vitt vin tror jag. 
Jag fick väldigt stark kontakt i går kväll. Guld, glädje, härlighet. 
12/2 2003. 
Jag känner mig starkare igen. Jag är mer ”här” än på länge. Det var visst väldigt nära att jag släppte 
taget och blev kvar ”där”.  
Jag drömde om någon slags avgränsning, typ en bardisk, som avskilde två rum. Jag och någon guru 
kom dit. Han städade av den där avgränsningen. Gjorde plats för att den skulle kunna öppnas. 
Tack Gode Gud, tack alla mina lärare och Mästare. Tack för all nåd, all hjälp. Tack för att jag fått 
vara med om detta underbara äventyr. Amen. Hjälp mig vidare på er väg. Amen. 
Jag har sett en vision av en hand som läggs i en annan hand några gånger på slutet. Också att jag 
hjälpte någon eller några ”över kanten” på samma sätt som jag själv fick hjälp i upplevelsen under 
kursen i Danmark sommaren 2001. 
14/2 2003. Alla Hjärtans dag. 
Jag drömde om någon qigongaktivitet. Jag var irriterad över att vi inte fick träna. Mr S skulle göra ett 
”trick” med ryggen mot oss. Jag gick fram och såg att han hade en vanlig hårborste och ett skärp med 
ett tungt spänne som han svängde runt. Jag vände mig bort, tyckte att det han gjorde var farligt. 
Några unga kvinnor var negativa till honom, de ville ha mitt stöd.  
Vi var i en välordnad tvättstuga. Bland den rena tvätten i maskinen låg ett paket dambindor. Några 
hade sina döttrar med. Det var något om att bli irriterad på barnen, men att det går över. En kvinna 
och hennes dotter var så lika, blonda och ”goa”. Men hon berättade att sonen var helt annorlunda, 
”slarvig”, utmanande, av annat ”blod”. 
Förra året den här dagen var ju ett riktigt bottennapp på sätt och vis. Denna otroliga ensamhet. Men 
kanske var det också en höjdpunkt. Att det tommaste, ensammaste också är det sannaste. När man når 
som djupast når man samtidigt som högst. Underbar träning, en underbar vinterdag. Mailade en slags 
ursäkt till Lotta (inspirerad av drömmen), hoppas det räcker. 
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16/2 2003. 
Stort tryck, mycket gråt i går kväll. Jag kände lukten av ull, Han är verkligen här, men det är ändå 
svårt. Detta utdragna avskedstagande, detta utdragna bortdöende från allt här. Jag vill bli klar! Jag 
vill lämna utan sorg, utan saknad. Jag vill gå framåt i fullt medvetande och med all min vilja. Jag vill 
lämna utan sorg, utan bitterhet, endast med glädje, tacksamhet och positiva känslor. Jag har ju allt! 
En underbar familj, ett bra hem, underbar natur, alla bekvämligheter, all frihet. Och just för att jag 
har allt vill jag kunna gå vidare i förvissningen att detta ändå bara är något temporärt. Livet i krop-
pen och i tiden som avlöses av det eviga. 
Och ändå är det så svårt? Jag måste vara säker på att jag har gjort allt. Att mitt uppdrag verkligen är 
slutfört. Att jag inte lämnar efter mig några olösta ”knutar”. Att jag tagit avsked på rätt sätt. Men det 
som är så svårt är att jag på något sätt känner att jag borde göra mer? Att jag borde kunna förmedla 
allt jag fått på ett bättre sätt. Att denna stora kraft skulle användas på något mer ”spektakulärt” sätt. 
Men den är ju inte min! Det är något som förmedlas till mig från den andliga dimensionen, och den 
skall naturligtvis användas där.  
Jag är fortfarande ledsen över att vi inte fick samlas på rätt sätt i qigongen, att den sista möjligheten 
som vi hade att få enas gick åt till att lyssna på Mr S ”valkampanj” och att Catharina, Herbjörn och 
Lotta lämnade tillsammans med honom. Men det var väl precis detta som jag behövde! Det är ju inget 
som sker i det yttre. Allt sker i det inre, templet skapas inte på en viss plats, i en viss träning eller en 
viss ritual. Det finns i en annan dimension. I kärlek och andlig kraft, i gemenskapen mellan oss män-
niskor och våra vänner i den andliga dimensionen. Visst är det en gemensam tjänst i Guds rike, men 
ändå måste var och en själv finna vägen upp på Ararats berg. 
Jag måste förstå att människors bifall, beundran eller bejakande varken gör till eller från. Om inte ens 
Lars eller Herbjörn, som delat så mycket i så många liv och som själva enligt mitt bedömande både 
har kraft och förmåga att känna igen och förstå att det är en gudomlig kraft som är aktiv när vi tränar 
tillsammans, kan möta upp och respektera detta. Om de inte ens ids läsa det jag skriver. Hur skall då 
någon annan kunna förstå? 
Visst skulle jag kunna fara omkring i världen och försöka göra ”reklam”. Men om inte ens dessa 
människor som förberetts i så många liv möter mig, hur skulle jag då kunna tro att något kort möte i 
något annat sammanhang skulle ge mer? Och det är väl deras stora gåva till mig? Detta är ju något 
som jag måste förstå. Var och en söker sig fram på sin egen väg. Allt är bara ett förhållande mellan 
människan själv och hennes andliga vägvisare. Jag som människa kan varken göra till eller från i 
detta sammanhang för någon annan. 
Vad jag måste göra är att ta emot Ananda, Kristus, Mästaren i full utsträckning. Att vara beredd på 
att detta innebär att det jordiska jaget måste utplånas. Den stora skilsmässan, den sista kalken som 
måste tömmas.  
Tack för all nåd. Skydda och bevara alla som jag älskar. Amen. 

DET SLUTLIGA ÖVERLÄMNANDET 

17/2 2003. 
Jag drömde att jag var i mitt föräldrahem. Ett kraftigt oväder drog in, en regn- eller snöstorm. Det 
blev kolsvart, som om solen slocknat. Jag var rädd och upprörd. 
Drömde att vi skulle åka till en butik. Det var kanske i Australien, det var i alla fall sol och värme. 
Men det var iskallt i bilen som vi åkte i, jag steg av och såg att folk satt därinne i tjocka vinterkläder. 
Temperaturinställningen stod på -20º. I affären skulle jag köpa kläder åt min dotter, där fanns bara 
barnkläder, men hon är ju vuxen nu. 
Drömde att jag var på besök hos någon, det var ett välbärgat hem. Där fanns en massa färger (färg-
pennor) men de var inte ”personliga”, man lånade materialet, nästan som i en skola. Jag skulle bada, 
men det var något problem med handdukar eller något liknande. Jag förstod att jag kunde låna fler? 
Jag jobbade hårt i träningen i går kväll för att öppna upp och ta emot kraften. Där fanns en rädsla för 
att dö, men också en stark önskan att verkligen få komma iväg. Och visst sprängde det i huvudet, men 
inte värre än många andra gånger. 
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Usch, vilken kamp detta har varit. Att offra livet för att vinna livet. Att ta emot kraften, Mästaren, 
Kristus, Ananda, är att ge upp alla skydd, alla barriärer, alla det animala livets självbevarelsedrifter. 
Jag tänkte på hur Jesus visste att han skulle lida döden i Jerusalem men ändå gick dit. Hur han böjde 
sig för den högre viljan i övertygelse om att det skulle leda till en fullbordan av hans uppgift. Han 
hade fått veta att han skulle återuppstå och visa sig för sina lärjungar. Genom att berätta om detta i 
förväg, och sedan genomföra det i praktiken, kunde han ge dem en övertygelse om livets eviga natur. 
Men inte var det något lätt offer. Vi har ju alla en stark överlevnadsinstinkt, och en människa på höj-
den av sin levnad, frisk och stark och med en kärlek till livet i kroppen, har en enormt stark självbeva-
relsedrift. Och ändå kan man övervinna denna rädsla för döden och den inbyggda driften att till varje 
pris rädda sitt eget liv. Han visade det ju så tydligt i sitt exempel. 
Men vad betyder det för oss? För mig? Vi ska ju följa hans exempel, men inte i det yttre utan i det 
inre. I detta sammanhang är inte alternativet att ta sitt eget liv en seger, utan ett tecken på att man 
inte orkade föra kampen till slut i det här livet. Väljer man dessutom att ta andra människor med sig i 
döden, som t.ex. självmordsbombare och andra ”martyrer”, så bryter man mot den heliga lag som 
säger att man aldrig medvetet får skada en annan människa. Man bryter mot livets helighet. 
Nu har ju inget av detta varit aktuellt för mig, men ändå har det funnits ett slags offer i min kamp. 
Visst är det som när Abraham var beredd att offra Isak. Mitt högre jag erbjöd det lägre, det fysiska 
livet, till Gud. Och precis som Abraham var beredd att offra sin ende son, var jag beredd att offra 
kroppen och livet på Jorden. Inte var det någon ängel som hindrade mig, men de Höga benådade mig 
genom att inte låta mer kraft än nödvändigt passera genom mig. 
Att helt överlåta sin kropp och sitt liv till den andliga kraften är ett totalt överlåtande till den högsta 
viljan. Det här är inget som kan förstås om man inte själv är kanal för en mycket stark kraft. Det 
handlar inte om någon process i hjärnan av intellektuell art, eller om att ansluta sig till en ”tro”. Det 
är ett uppgivande av livet, av all självbevarelsedrift, av allt som skyddar och håller en kvar i livet i 
kroppen. Där finns ingen tvekan, allt talar för att det handlar om att dö. Det är som att ställa sig på 
spåret framför ett höghastighetståg, och veta att bromssträckan helt säkert är alltför kort för att det 
skulle finnas den minsta chans för att tåget skulle hinna stanna. 
Jag tänkte naturligtvis också på drömmen om mannen som dödade sitt barn, barnet som var ett djur. 
Jag visste säker att det var det jag gjorde. Men jag blev kvar för ett tag. För sanningen är ju att vi alla 
dör, förr eller senare. Vi lämnar kroppen, och det skall jag naturligtvis också göra. Normalt bestäm-
mer man inte alls själv, och det är väl tur att man slipper det. 
Och nu? Jag känner mig lätt och glad idag. Drömmen om dottern som inte längre skulle ha barnklä-
der, som var vuxen. Förhoppningsvis var detta ett steg mot mitt vuxenblivande. Det har varit så job-
bigt, denna slitning mellan livet här och livet där. Förhoppningsvis kan jag ta emot mitt andliga jag 
här och förena mina två världar. Det är enda sättet för mig att klara av att leva här på Jorden. Fa-
dern, Mästaren, han vars högsta önskan var att få komma tillbaka till Jorden. 
I Nationalencyklopedin sägs att ordet ”avatar” är sanskrit för ”nedstigande”. Inom hinduismen be-
tecknar det en guds uppenbarelseform på Jorden, i djur- eller människogestalt. Och visst är det ett 
nedstigande som skett. Den kraft som tagit sin boning i mig är inget som jag själv skapat eller begärt. 
Den som finns i mig, i den utsträckning som jag förmår ta emot honom/henne, är Ananda, ”divine 
bliss”, gudomlig sällhet. 
Och det är klart att det är detta ”dilemma” som varit min kamp och min rädsla hela tiden. Från i stort 
sett första dagen fanns denna rädsla, denna stora undran över vårt/mitt uppdrag och kallelse. När min 
utveckling startade så aktiverades också all min rädsla och undran från det förra livet. Hilma fick till 
uppgift att läsa om avatarer.1 Hon fick veta att arbetet handlade om infriandet av profetian i Uppen-
barelseboken, att hon skulle bli en profet. Det är klart att hon undrade hur detta skulle ske. Och all 
vånda väcktes direkt upp igen när min utveckling startade (fortsatte). 
Mina lärare har ju sagt det klart, att om man tar emot Gud i sitt liv och sin kropp blir man själv en 
Gud. Att jag skulle möta Jesus Kristus som en jämlike. Att jag personifierar kärlekens gudinna. Men 
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hur kan man ta emot ett sådant budskap? I mig själv är jag ju inget. Och det är väl hela hemligheten. 
Om man gör sig av med allt eget, allt personligt, så blir det plats för att ta emot den andliga kraften. 
Om man river muren och öppnar upp mellan det medvetna och det omedvetna, förenas världarna, de 
två rikena. 
Att bli en Buddha, en Kristus, en avatar. Alla människors stora möjlighet och bestämmelse. 
Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig att leva i Dig, lev Du i mig. Hjälp mig att övervinna alla räds-
lor, alla motstånd, all blygsel, allt som arbetar för att förhindra ditt nedstigande till Jorden. Använd 
Ditt verktyg så som du alltid avsett. Amen. 
Jag undrar om detta hade varit lättare i en annan kultur? Antagligen inte. Visst lever vi i ett ytterst 
materiellt och sekulariserat samhälle, men samtidigt har detta skapat ett tomrum (void) som gör det 
möjligt att fylla i något nytt. Visst är den kristna traditionen ytterst kvinnofientlig, och det har varit en 
del av min strid i både det här livet och det förra, men samtidigt har vi kvinnor här en möjlighet att 
bygga upp kunskap och ett eget liv som saknas i många andra kulturer. Visst är det äkta andliga ett 
tabu i Sverige, något som naturligtvis skapat ett motstånd i mig mot Gud, Kristus etc., men samtidigt 
har vi en öppenhet och kunskap om kärlek och kropp som saknas i många andra kulturer. Hilma käm-
pade med tabut mot sexualitet, och jag har kämpat med tabut runt andlighet, men kampen är ju också 
det som ger styrka och skärpa! Allt är naturligtvis som det skall. Allt har skett som det var planerat. 
Allt är på sin rätta plats. 
Visst kommer jag att användas. Enligt Nationalencyklopedin säger Krishna följande i Bhagadvadgita. 
”Varje gång Dharma (”rätten”) försvagas och orätten tilltar…, skapar jag mig själv. För de godas 
skydd, missdådarnas förintelse och Dharmas återupprättelse blir jag till i varje tidsålder.” 
I Texten från de Höga Mästarna sägs följande. Insikten om att allt hör samman, att det man 
åsamkar en broder också återverkar på en själv i full styrka kommer att ändra människornas bete-
ende mot varandra. All utveckling sker i ett övergripande sammanhang och nu har tiden kommit 
att avslöja detta sammanhang för människorna. Låter vi utvecklingen fortsätta som förut kommer 
Jordens säkerhet att äventyras.  
Mänskligheten måste ändra sitt beteende både lokalt och globalt. Att låta våld och egoism fort-
sätta sin maktutövning på Jorden kommer, om inget händer, att förr eller senare leda till en kata-
strof. Men kan utvecklingen vändas mot något bättre har mänskligheten sin största chans att 
lyckas någonsin. Vi som styr världens öde måste försöka gripa in mer direkt för att få till stånd en 
förändring av människornas destruktiva beteende.1  
I Meddelanden från mina lärare sägs att jag är ett värdefullt verktyg. Du förstår inte själv, men du 
måste ta till dig detta. Det är ett oerhört viktigt arbete och varje detalj är viktig. Kämpa bara på nu 
så blir allt snart som avsett. Du kommer att användas på flera olika sätt, du är ett värdefullt verk-
tyg som äntligen kommer till sin fulla användning. Lita bara på oss, du är vår älskling, vår repre-
sentant på jorden. Alla profetiors uppfyllande kommer att ske nu om du bara litar på oss. Din tro 
har förvandlats till kunskap och då kan man nå hur långt som helst.2 
Det är klart att allt detta arbete måste ge ett resultat, att alla ansträngningar måste leda till något 
konkret. Jag vill ju bara förmedla den underbara kraft som jag får ta emot. Allt guld, allt ljus, all kär-
lek, harmoni och lycka. Gode Gud, ge mig kraft, förstånd och vilja att förmedla din kraft till männi-
skorna. Ge mig förmåga att uppfylla din plan för mig. Amen. 

TIBET IGEN 

19/2 2003. 
Jag känner mig fortfarande lite omskakad efter det stora överlämnande som skedde i söndags kväll. 
Det är inte möjligt att förmedla hur starkt detta var. Först alla slitningar mellan här och där. Alla 
kval, all sorg över att lämna allt, och faktiskt dödsångest. Men också denna starka längtan att få 
                                                 
 
1 Texten från de Höga Mästarna, 30/8. 
2 Meddelande från mina lärare, 9/10 2001. 
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komma härifrån, att få komma hem, att slippa denna enorma ensamhet. Ovissheten om vad som skulle 
hända. Jag visste säkert att jag skulle lämna kroppen, men om det skulle ske genom en hjärnblödning, 
en ”sprängning” genom den starka kraften, eller om jag eller någon annan bara helt enkelt skulle 
slita av livstråden var helt ovisst. 
Att ett mottagande av kraften skulle innebära fysisk död är inte något som jag känner igen från vår 
egen andliga, kristna tradition, men det finns naturligtvis i alla de gamla kulterna. Och visst finns det 
också i kristendomen, invigningen, döden på korset, Jonatecknet. Det är ju bara så att det gjorts till en 
exklusiv engångsföreteelse. Och framförallt har man på något sätt glömt fortsättningen. Att Han fak-
tiskt steg upp igen från de döda, för att så småningom förenas med sitt ursprung. 
I går och till viss del idag kände jag att kronchakrat var helt öppet. Det har det visserligen varit tidi-
gare också, men nu var det ännu tydligare. Förbindelsen mellan himmel och jord. Det är en så stor 
glädje, gemenskap och trygghet även om det naturligtvis ger fysiska svaghetseffekter. Men nu vet jag 
ju att min kropp klarar av detta starka andliga nedstigande. 
Jag lånade en bok på biblioteket om en buddhistisk pilgrims upplevelser i Tibet, ”Det vita molnets 
väg” av Lama Anagarika Govinda. Som vanligt hade jag en stark känsla av ledning när den ”hoppade 
ut” från hyllan, och den kom verkligen i precis rätt ögonblick. Tibet har ju varit en av de starka un-
derströmmarna i mitt arbete, och Hilma fick veta att hon var Uardas skyddsling. Och min egen ut-
veckling inleddes med en sjukdom och ett besök av tibetanska ”läkare”. Jag förstår nu att jag står 
under beskydd av starka tibetanska krafter. 

DAKININ 

20/2 2003. 
Jag drömde om en resa med en gammal arbetskamrat. Vårt bagage var så ordentligt, men på flyg-
platsen krävde de någon lista över bagaget som jag visserligen gjort upp, men nu hittade vi inte den. 
Vi kom visst iväg i alla fall. Det var också något om en ny väg som jag var ute på. Jag visste inte vart 
den ledde, eller vad den var till för, men jag förstod att den skulle underlätta för dem som skulle ta sig 
över floden. 
Jag jobbade med ”det tibetanska” i går och fick ett starkt kraftpåslag. Denna starka kraft som kon-
centreras från så många håll. Visst är det underbart och fantastiskt. Det vita korsets bröder, Mäs-
tarna. Och kraften som hämtas från den gemensamma källan. Världens ljus. Livet. Och alla motkraf-
ter? Alla fundamentalister, allt hat som sprids under religionens täckmantel? Alla materialister som 
bara ”tror” på det som de ser… Visst måste jag tro att vår samlade kraft är större. Jag behöver inte 
utsätta mig för negativa energier i onödan. Nog finns det tillräckligt många som söker kunskap och 
upplysning. Inte behöver jag bry mig om alla som är ute på sina ”korståg”, ute på sina egotripper. 
Allt bygger på att jag själv är klar. Den dagen kommer ingen att kunna hindra mig. Tack gode Gud, 
alla mina Mästare och lärare för all nåd. Amen. 
Jag såg någon med extremt lysande, gröna ögon häromnatten. Som gröna lyktor, fast ett kristallklart 
sken. Jag tänkte på ordet ”daikini”. 
Jag skrev in avsnittet ”Avatarers arbete” i den avslutande delen av boken. Ett stort erkännande för 
mig själv. Men ett nödvändigt erkännande av den stora nåd som jag fått ta emot, och de Gudomliga 
krafter som verkar.  

EN GUDINNA FÖDS 

23/2 2003. 
Jag drömde att en Gudinna skulle komma till Jorden. Hon föddes ur sina föräldrar i himlen. Det var 
någon slags delning, jag kände av den i mig själv. Hon berättade vad hon hette och visade en vacker 
dikt. Tyvärr minns jag varken namnet eller diktens innehåll. Men den var utformad på ett underbart 
sätt, som ett smycke eller en ädelsten, fast det var skrift.  
24/2 2003. 
Jag drömde om något slags möte eller föredrag. Tydligen hade vi talat om kärleken. En kvinna sa att 
hon nu förstod att hon aldrig riktigt varit kär eller känt riktig kärlek. Hon frågade en man om hur det 
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kändes. Han svarade något om att det gällde att inte(?) svepa in sig i kärleken som i en skyddande 
klädnad, eller något liknande. 
Jag kom till en sida på Internet om den tibetanska ”Green Tara” (Dölma). Plötsligt föll alla tecken 
och drömmar på plats. Att jag drömde om gröna barn, att jag drömde att jag fött fram en grön ”sak”, 
synen av henne med de lysande gröna ögonen häromnatten, alla hänvisningar till det kvinnliga, den 
gamla kvinnans smycken, hus etcetera. 
Jag har ju inte förstått vad det handlat om, men visst är det Gudinnans återkomst till Jorden. Jag har 
ju känt att min ande varit tydligt manlig, men jag har naturligtvis också detta starka kvinnliga ele-
ment. Jag tar emot både den manliga och kvinnliga andliga kraften. Och det är väl det riktigt nya. Det 
är ju vad den upplevelse som jag hade den 7/7 2001 betydde. Det gudomliga, det andliga, är både 
manligt och kvinnligt i perfekt balans. Om en människa uppfyller målet att bli en avbild eller personi-
fikation av det gudomliga, att bli hel, måste hon eller han besitta både den manliga och kvinnliga 
aspekten eller kraften i full utsträckning och i full balans. 
Tara är tydligen befrierskan, den kvinnliga visdomsaspekten, modern för alla Buddhor. Och det är 
klart att det handlar om att föda och befria sig själv, befria sin själ och sin ande. Jag fick ju en gravi-
ditetssnurra i början av min utveckling. Maria-arketypen bär också denna aspekt, Guds moder. Men vi 
utvecklar och föder oss själva i andligt hänseende, det är viktigt att komma ihåg. 
Men nog är det väldigt underligt alltihop. Jag tänker på ”mötet” med de höga tibetanska munkarna 
och Irénes dröm som jag skrev om 19/4 2000, att hon utstrålade en sådan frid och moderlighet. Visst 
var det ett meddelande om Tara, hennes frid och moderlighet. Och dagarna efteråt, natten mot annan-
dag påsk, fick jag meddelandet ”Största av allt är kärleken, kärleken är helig”. Kärlekens gudinna. 
Tara, Nut, Hathor, Isis, Maya, Venus, Afrodite, Maria och alla de andra gudinnorna som genom ti-
derna symboliserat kärleken och moderskapet. Den skapande och livgivande kraften. 
Det är ju en otroligt stark uppenbarelse av Gudinnans kraft som jag fått ta emot under dessa år. Men 
det är också intressant att se hur svårt jag har haft att ta till mig alla tecken. Den manlige guden, fa-
dern och sonen, den totala avsaknaden av kvinnlig andlig kraft i min kultur, gjorde att jag inte alls 
förstod vem eller vad det var som talade till mig. Hon var verkligen begravd under fiskarna, precis 
som i drömmen om den gamla kvinnans grav i slakteriet. Men hon väcks till liv av Vattumannen, av 
vattnet, av den andliga kraft som flödar ner över oss.  

DRÖMYOGA 

25/2 2003. 
När jag läste om Tara på Internet i går såg jag också en beskrivning av drömyoga. Där stod att dröm-
yoga är ett av de högsta Yoga Tantras, där utövaren blir i stånd att bemästra alla medvetandetill-
stånd. Att man genom att använda sig själv som studieobjekt till slut kommer att inse, och inte bara 
blint tro, att det vakna tillståndet såväl som drömmen bara är en illusion.1 
Tydligen är det drömyoga som jag hållit på med, fast jag inte vetat om det. Jag tänker på mina dröm-
mar om det andra livet i ökengemenskapen som jag hade som litet barn. Jag minns att jag tänkte att 
jag inte visste om det var jag som ett svenskt barn som drömde om det livet, eller om det var den vuxne 
man som jag var där som drömde om livet som ett svenskt barn. De var båda lika verkliga. 
Jag vill dock inte hålla med om att både det vakna tillståndet och drömtillståndet är illusioner. Visst 
kom jag fram till att livet på Jorden är en teaterföreställning som iscensätts för vår utveckling och 
utbildning, men nog är det också en slags verklighet, om än kortvarig. Och alla mina besök ”på den 
andra sidan” i sovande tillstånd, inte är det livet en illusion heller. Jag skulle i stället vilja se det som 
olika faser eller tillstånd. Vatten kan vara fruset som is, flytande som vatten eller i ångform, men det 
är dock hela tiden vatten. På samma sätt upplever jag våra olika verkligheter. Eller kanske snarare så 
att materien och den andliga verkligheten motsvarar olika energitillstånd, på samma sätt som massa 
omvandlas till energi i en kärnklyvningsprocess. Fast här är det en kontinuerlig och reversibel pro-
cess över flera dimensioner, vilket gör att det inte kan beskrivas i våra vanliga fysiska modeller. 

                                                 
 
1 www.longchenpa-institute.org/description%20of%20teachings.html 
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Hur som helst, det där med drömyoga förklarar naturligtvis en hel del. Bl.a. varför jag alltid varit så 
intresserad av mina drömmar, och varför jag varit så ivrig att dokumentera dem under de här senaste 
åren. Tydligen är det en träningsform som är knuten till tibetansk buddhism. Min insikt om att jag gått 
den direkta vägen hjälper mig att förstå att detta är något som jag lärt i tidigare liv, och som jag nu 
använder i den här fasen av min utveckling. Hilma och de andra i de Fem fick många gånger ta emot 
teckningar av att de var på väg uppför ett berg, var och en på sin egen väg.1 Det var naturligtvis en 
information om att de gick den direkta vägen. Och på toppen mötte det vita korset, gemenskapen med 
det gudomliga. 
1/3 2003. 
När jag tränade i går kväll bröt det igenom något kopplat till Erik (Hilmas brorson), jag grät. Jag 
drömde härom natten att jag var bjuden till Gustafs mor på kaffe, men hon var bara runt 30. Hon 
var så dynamisk. De tog emot mig med värme, de var intresserade av det jag skrivit om mina dröm-
mar. I går kväll tänkte jag på mitt minne av en gosse i vit sjömanskostym som fyllde 4 eller 5 år, det 
minnet kom upp i samband med att jag skrev mitt första brev till Gustaf. Jag trodde då att det var 
Gustaf, men det var kanske Erik.2 Och den starka känslan av ljus, värme och glädje vid Eriks grav. Liv 
och närvaro.  
Drömmen från 8/9 2002 om den kvinnliga projektledaren som förberedde julen, barnen som hon hade 
med sig. Tanken att ”han är så lik sin far, men han har börjat röka”. Det handlade om Gustaf och 
Erik igen. Och plötsligt förstod jag att Erik var ett av ”barnen”. Att han deltar i projektet och hjälper 
projektledaren i den andra dimensionen. Kedjan av kärlek, hans anda som finns i Gustaf. Det är fak-
tiskt fantastiskt och underbart, samarbetet över alla dimensioner, över alla liv. Min dröm från 9/2 
2003 om mannen som jag letade efter, han som var lång, blond och förnuftig. Det är klart att det var 
Erik. 

LITEN DRÖMNYCKEL 

För mig är drömmarna en kommunikation med mina andliga lärare. Det språk som används är 
naturligtvis i första hand byggt på bilder och symboler, men i vissa fall har de också kom-
municerat med mig direkt i skrift. Vissa teman återkommer gång på gång under åren och jag vill 
kort nämna några av dem.  
Mina drömmar om mor och far handlar i allmänhet om mina andliga föräldrar, de som är mig 
närmast i den andliga dimensionen. När jag drömmer om en syster eller bror är det mina andliga 
syskon som avses. Alla drömmar om skolor handlar om liven på jorden, och drömmar om gamla 
klasskamrater handlar om själar som jag mött i ett eller flera av dessa liv. När jag drömmer om 
min dotter är det i allmänhet mitt ”lägre” eller jordiska jag som avses.  
I drömmarna står grannarna för mina andliga lärare och ledsagare, de som är på den ”andra si-
dan”. När adoptivbarn förekommer i vissa drömmar handlar det om att vi tillhör en annan familj 
i den andliga dimensionen. Att vi har våra ”andra” föräldrar där. Att ansluta sig till sina andliga 
föräldrar symboliseras i mina drömmar av en adoption. 
Drömmarna om mitt förra jobb, den förra chefen och mina gamla arbetskamrater handlar om ett 
eller flera tidigare liv och de själar som jag arbetade tillsammans med där. Tydligen finns vissa av 
dem nu i den andliga dimensionen och deltar i projektet därifrån.  
När jag drömmer om konferenser och möten är det ofta rester av upplevelser av besök i den 
andra dimensionen. Jag möter dem som arbetar tillsammans med mig i det projekt som dels 
handlar om min egen utveckling, men också om en utveckling i det stora hela. 

                                                 
 
1 T.ex. Påskdagen 15/4 1906. 
2 Några år senare berättade jag för Gustaf af Klint att jag för mig hade sett en bild av en ”gosse” i vit sjömansko-
stym i samband med honom. Han tog då med mig in i ett rum och visade en målning av honom själv som liten 
gosse i vit sjömanskostym.  
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Drömmarna om fester, bjudningar och matlagning handlar om den andliga föda som bjuds från 
den gudomliga världen, och ibland också om mina svårigheter att ta emot och förmedla denna 
näring. Drömmar om den gamla kvinnans hus, recept, verktyg osv. handlar om Gudinnans kun-
skap. Gamla hus som vi flyttar till, rengör och reparerar representerar de gamla andliga sanningar 
som varit gömda och glömda, men som nu åter skall bli kända och erkända. 

DEN ENSAMMA TILLVARON PÅ GRÄNSEN MELLAN ZONERNA TVÅ OCH TRE 

9/3 2003 
Väldigt mycket kontakter på nätterna. Färger, former. Det liknar Hilmas tavlor med geometriska 
mönster. Hade någon diskussion i natt om att jag gett en bild av qigongarna som de inte kände igen 
sig i, som inte föreställde dem som jag trodde den föreställde eller något liknande. Det var också nå-
got häromnatten om att jag skulle göra plats vid min sida. Någon frågade/begärde att jag skulle ta 
med honom dit jag var på väg, men jag var tveksam. Jag trodde inte det var möjligt eller att han inte 
var färdig, eller något liknande. Det är något slags kommunikationslager som blir tydligare. Tidigare 
upplevde jag ju att nätterna var helt tomma och svarta när jag inte var ”där”, men nu kommunicerar 
jag tydligen med människor som är i kroppen? 
11/3 2003 
Drömde om att ett bröllopsfölje skulle komma. Vår bil var i vägen, vi backade iväg och fick med en 
jacka som hakade fast på bilen på något sätt. Hade väldigt mycket kraft när jag vaknade. 
Tycho Brahe dök upp igen i går. Jag läste lite på Internet, och det är klart att han fördrevs av de ”or-
todoxa”. Och han hade faktiskt barn som fortfarande var beroende av honom när han dog, så den 
starka känslan av oro för familjen som jag fick var tydligen rätt. Jag tänkte också på att Hesekiel, 
Johannes, del Castillo, Hildegard av Bingen, Tycho Brahe, Jane Lead och de Saint-Martin skrev 
böcker eller var författare. Ytterligare en del av min odödliga själ som jag inte såg eller tog med i 
Förklaringsboken. Muserna, inspirationen. Konst, musik och skrift. 
13/3 2003 
Drömde att jag kom in till någon som såg ut som jag, men det var en man. Ett studenthem? Han om-
famnade mig bakifrån och jag kysste hans handflata. 
Också en dröm om ett besök hos gamla vänner som hade en massa djur. Hästar. En stor hund, fast det 
var inte en hund. Den var så vild, hoppade upp mot dörren. Men den skulle visst vara helt ofarlig.  
I går kväll när jag tränade var det någon som sa ”Johannes”. Underbar träning nu på morgonen. 
15/3 2003 
Någon stark dröm om en koppling mellan något som jag skrivit och en kvinna? Eller om varje avsnitt 
var kopplat till en viss person? Jag har en känsla av att det handlar om sambandet mellan mig och 
mina lärare. Att varje ”avsnitt” varit påverkat av en viss kraft? 
Enormt stark kraft idag. Jag har den där känslan av att det kommer väldoftande olja ur mina händer 
för första gången på länge. Vårluft! 
16/3 2003 
Drömde att jag pratade med Herbjörn om män som omkommit i någon slags olyckor. Jag berättade 
om min ”farfars farfars far” som omkommit i ett ras, en flodbank som ”rämnat”. Jag beskrev sanden 
som denna ”bank” bestod av. Plötsligt var vi i ett gammalt hus som tydligen tillhört den där gamle 
släktingen. Herbjörn berättade att han hade en CD i ryggsäcken som han skulle använda i en lånad 
fax eller något liknande. ”Vi som är språkbegåvade kan få låna den här” sa han. Vi omfamnade 
varandra. Stor närhet, stor kärlek. 
Vaknade och tänkte på Hapsetsut, Senmut och Thutmosis. Att vi förbereddes för tiden med Mästaren. 
Att alla får förenas. Gemenskap, kärlek. Inte konstigt att jag såg alla dessa bilder av pyramider, sar-
kofager etc. på första tredagarskursen. Vi var ju förenade igen! Egypten. 
17/3 2003 
Drömde om ett litet barn, min dotter. Hon hade klippt sig själv, det var så ojämnt. Jag tog henne till 
frisören för att han skulle ”fixa till” henne. Men jag hade inga pengar, jag hade blivit av med mitt 
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bankkort. Och tydligen hade jag varit med henne till frissan ”i går” också! Jag borde ha ”klippt till” 
henne själv… 
Gjorde I Ching och fick 56. Vandraren, sökaren och 7. Hären, ledande. ”Du är utanför de normala 
nätverken, på ett eget uppdrag. En främling vars identitet och uppdrag kommer från ett avlägset cent-
rum. Var liten och flexibel. Var villig att resa och leta på egen hand. Sätt dina idéer på prov. Ideo-
grammet visar människor som samlats runt ett baner, lojala mot en symbol för något avlägset. 
Jag kommer ihåg att jag såg ett flygplan när jag mediterade häromkvällen. Jag förstod att det hand-
lade om att resa. Men i vilken form? 
21/3 2003 
Träffade Gustaf i går. Visade det jag skrivit om min syn av gossen i vit sjömanskostym som jag fick 
gång på gång när jag tänkte på att ta kontakt med honom för första gången i augusti 2001. Han tog 
med mig in i ett rum och visade ett stort porträtt på honom själv som barn i vit sjömanskostym… 
Märkligt. Då visste jag ju inget om deras koppling till marinen osv. Visst var det ett minne från tidi-
gare liv. 
23/3 2003 
Läste Doris Lessings ”Giftermålen mellan zonerna tre, fyra och fem”. Den utlöste en stark reaktion av 
sorg och smärta i går kväll. Lustigt med hennes paralleller till mina egna upplevelser. Bergen, jämlik-
heten, den gemensamma kärleken. Men också motkrafterna. Men jag tror att det var slutet som tog 
mig mest. Den ensamma tillvaron på gränsen till zon två och det gradvisa acklimatiserandet dit samt 
den slutliga övergången. Offret. Som inte är något offer egentligen, men visst är det en tuff väg… 
24/3 2003 
Drömde att min syster skulle skiljas och flytta till ett annat hus i samma stad. Norr om staden. Hon 
grät först men var glad sedan. Föräldrarna skulle komma på besök. 
Läste lite i Jane Lead i går kväll. Återigen slår det mig hur otroligt väl det hon upplevde och skrev om 
stämmer med mina upplevelser. Det gyllene ”glashavet” som omger det nya Jerusalem och som ingen 
kan ta sig över som inte är ren. ”Vi ses i Gerusalemme.” Gode Gud, tack för all nåd. Hjälp mig att 
förvalta den gåva Du gett mig på rätt sätt. Led mig vidare på Din stig. Amen. 
25/3 2003 
Drömde att vi var några som stod i en kö. En av qigongarna stod framför mig och pratade högljutt 
med någon, jag ”hyssjade” ner henne. En lärare/ledare kom och läste på någon lapp på en anslags-
tavla. Något som skulle ske eller bestämmas ”inom en dag” eller något liknande. Oklart. 
Anden är en. Jag har ju drömt om döda maskar flera gånger. Ser nu Mark 9:48 om beskrivningen av 
”helvetet” ”där maskarna inte dör och elden inte släcks”. Också Matt 6:19-20: Samla skatter i him-
len där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Alla drömmar om att jag 
blev bestulen. Men i drömmen om flygresan till det ”nya landet” hade jag lämnat väskan obevakad 
men ändå inte blivit bestulen. Funderade mycket på dualen i går, läste Gustens dikter och sagor.  
26/3 2003 
Drömde att vi var på en flygplats, vi skulle iväg. Det var rörigt. Sonen kinkade. Jag gick in på toa och 
då var det någon som kallade på mig utanför. Det var dags att åka. Något om en kvinnlig pro-
jektledare som köpt ett hus i en by norrut. Något om en kattunge som jag inte kunde ta med mig i flyt-
ten. 
Jag tänkte på hur själen sänder meddelanden om när den nått vissa mål till det lägre jaget/kroppen. 
T.ex. rosen, den gyllene staden, bergets topp. Att vi vistas på olika plan samtidigt. Min själ som tränar 
i ljuset och kärleken där ”hemma”, medan jag står här på Jorden. 
28/3 2003 
Drömde om ett studenthem. En kille var så otroligt söt, långa, långa ögonfransar. ”Ett bedårande 
barn.” Men sedan var han vuxnare, mer ”normal”. Jag sa något om att ”men i början var vi väl spiri-
tuella”, men han förnekade det. Någon såg på oss med rädsla, oro.  
Mycket kraft, ser det levande ljuset närhelst jag blundar. 
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SORG ÖVER TIBETS ÖDE 

31/3 2003 
Stort tryck runt ”Tibet”. Inser att det jag upplever liknar min vånda över inkvisitionens förtryck och 
barbari. Då kände jag det in på bara ”skinnet”, men nu är det min själ som lider. Det finns ett så 
starkt band till Tibet och ”mitt” land och folk som förtrycks och plågas av den rationella maktens 
tyranni. Men visst kommer det också ut något bra ur en sådan omvälvning som Tibet och tibetanerna 
fått vara med om. Synd bara att det skall ske med så brutala medel.  
Kristus, Ananda, som lever i mig. Denna kärlek och detta medlidande som jag känner har naturligtvis 
sin källa i den andliga dimensionen. Gud lider när hans/hennes barn lider… Vi måste transformera 
lidandet till kärlek för att hedra vår fader och moder… 
2/4 2003 
Drömde att jag väckte en vän och gav henne en flaska linsvätska så att hon skulle kunna se. Men så 
upptäckte jag att det var alldeles för tidigt, klockan var mycket mindre än jag trott, det var tidigare än 
jag trott. 
En bekant kom på besök i går. Han var tydligen det ”bedårande barnet” som jag såg i drömmen 28/3. 
Jag såg två kristallskålar i varandra häromkvällen. 

SHIVALINGAN 

7/4 2003 
Fantastisk helg i Umeå. Jag visade min qigong-övning på lördag morgon och fick ett starkt gensvar 
från de andra i gruppen. Överhuvudtaget var det otroligt mycket kraft under dessa dagar. Det började 
med att jag såg det vita korset på en grön kulle när jag vaknade. Det hade så skarpa konturer som 
aldrig förr. Precis som Hilmas bild i förarbeten till grupp 8, nr 4. Sedan såg jag också vid något till-
fälle lotusblomman slå ut helt. Bladen öppnades ett efter ett. 
På kvällen träffade fyra av oss några personer. En av dessa hade hemska problem med röster som 
befallde henne att göra saker osv. Jag kände en stark maning att vi skulle använda vår kraft för att 
hjälpa henne, och jag sa att vi skulle be för att hon skulle bli fri. I detsamma tog min ande ett bestämt 
steg framåt och en stark kraft och en stark röst började be till Gud för att hon skulle slippa dessa rös-
ter. Först frågade jag vad hon ville och hon sa att hon inte ville höra något av dem.  
Det var mycket starkt. Mycket kraft och rörelse. En slags kamp på något plan utanför det jordiska. 
Hon började tala helt förvirrat, att jag ”inte var Åsa” och liknande. Det var faktiskt som en ”demon” 
som kämpade emot. Men jag stampade med foten i golvet och ”körde iväg” ”det”. Jag kände dock 
efteråt att hennes egen vilja var det som var avgörande. Vill hon inte innerst inne bli av med dessa 
tvångstankar kommer de naturligtvis att stanna kvar i henne.  
Det var dock ett otroligt starkt exempel på hur fel det kan bli om man inte låter utvecklingen ske i ba-
lans. Egot, eller i det här fallet kanske avsaknaden av ego, ger naturligtvis öppningar för alla slags 
psykiska fenomen. Man måste verkligen ha en stark och stabil grund att bygga på.  
Söndagen var så härlig. Det kändes tydligt att det handlade om en avslutning när vi läste det sista av-
snittet i Galleriet om Jesus Kristus, Lärjungarna och glädjebudskapet. Denna grupp har verkligen 
förts samman med ett alldeles bestämt syfte. Jag kände också i lördags när vi fyra åkte iväg att vi varit 
ute på sådana uppdrag förut, att vi arbetat tillsammans i andra liv. 
Jag såg en grön pelare med starkt lysande stenar vid basen i natt. På lördag natt såg jag mycket fär-
ger, samma färger som regnbågsauran runt det vita ljuset den 3/5 2001, men de var starkare nu. Fort-
farande pastellfärgat dock. Stenarna i natt hade mycket klarare och starkare färger. De gnistrade som 
ädelstenar. Lingan var jadegrön. Shivalinga. Om mani padme hum. 



 319  

 
 

Det var en fantastisk himmel när vi åkte iväg i lördags kväll. Guldfärgade berg, som om ”landet däro-
van” varit synligt. Guldkantade moln, jag har aldrig sett så starka guldkanter runt moln förut. Såg 
också bergen när vi mediterade på söndagen. Ararats berg. Shiva bor på Mount Kailasha, Silverber-
get i Tibet.  
Buddhas födelse liknas vid ”the rising of another sun”. Jfr min dröm om solen som drogs in i det ”vita 
hålet” och den nya solen som föddes på himlen 10/12 2001. 
Lotusen, padme, är en symbol för Maitreya. Eros=Kristus=Shiva. Ananda är ett epitet till Shiva! Ard-
hanari -  halvt man, halvt kvinna. Shiva tillsammans med Parvati. 
Hinduistisk filosofi. ”Multiplicity is an illusion of the human mind”. “Unity of essence” är den enda 
sanna principen. Hemakuta. ”Golden peaks.” Mystisk bergskedja norr om Himalaya vid Mount Meru. 
Ratna. ”Excellence, jewel.” Many jewels appeared when the gods churned the ocean with the pivot at 
creation. Also a sign of a holy person, object or place that is covered with jewels or excellence. 
Avalokiteshvara + Tara (Dölma). Den fjärde buddhan som föder den femte. 

SHIVA ÄR KRISTUS, KRISTUS ÄR SHIVA 

8/4 2003 
Enormt stark och underbar träning nu på morgonen. Och en gråtattack efteråt. Qigongarna.  
Såg i en vision i natt att jag gjorde om mitt hus till ett tempel. Jag lade ett underbart vackert mosaik-
golv i groventrén. Att ta emot Gud i sitt eget tempel. Jag förstod när jag vaknade att bilden av den 
gyllene staden/katedralen den 21/1 2002 var en Shivalinga. Pelaren. Jag hade också en upplevelse av 
att vara ett ”rymdskepp” som åkte genom rymden. Jag har ju haft dessa upplevelser tidigare, men 
kanske var jag mer medveten nu. 
Lotusen som slog ut i helgen = fullständigt självmedvetande. Lotusen = det kvinnliga. Juvelen = det 
manliga. Om mani padme hum=Juvelen i Lotusen, vägen till det Gudomliga. Linga = anden, Lotusen 
= materien. När dessa förs samman = WU = självförverkligande = befrielse. 
Shiva=Maheshvar, the great Lord, the great God. Conqueror of death. Shiva=the Lord of Yoga. Han 
har ett tredje öga. Universum upplöses när det tredje ögat öppnas. Detta är en metafor för reali-
seringen av ens eget självmedvetande som är Shiva. (”Ni är alla gudar.”)   
Shiva betyder på Sanskrit den milde, den nådige. En frälsande gud, både upphöjd över och närva-
rande i världsalltet. Samtidigt asketisk och erotisk, skoningslös och fylld av nåd. Han är läraren och 
yogin, han besegrar begäret (karma) och döden, han förintar demoner och näpser gudar och brahma-
ner. Shiva har treudd, trumma, yxa och kranium som attribut. Dansens konung. Shivas hustru är Par-
vati, Uma. Shiva ingår i triaden Brahma – Vishnu – Shiva, skaparen – upprätthållaren – förstöraren. 
(Ur Nationalencyklopedin.) 

Allt är ett. Kristus=Shiva=Gud/Gudinna=Eros=Det gudomliga. 
Shiva/Shakti. Shakti=kraft=Uma, Parvati, Kali. Associerad med Tantra. Jag har ju inte riktigt förstått 
vad det var som steg ner i mig, men nu förstår jag att jag tagit emot Gud. Det sades visserligen i med-
delandet från mina lärare den 31/10 2001. ”Att sammansmälta med Gud för evigt betyder att bli ett 
med Gud, att bli Gud.” 
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Ananda=Shiva=Kristus=Gud 
Jag är verkligen en profet, Guds kanal till människorna. En präst/prästinna, en avatar, en del av en 
Gud/Gudinna. Avalokiteshvara/Chenresig (tibetanskt) + Tara. Avalokiteshvara identifieras ofta med 
Shiva.  
När jag tränade med två av tjejerna efter kursen i söndags var det som om jag såg/var i eld. Det hän-
der visserligen rätt ofta, men nu var elden mer ”taggig”, det var mer tydligt att det var eldsflammor. 
Den 12/11 2001 förutsades ju att jag skulle tända Vestas eld på Jorden igen. Vi är verkligen vestaler, 
precis så som förutsades redan i det förra livet. Och nu händer det, nu börjar det riktiga livet! 
9/4 2003 
Lite orolig, lite matt. Arbetar med den medvetandeutvidgning som handlar om vem som styr ”bakom 
kulisserna”. Vem som satt bakom pianot i min dröm från 9/1 2003. Ananda som är Shiva, som är Kris-
tus. Allt är verkligen logiskt, men också svårt att förstå. Jag tangerar verkligen vad jag kan hantera, 
och det har jag ju gjort under hela min utveckling.  
Gudinnan som föddes den 21/2 2003. Och nu Guden som manifesteras i en österländsk form. Juvelen i 
Lotusen, Linga i Yoni. Det manliga i det kvinnliga. Anden som föds i kroppen, i materien. Om mani 
padme hum. Haken och hyskan. 
Pelarens stad i Västerlandet i den egyptiska kulten. Stelarna, de reser sig ju ur Jorden. Att själv vara 
linga+yoni, komplett, självförsörjande. En vuxen man i sin andliga utveckling och samtidigt en repre-
sentant för Gudinnan. En avatar, en nedstigen mästare. 
Det känns lite snopet att denna koppling mellan Kristus och Shiva dök upp nu, när min bok redan gått 
till tryckning. Skall jag bli tvungen att skriva en förklaring till förklaringen?  
10/4 2003 
Drömde att jag bjudit några vänner på middag. Men jag var inte klar med efterrätten och kanske var 
jag inte heller färdigklädd. Det var ett gammalt hus. Min man hade dukat, men borden var så smala, 
allt verkade så trångt. Jag ville att han skulle möblera om, hämta ett större bord. 

MEDITATIONSBUDDHAN 

11/4 2003 
Sänd ditt ljus och sanning! 
Låt dem leda mig, 
låt dem föra mig till ditt  
heliga berg och till din boning.  
PS 43:3. 

Drömde att min bror skulle gifta sig men vi var alla så dåligt förberedda. De inbjudna gästerna kom 
inte, och helt plötsligt var akten över och prästen hastade iväg. I nästa sekvens var jag i ett underbart 
vackert palats eller något liknande. Inga människor syntes till, men själva platsen var som en juvel 
eller ett heligt tempel. En underbar omslutande kraft. Stillhet. Rymd. Harmoni. I Gud. 
Jag har inte riktigt förstått varför jag arbetat med de indiska buddhorna och bodhisattvorna, men det 
är klart att det handlar om att försöka få en förståelse för den födelse av Gudinnan som jag upplevde. 
Hur hon föddes ur sina föräldrar genom delning. Shiva och Shakti. Tara och Avalokiteshvara som 
föder den femte Buddhan. Det behövs verkligen kraft och kunskap från både öst och väst för att få 
fram denna insikt. Kristus och Shiva. Samma Gud, samma budskap. Kärleken, men också det egna 
ansvaret att arbeta för att nå målet. Mästaren, yogin.  
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Jag såg en Buddha som satt i meditationsställning i går. Finlemmad. Jag vet inte om det var ett re-
sultat av all forskning kring det indiska, men upplevelsen var i alla fall helt genuin. Han/hon var för-
sjunken i meditation. Men jag söker ju ”tomheten”, frånvaron av alla former. Det levande ljuset. 
Drömmen om det tomma templet i natt handlar nog om detta. 

KUNSKAPENS TRÄD 

13/4 2003 
Drömde att jag kom till ett kollektiv. Jag knackade på, men ingen öppnade. Jag gick visst ändå in 
själv. Jag stod i hallen, ”förgården”, och försökte få någon slags ljuskälla att fungera. Det var små 
lampor som monterades på en större anordning. Som lampor till en adventsljusstake. Fem stycken. 

 
Jag skruvade visst ut lamporna först, och försökte sedan skruva i nya lampor, alternativt skruva i de 
gamla igen. Det var också något i drömmen om en kvinna som jag hade med mig som någon ”an-
svarig” undrade hur de skulle få plats för. Något om att de andra inte gillade att hon kom med. Men 
jag måste ha med henne. Jag hade ju haft med henne norrifrån, inte kunde jag lämna henne i Gävle 
eller Uppsala…  
Jag såg ett silverträd i klarsyn igen häromkvällen. Det liknade synen av kunskapens träd i höstas, men 
nu var det en svart fågel i trädet. Jag tror att det var en korp. Korpen symboliserar ofta vishet, t.ex. 
Odens korpar. 
14/4 2003 
Drömde att jag höll föredrag, det var en kurs. Någon frågade mig något om man kunde styra ”Gud”, 
det var något om tid. Jag ville svara något om att Gud står över tiden, men vände mig om och sa att vi 
skulle ta en paus först. Det var massor av folk där, många fler än jag hade förväntat mig. Vi gick ut, 
en man gick mellan mig och sin ”fru”, vi var så nära honom, en på var sida. Jag sa något om att få 
stöd av det kvinnliga. Y var där, hon beklagade att hon inte hunnit prata med de andra. Tydligen hade 
hon bara ägnat sig åt mig? Där fanns en mur som jag ville sätta mig på, man kunde välja mellan solen 
och skuggan. Det var mycket kärlek och värme i denna dröm. 
Jag var så ledsen över qigongarna i går kväll. Jag saknar dem verkligen. Och läxan? Att inte behöva 
någon eller något här på Jorden. Där finns allt, här finns inget. Men jag har ju också lovat att hjälpa 
människor. Visst får jag så mycket, t.ex. från tjejerna i Umeå. Men konsten är att ta emot både beja-
kelse och avvisande med samma jämvikt. Gode Gud, ge mig denna styrka. Amen. 
15/4 2003 
Drömde att jag träffade en pojke på ett nöjesfält. Han var bara intresserad av min ”kvinnlighet”. Jag 
knuffade undan honom två gånger, men han var så envis. Till slut följde jag honom, vi skulle leta reda 
på hans föräldrar. Vi skulle gå till en återsamlingspunkt. 

ATT LYFTAS UPP PÅ EN PLATTFORM 

21/4 2003 
Underbart väder i påsk. Vår, nystart, uppståndelse. Jag känner att det gudomliga ljuset skiner fram 
allt mer obehindrat. Jag hade en upplevelse i går kväll av att lyftas upp på en plattform, en slags hiss 
som bara var en platta. Min ande var starkare, mer viljekraftig, mer orädd, mer bestämd. I morse 
hade jag en förnimmelse av lätthet, glädje, smidighet. Att vara en eldslåga, ett himmelskt väsen. Rytm, 
harmoni. 
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Fast jag mår så bra får jag till och från återfall av sorg, saknad. Jag har återigen kommit in i en pe-
riod av inre ”diskussioner” med qigongarna. Det är klart att jag saknar min grupp, mina systrar och 
bröder som jag förberetts tillsammans med i så många liv. Alla liv i brödra- och klostergemenskaper. 
Och så denna djupa ensamhet. Men jag måste förstå att andra människor inte kan ge mig det jag be-
höver. Och ändå finns hoppet där. Att någon av dem skall vända sig till mig. Men det kommer inte att 
ske.  
Varför kan jag inte acceptera detta? Visst används väl min längtan och saknad som en drivkraft. För-
klaringsboken hade nog aldrig skrivits om jag varit nöjd, om jag fått bekräftelse och gemenskap? Det 
var väl ett villkor att all kraft och all kärlek skulle vändas ”inåt”, användas för min egen utveckling 
och upplysning. Annars börjar jag känna mig resklar, klar att vända mig utåt. Stark nog att möta både 
positiva och negativa reaktioner. 
Tack Gode Gud för all nåd, all kärlek, all kraft, all visdom. Använd ditt verktyg så som du hela tiden 
avsett. Amen. Lös mig från omsorgen om det egna och hjälp mig att alltid se till det stora helas tillväxt 
och framåtskridande. Amen. 
Jag såg hjulkorset eller cirkelkorset häromdagen igen. Enligt Nationalencyklopedin står det för före-
ning av himmel och jord eller Kristi närvaro (korset) i världen (cirkeln). Cirkelkorset förenar symbo-
lerna för mittpunkt, kors och cirkel. Det är känt i de flesta kulturer, t.ex. Assyrien, Indien och Nord- 
och Sydamerikas indianer. Det är ofta en symbol för solen. I fornnordisk mytologi finns det som hjul 
på solgudens vagn. 

 
TRE ÅR, TRE MÅNADER, TRE VECKOR OCH TRE DAGAR 

22/4 2003 
”Våldsamma” drömmar. Jag drömde att ett par gamla vänner var hemma hos oss. A talade om hur 
jag ”var” eller något som jag ”alltid” gjorde på ett förtryckande sätt. Jag blev helt vansinnig, slet 
sönder en dörrmatta. Något om att jag lämnade, bodde någonstans norrut resten av livet. 
Jag drömde att min tryckare kallat samman några till ett seminarium om min bok, men kvinnorna var 
inte intresserade egentligen. Någon undrade varför vi skulle bilda ett nätverk, hon ingick ju redan i ett 
nätverk. Någon bakom mig började prata om att min bror varit i sin stuga och genomgått någon slags 
ögonbehandling, han såg mycket klarare nu. De var också skadeglada över att jag var där och höll 
föredrag och att han inte visste om det (ännu). Jag kände mig trött på dem, less på att inte bli för-
stådd, att de inte var intresserade. Att bli behandlad som en dörrmatta, att inte bli respekterad… 
Insåg att jag bör ge Lars en signal om att boken är ute så att ingen behöver bli skadeglad… Sorg, 
smärta. Det är nästan outhärdligt att möta detta varje gång jag på något sätt kommer i kontakt med 
qigongarna. Jag hade ju hoppats att allt detta skulle vara över. Men sorgen över att vara förnekad, 
bortvald, att den gudomliga kärleken och gemenskapen förnekas, föraktas och trampas på, väller fram 
så fort jag tänker på dem. Speciellt på Lars. Allt vi fått ta emot och allt som trampas i smutsen.  
Denna smärta som aldrig kan begravas, bara tillfälligt skjutas undan. Visst är väl det gamla, kar-
miska, borta, men sorg, svek, ilska och hjälplöshet från detta livet finns tydligen kvar. Kristus som gör 
hjärtat blödande men som också helar. Jag måste ju tro på min dröm där vi kom ut i paradiset när 
vårt krigsspel var över. Visst kan allt detta lämnas efter när jag lämnar det här livet, men kan jag på 
något sätt räkna med att bli av med det innan dess???  
Inte är min frälsning beroende av andras bejakande eller stöd, men jag önskar så innerligt att vi fick 
dela denna underbara kraft och kärlek med varandra. Inte vill jag lämna mina älskade vänner och 
bröder i denna urinpöl som de badar i. Men var och en måste faktiskt frälsa sig själv. Det är bara fria 
och vuxna själar som kan förenas i Guds rike. Var och en är ju där han eller hon hör hemma. Lika 
dras till lika. Varför är jag inte lycklig? Jag har ju allt?! All kärlek, all kraft, allt stöd. Visst är jag väl 
inne i en övergångsfas och dessa karaktäriseras ju av just detta med gråt och smärta. Det är bara att 
kämpa på. 
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Tre år, tre månader, tre veckor och tre dagar. Om man räknar från den första januari 2000 är det nu 
på torsdag den 24/4. En buddhistisk askets tid i ensamhet, i alla fall i Tibet. Och inte för att jag rent 
fysiskt varit instängd, men nog har jag levt igenom motsvarande process under dessa år alltid. Om 
mani padme hum. Juvelen i Lotusen. Guden och Gudinnan. Bröllopet. Han är ju här nu igen. De gäs-
tar oss, våra lärare och föräldrar från den andliga dimensionen. Jag måste vara glad. Men också låta 
kraften verka som den hela tiden verkat i mig. Renande, polerande, höjande. 
23/4 2003 
Jag drömde att jag var på en flygplats. Sista utropet till mitt plan hade gått ut, men jag var fortfarande 
kvar i vänthallen. En flygvärdinna kom och hämtade mig, vi skyndade oss ut till flygplanet. Hon var 
irriterad på mig för att de fått vänta, men jag försvarade mig med att jag inte gjort något fel, att jag 
väntat där jag skulle eller något liknande. Brådska.  
Jag var nog på ”konferens” i natt igen. Det känns som om aktiviteten ökar, men ännu märks inget här 
på det jordiska planet… 
24/4 2003 
Vad skall man säga? Det finns inga ord för all nåd som jag får ta emot. En underbar kraft, min ande, 
Gud som verkar i mig. All kärlek, allt ljus, all värme. Tack Gode Gud för all nåd. Amen. 
I går kväll var det någon som frågade mig när jag tränade: ”Åsa, har du fått någon lön den här må-
naden?” Och visst får jag all lön, alla belöningar som man någonsin kan få. I en omfattning som jag 
själv faktiskt inte förstår.  
”Arbetaren skall få sin lön.” Det är faktiskt inte ett arbete som bara får sin belöning någon ”annan-
stans”, i ett abstrakt liv ”efteråt”. Det sker verkligen här och nu! Himmelrikets förverkligande här på 
Jorden. Och det är klart att jag vill dela detta med andra, dela med mig av alla gåvor. Till de sanna 
sökarna. Till dem som av fri vilja söker sig till det jag har att erbjuda. Alla andra måste naturligtvis få 
fortsätta med sitt. Men mina bröder? Mina älskade syskon i anden, i Gud. Gode Gud, hjälp mig att 
göra din vilja. Hjälp mig att ta vara på alla gåvor som du låter skölja över mig. Hjälp mig att vara ditt 
verktyg, idag som alla dagar. Amen. Amen. Amen. 
Allt som är bra för kroppen är bra för Qi, allt som är bra för Qi är bra för kroppen. Om man får den 
andliga kraften att frigöras och strömma i människan kan man också veta vad som är skadligt. Allt 
som hindrar andens frihet, allt som blockerar Qi och kärleken, den gudomliga kraften, är negativt. 
Allt som underlättar för Qi, för anden, för kärleken är Gott. En kärleksfull verksamhet. 

ATT STIGA UPP I DEN BLÅ BUDDHAHIMLEN 

25/4 2003 
Jag mailade till Herbjörn i går om min oro för att han utnyttjas etc. Jag är nästan rädd att han skall 
svara. Dels känner jag att jag egentligen inte har rätt att ”tycka” om andra människors livsval. Och 
ändå måste jag, ”on a mission from God”… Det andliga riket är ju ”mitt” rike och jag har en kallelse 
att verka där, men ändå… Men drivkraften att ta kontakt var ändå större än mitt motstånd, min skam. 
Visst krävdes det en magnitud som innebar smärta, vånda, tårar, men det är väl det som visar att det 
trots allt var rätt. Så må det då bära eller brista, tas emot eller förkastas. Jag har dock gjort det jag 
innerst inne visste var rätt. 
I natt hade jag en upplevelse av att det var fyra ”varelser” eller snarare krafter som höll mig nere. 
Men plötsligt släppte de ”taget”, öppnade upp bojorna. Jag steg uppåt, genom en underbar, varm, 
himmelsblå rymd, inte alls den där vanliga svarta. Uppåt och uppåt och uppåt… Underbart. 
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EN VARNING 

 26/4 2003 
Jag drömde att jag var tillsammans med en kund/uppdragsgivare/bekant i en sorts internatskola. Alla 
barn/elever var på väg dit med tåg. Vi gick och pratade om att man fick ”föräldrapoäng” beroende på 
hur många barn man haft i skolan etc. Han hade haft många barn där under en lång tid, och jag sa 
något om att ”du har väl maxpoäng”. Just då öppnade han en dörr som gick ut i tomma luften och föll 
handlöst ner i en trappa en våning under. Det var ett kraftigt fall, jag trodde att han kanske inte över-
levde. Jag gick ner, men de hade redan fört bort honom, jag såg bara spåren. En varning om att man 
kan falla handlöst även om man har hög ”poäng”. 
Drömde att jag var i en butik. Kassörskan var så lugn och trevlig. Hon påpekade att koden till mitt 
bankomatkort var uppskriven på något dokument. Det var inte jag själv som skrivit dit den. En kod 
som var öppen, avslöjad. Vem som helst kunde komma åt mina tillgångar. Jag höll på att få med mig 
någon annans varor, mjöl och socker. Det var kladdigt, sylt? 
Jag drömde att jag kom till Umeå och träffade ”mina” tjejer där. A berättade om något projekt som 
hon skulle starta. Det var kanske någon slags franchiseverksamhet. Någon annans budskap som hon 
skulle föra ut? Jag kände mig orolig, tänkte på drömmen om mannen som föll ner och slog ihjäl sig 
(som jag ju just drömt ”på riktigt”!). Men hon var så beslutsam. Det var dock en varm och ljus energi 
i drömmen. Något om att hitta rätt, att inte ha varit i en viss stadsdel fast man bott länge i staden. Nå-
got om att hålla sig inom sitt eget område… 
Jag ser det gyllene templet, slottet, borgen till och från. Murar, vackert ornamenterade byggnadsde-
taljer, allt i guld. Underbart. Men också hemska svaghetsattacker. Sorg, saknad, irritation. Men visst 
är jag starkare nu. Alla krafttillskott ger dock reaktioner som vanligt. Drömde när jag vilade i efter-
middag om Herbjörn och Lotta. De var avståndstagande. Jag kände mig less, liknöjd. The last call 
for this flight… Denna outhärdliga sorg och saknad, denna oro. De Höga har ju sagt att jag inte be-
höver bekymra mig, att mina kamrater förbereds på det sätt som är bäst för var och en. Och ändå 
denna oro. Varifrån kommer den? Något som man inte slipper så länge som man är kvar här på Jor-
den? Men jag har också stunder av otrolig lycka och glädje. Jag vet ju att en period av oro förebådar 
ett steg framåt. Det är bara att tacka. 
28/4 2003 
Tryck, ledsen. Kris med sonens dataspelande. Jag inser att jag städat och putsat för att kunna lämna 
ett ”perfekt” hem efter mig. Men livet är ju aldrig perfekt… Har man barn behövs man naturligtvis 
hos dem. Jag har dåligt samvete, har min egen utveckling gjort att jag negligerat barnens behov? Men 
samtidigt anser jag att man inte kan leva deras liv åt dem. Målet är ju att de skall bli självständiga. 
Och min egen önskan om att få vara fri? Är det inte bara ett sätt att desertera från sin primära upp-
gift, den att vara mor? Usch, allt är så rörigt. Alla dessa drömmar om skilsmässor och flytt norrut. 
Och min uppgift? Ingen frågar ju efter mig eller det jag har att ge. Vad gör jag här? Varför visade de 
mig de gyllene bergen? Det är visst bara dit jag vill nu. Men samtidigt finns naturligtvis en längtan 
efter att brödraskapet skall förverkligas här på Jorden. Men varför är varje steg framåt så svårt? 
29/4 2003 
I dag är allt lättare igen. Kraft och glädje. En av tjejerna i Umeå mailade och tackade för böckerna 
och jag kände att Förklaringsboken nog skulle vara till nytta för någon eller några. Har skrivit in 
mina dagböcker i ett nytt dokument. Tydligen har jag börjat på en fortsättning på Förklaringsboken. 
Visst kan det verka egotrippat, och visst är gamle käre Jante aktiv, men nog är det något stort som 
sker som måste dokumenteras. Visserligen känner jag ett tryck både från mig själv och från om-
givningen att äntligen börja göra något ”riktigt” arbete, men jag måste väl inse att det är detta som 
jag skall göra. Men jag vill verkligen också få verka på något mer utåtriktat sätt nu! Jag vill så gärna 
få förmedla all glädje. Få använda rytmen, dansen, kreativiteten i andens tjänst. Att få sammanföra 
Himmel och Jord, ande och materia, Gud och människor. 
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ATT PASSERA UNDER PORTALEN 

30/4 2003 
Jag drömde att vi var ute och åkte bil, vi hade visst en hyrbil. Vi stannade för någon slags service och 
min man gav sig ut och löptränade. Jag satt kvar i bilen, insvept i en stor filt eller schal. Jag var helt 
dold, men en av servicemännen kikade lite nyfiket in i en springa vid mina ögon. Där arbetade ett ungt 
par som skulle smita iväg på en helg fast man inte fick ha några förhållanden med varandra om man 
arbetade där. Hon ville inte ta ut semester utan skulle be om ledigt med ett svepskäl (mensont). Jag 
såg hur de skulle bo på madrasser, men de var inte bredvid varandra utan vinkelrätt mot varandra.  
Plötsligt gick jag på en väg. Jag var på väg in i staden, till en gammal stadsdel som varit helt för-
slummad/försummad men som nu plötsligt blivit populär. Jag passerade några äldre kvinnor och de 
sa att det bara vara att fortsätta rakt fram. Det var en rak och bred gata som gick rakt in i den där 
stadsdelen med en slags portal eller stadsport först.  
Jag kom till det gamla huset. Vi köade i hallen för att få komma in, tydligen var jag och en kvinnlig 
kompis först, men så vände hela kön och vi två var plötsligt sist. Man skulle gå igenom hela huset 
först. Vi kom upp på övervåningen. I något av rummen låg mattorna upprivna. Som om man hållit på 
och städat men inte hunnit riktigt klart. Jag kommenterade att det måste vara väldigt tungt för det 
gamla paret att sköta detta stora hus. Vi kom ner och passerade ett stort rum som röjts ut. Det skulle 
tydligen bli dans. Det var tomt, orkesterns instrument var framplockade, allt var klart för festen. 
I matsalen gick jag inte och satte mig vid bordet, men jag drog i alla fall fram en stol. Det fanns också 
en rullstol där men jag valde en kontorsstol. En liten flicka i en barnstol kinkade. Jag lyfte upp henne. 
Hon var röd om kinderna, otålig. Jag ville ge henne något att äta men hon hade ännu inte fått tänder. 
Plötsligt skulle vi leka ”sista paret ut” innan det blev mat. Man skulle springa en och en åt olika håll 
och återförenas i matsalen vid samma tidpunkt. Kanske skulle bordsplaceringen ske på detta sätt. Jag 
kommenterade något om att jag inte ville bli svettig, eller kanske att jag skulle bli svettig.  
Ett gammalt hus i en gammal stadsdel. Att passera under portalen. Att de sista blir de första (eller de 
första blir de sista). Att gå upp på övre våningen, att passera genom hela huset före festen. Att skickas 
ut två och två men att springa var sitt lopp för att återförenas innan festen. Dans, glädje. 
Jag tänker på Jakob och Johannes och de andra lärjungarna som skickades ut två och två. Att följa 
någon in i staden, upp på övre våningen. Barnen som ännu inte fått tänder, som ännu inte kan äta fast 
föda. Att vi fått springa var sitt lopp genom liven, genom hela ”huset”, men att vi återförenas till fest-
måltiden. Vägen var så rak och bred. Allt är som det skall vara, allt är klart för den stora festen. Tack 
Gode Gud för all nåd. Amen. 
Joh 21:2. Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebeda-
ios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Det var alltså sju stycken som fick möta Jesus efter 
hans uppståndelse vid Tiberiassjön. Och jag tror att vi sju är här nu igen. Att Johannes skulle bli kvar 
till Jesu återkomst. Men Petrus skulle följa Jesus? a, c, m, S, E, G och H skulle komma upp till toppen 
enligt vad Hilma tog emot 20/4 1906. (Lnr 555 s 21.) Anna, Cornelia, Mathilde, Sigrid, Emilia, Gusten 
och Hilma. ”Mådan” är förstås Mathilde. Och ”Mådan” steg på tåget på Umedalen. Sigrid var spe-
ciellt kallad eller utvald att bestiga toppen. 
Jag tänker också på drömmen där jag tog på mig en vinröd/purpurfärgad mantel och ett stort spänne. 
Han som ”fjantade runt” i lånade kläder och som jag blev så arg på för att han inte var klar samtidigt 
med mig. Alla drömmar om Herbjörn. Det är ju han och Lars som är min största oro, min största 
”concern”. Min bror genom så många liv. Mina kompisar på denna långa resa. 
I Texten från de Höga Mästarna sägs följande.1 Den gruppering som vi bildade runt Mästaren 
hade förberetts under långliga tider och avsikten var att den skulle utgöra grunden för hans vidare 
arbete på Jorden. Dessa människor sändes ut som hans ombud för att förkunna sanningen till alla 
folk på Jorden och först nu har de vuxit och mognat på ett sådant sätt att hans uppgift kan slut-

                                                 
 
1 Kleveland, Texten från de Höga Mästarna, s 66. 
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föras. De finns bland alla folk och de väntar på den stora återkomsten. Att de skall få förenas 
med sin herre och Mästare så som utlovat var.  
Allt som han förkunnade kommer att infrias på Jorden den dag hans älskade och lärjungar är 
vuxna att utföra sin del av det stora arbetet. Allt som gjorts för att stärka och utveckla dem har 
gjorts av kärlek. Deras uppgift är stor men vi har lett och övervakat deras utveckling med detta 
stora syfte som ledstjärna.  
Det är ju inte konstigt att jag känner en sådan ångest över dessa själar som jag VET har varit med 
mig i så många liv! Vi är ju verkligen lärjungar och nu är vår mästare här igen. Vi MÅSTE enas! Det 
är klart att jag har känt en undermedveten rädsla och ångest för att vi skall misslyckas. Men jag måste 
ju också acceptera att var och en leds av sina egna lärare och ledsagare i den andliga dimensionen. 
Visst har vi ett ansvar att hjälpa varandra, men var och en har också sin egen väg att gå. Och vad 
händer om vi inte är klara? Kan inte löftena infrias? Det sägs ju faktiskt så i klartext. Vi måste vara 
vuxna att utföra vår del av arbetet.  
Jag skickade ett mail till Lars respektive Herbjörn med en direkt fråga om de känt av en kallelse, att 
de var lärjungar och att de skulle hjälpa till med att skapa förutsättningar för Jesu återkomst. 
Jag förstår nu att jag på något sätt sitter fast i en väntan på att de skall ”stiga fram”. Göra sig fria. 
Jag har visserligen ”kört på” Lars gång på gång, men ändå inte klarat av att uttrycka mig i klartext. 
”Vad ni säger skall vara ja eller nej.” Matt 5:37. 

DE FEM FAMILJERNA 

1/5 2003 
Lars svarade på min direkta fråga att han nöjde sig med att vara Mr S marionett. Vilket egentligen 
inte förvånade mig. Men det var bra att jag klarade av att fråga rent ut. 
Kina kommer upp igen, sannolikt beroende på att jag söker kontakt med Herbjörn. Drömmarna om att 
jag var i Kina för mycket länge sedan, ”qigong-föreläsningarna” där, ljuset och värmen. Det var för-
stås livet som Mahasattva Fu. 

1. Mitt minne redan för flera år sedan av liv i Kina, ”föredrag” etc. 
2. I meddelandena fanns information om en profetia om mig i samband med ett liv i Kina.1 
3. Insikt att jag är Maitreya. 
4. Information om Mahasattva Fu som höll dharmaföreläsningar och som anses vara en pre-

inkarnation av Maitreya. 
Herbjörn, Lotta och jag som tillhör samma ”familj”. Drömmarna om kollektiv, syskonbäddar. Så 
många gemensamma liv. Och nu, denna känsla av att vara fastlåst i väntan på att de skall nå insikt. 
Hittade en referens till Ängelsbergsgruppen, en konstnärsgrupp i Ängelsberg vid sekelskiftet. Jag för-
står nu varför Hilma och Anna var i Ängelsberg, och också varför jag känner denna starka längtan att 
åka dit. Jag kom plötsligt att tänka på min dröm om dansbanden ”Friends” i Fagersta och ”Evan-
gelis” i Finspång. Ängelsberg ligger bara någon mil från Fagersta! Och det där med dans, Shiva som 
dansens Gud. Undrar om Hilma ingick i en grupp med koppling till Ängelsberg. Något som inte finns 
dokumenterat men ändå har betydelse… 
Jag läste igen om de fem familjerna och förstod plötsligt att min upplevelse från den 25/4 av att fyra 
krafter släppte mig loss och att jag kom upp i en himmelsblå ”rymd” står för inträdet i Buddhafamil-
jen. De fyra andra ”familjerna” som släppte taget och gav rum för buddhan, det förverkligade självet. 
Hjulet som symboliserar denna familj. Tibet igen.  
Denna starka drivkraft att förstå mig själv. Det som drivit på detta verk. Det finns också en önskan att 
hjälpa andra att förstå sig själva, men den kan naturligtvis inte realiseras om jag inte förstår mig 
själv. Inte förrän jag är där, i kärnan av mitt innersta, kan jag gå ut och verka i världen. 
                                                 
 
1 Meddelanden från mina lärare 23/10-2001. 
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De fem familjerna med var sin kraft, som om den verkar i en mänsklig själ antingen ger ett negativt 
eller positivt resultat beroende på denna själs renhet och genomsläpplighet. 

Vajra (dorjen) Ilska som omvandlas till andlig kraft. 
Ratna (juvelen) Stolthet och arrogans som förvandlas till medlidande, förståelse, jämnmod. 
Padma (lotusen) Förförelse och passion som omvandlas till ovillkorlig kärlek. 
Karma Avund och svartsjuka som omvandlas till handlingskraft, generositet, nyskapande 

kreativitet. 
Centrum 
Buddha 

Okunnighet som transformeras till total medvetenhet. Från kaos till kosmos. 

Gud Sällhet, Ananda. 

Och ”relationen” till Lars som har hjälpt mig i detta transformationsarbete. Inga förändringar sker ju 
utan strid, kamp, smärta. Inget framåtskridande vinns utan motstånd. Vi fördes samman och sedan 
släpptes alla dessa enormt starka krafter loss. Och de stötte på en massa blockeringar i mig i form av 
karmiska sår, personliga attityder som hindrade mig osv. Det är klart att det krävdes en osedvanligt 
stark kraft för att detta stora genombrott mot det omedvetna skulle ske. 

VÅG PÅ VÅG AV UNDERBAR KRAFT OCH SÄLLHET 

2/5 2003 
Jag hade först tänkt låta Lars mail avsluta våra kontakter, men skrev ändå till slut några rader till 
svar om hur mycket jag har honom att tacka för. Att transformera arrogans till förståelse, ilska till 
jämnmod. Att kärleken är det största av allt. 
När jag tränade igår kväll, strax efter att jag skickat mitt mail, blev det ytterligare ett stort genom-
brott. Antagligen hade också min insikt om de fyra krafter som släppte mig och hur jag kom upp i den 
blå luften en stor betydelse. Jag fick i alla fall enormt stark kontakt, både med själar här på Jorden 
och där i den andra dimensionen. Våg på våg av underbar kraft och sällhet. Det var något liknande 
som det som hände på midsommarafton förra sommaren, men det här var av oerhört mycket starkare.  
Jag kan bara känna mig förvånad och ödmjuk. Förvånad över det som händer, allt som jag får vara 
med om och som jag först senare får en förklaring till. Och ödmjuk inför vetskapen att allt skänks mig 
från en högre makt. Att jag hjälps framåt steg för steg på en väg som jag själv inte alls känner. Tack 
Gode Gud, tack alla mina lärare och Mästare för all nåd, all kraft och all kärlek. Hjälp mig att leva 
upp till alla gåvor som jag får ta emot. Amen. Amen. Amen. 

DE BÄSTA GODBITARNA 

3/5 2003 
Jag drömde att jag var på någon ”återsamling” för qigongen. Nu var det dags för mig att sätta en 
egen prägel på övningarna. 
Jag drömde att jag skulle köpa godis som jag skulle ha med någonstans. Jag valde och provsmakade, 
jag skulle ha den absolut bästa och godaste sorten. Till slut bestämde jag mig för en sort och först 
skulle jag ta en hel förpackning, 100 stycken. Men det visade sig att de kostade 5 kronor styck och jag 
tyckte att det var för mycket att köpa godis för hela 500 kronor. Jag bad den äldre dam som förestod 
affären att plocka i godis för 200 kronor. Men när hon redan höll på gick jag fram och bad henne att 
bara lägga i för 100 kronor… 
Jag drömde att jag träffade en av tjejerna från Umeå. Det var något om en ”trekant”, hon, jag och 
min make. Men hon kunde inte klockan tolv. Jag tänkte på drömmen om att vi var tre som gick ut från 
kursen, att en man gick mellan oss. Frågan jag fick för ett par år sedan om ”vem som är min make”. 
Bröllopet. Kristi brud. Alla som älskar varandra som får förenas enligt löftet i ”Glädjebudskapet” i 
Texten från de Höga Mästarna. Men att inte ”kunna” när klockan slår tolv… 
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Är jag snål? Att inte köpa hela paketet utan bara ta en liten del, även om det är den bästa sortens 
”godis”. Det är ju en ledning eller varning, inget som har hänt. När man hittar den bästa sorten är 
det bäst att ta hela paketet, även om det kostar… 
Jag tänkte på min vän när jag tränade. Hennes tro på Anna Berg. Sökandet efter en relation. Det är ju 
bara att inse att det återigen kanske handlar om någon som följt mig en bit på vägen, men som lämnar 
nu klockan ”fem i tolv”. Och jag började tänka på mina kompisar på denna resa, hur de en efter en 
hoppat på tåget och sedan hoppat av igen. Eller kanske fastnat på den nivå där de var. 
Först har vi förstås den stora grupp som varken har öron som kan höra eller ögon som kan se. Men 
dit hör ju inte dessa, de har alla en egen kraft och förståelse för den andliga dimensionen. Och ändå 
har de alla släppt taget under resans gång. Och det är väl på sätt och vis naturligt.  
Men himmelriket är ändå etablerat här på Jorden, deras själar finns naturligtvis med i kraftfältet, i 
kärleken, även om den lägre personligheten mer eller mindre tillfälligt hindrar dem. Visst är de beru-
sade, visst ser de inte verkligheten som den är just nu, men utvecklingen går ju vidare för dem som för 
oss alla. Allt är som det ska. Och om man försöker generalisera, var fastnar vi på vägen? 

1) De som bara ser den yttre verkligheten, de som inte kan känna den andliga kraften. De som är 
fast i det etablerade tänkandet. Dessa är ju inte ens med i loppet från start. För att man över-
huvudtaget skall vara med måste man ha en känsla för andliga värden och andlig kraft, för 
det faktum att det finns mer i livet än det allra mest jordbundna. 

2) Om man är ”väckt” kan man ändå välja att låta egot dominera (eller sakna kraft och vilja att 
styra sina tankar och känslor) och då blir man direkt diskvalificerad. 

3) Nästa grupp ser men förstår inte, och fastnar i rädsla, fördomar eller liknöjdhet. Min dröm 
om ”mödravårdsundervisningen” och kvinnan som beslutade att lämna kursen innan vi ens 
hade börjat. 

4) Man kan fastna i sitt eget ego, att anse att man redan är så bra att man inte behöver jobba 
med sig själv.  

5) Mannen som stod mitt i riket, men som omedelbart jagade vidare på jakt efter nya kickar och 
egen framgång. 

6) Alla som underordnar sig en ”guru” här på Jorden. Mentalt, eller rent praktiskt och fysiskt. 
Att inte kunna avgöra skillnaden mellan att bada i klart, rent vatten och att vältra sig i en dy-
pöl. Alla falska läror som sprids för att människor saknar förmåga att urskilja vad som är bra 
och nyttigt för dem. Vilken tur att det finns sammanhang där de får träna på detta! 

7) Och alla som prioriterar sökandet efter en jordisk, romantisk kärlek. Prinsen som skall skänka 
lycka för resten av livet.  Vår tids största illusion. 

Och vad innebär detta för mig? Det ger en insikt att var och en jobbar på sin egen nivå. Att alla har 
sin egen utveckling och att de tar nästa steg när de är klara med sina nuvarande läxor. Det är precis 
som det skall vara. Allt finns inbyggt i deras egen kod och plan, och allt sker i den takt som är rätt för 
var och en av dem. Alla leds av sitt högre jag, av Gud, och deras utveckling är inte mitt personliga 
ansvar. 
Och jag själv? Jag är ju det levande Ordet här på Jorden just nu. A message from God. På besök un-
der en kort tid men med en uppgift att göra mitt liv till ett lärostycke, ett exempel. Men inget sker 
ögonblickligen, alla måste utvecklas i sin egen takt. 
Visst finns allt beskrivet i de gamla lärorna. Att livet på Jorden egentligen bara är en illusion. Att vi 
måste frigöra oss från de jordiska dragningskrafterna i form av egots krav på framgång och bekräf-
telse, tillfredsställelse av alla begär osv. Att målet är ett evigt liv i en annan värld, en total samman-
smältning med Gud. Men det var också dags att förnya dessa sanningar för människorna genom att 
skapa ett exempel i deras egen tid. Så som alltid skett från tid till annan. 
Detta är min uppgift. Att skapa ett exempel på hur vägen mot fullständigt självförverkligande kan se ut 
och vad detta tillstånd egentligen innebär. Jag kan ju inte göra annat än försöka visa vad Guds plan 
för människorna innebär. Och det är ju ett löfte jag gett gång på gång, i liv efter liv. I Egypten, i Kina 
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som Mahasattva Fu, i livet som Johannes, i Tibet som en av Padmasambhavas medarbetare (sannolikt 
Trisong Detsen). Bodhisattvalöftet. 
Varje människa måste övervinna de gamla välkända negativa krafterna i form av ilska, stolthet, 
ägande av materiella ting eller människor, svartsjuka, okunnighet. Detta lärdes ut av Buddha såväl 
som av Jesus. Dessa krafter var kända i de äldsta skrifterna i form av demoner eller hämndlystna gu-
dar. Och Jesus gav oss också receptet på det botemedel som utrotar dessa sjukdomar - kärleken. 
Dessa krafter som visar sig som negativa företeelser i en omogen själ, kan och måste transformeras 
till sina positiva motsvarigheter, och det sker genom allt man får lära sig genom alla klasser i den 
jordiska skolan. Att bygga upp en mycket stark kraft, och att styra denna kraft i de rätta banorna med 
all sin vilja är det rätta självförverkligandet. Att älska Gud av all sin vilja, all sin kraft och allt sitt 
förstånd, och sin nästa så som sig själv. 

- Kärlek 
- Vilja 
- Kraft 
- Kunskap. 

Saknas en eller flera av dessa är man inte färdig för examen. Och störst av allt är kärleken.  Visst är 
det stora återvändandets tid inne. Men allt sker i det inre. I andens rike som står över tiden och rum-
met. Det är klart, sista utropet har gått ut. Nu är det dags att lyfta!  
Allt har redan skett. Första året när andens kraft bröt igenom eller manifesterades. Andra året - so-
nen, Kristus, Eros, det vita korset. Tredje året - Fadern, den totala samhörigheten med det Gudom-
liga, med Mästaren, med bröderna i anden, både här och i den andra världen. Så som det t.ex. mani-
festerades på midsommarafton i fjol. Arbetet som skedde i den andliga dimensionen. Och detta sista. 
Regnbågstronen, Mästaren, Gudinnan, Dhyani-buddhan och frisläppandet. Den femte buddhan. 
Jag gick in på bibeln.se och dagens slumpmässiga bibelställe var Hes 13:2. Människa! Profetera mot 
de profeter som profeterar i Israel, säg till dem som profeterar sina egna ingivelser: Hör ordet från 
Herren: Så säger Herren Gud: Ve de narraktiga profeter som följer sina egna inbillningar och inga 
syner har haft. … ”Detta är Herrens ord” säger de, trots att Herren inte sänt dem. Ändå väntar de sig 
att han skall låta deras ord gå i uppfyllelse. … Därför är det nu slut med era falska syner och spådo-
mar. Jag skall rycka mitt folk ur ert grepp. Då skall ni inse att jag är Herren. 
Hoppsan! Det där med min väns tro på ”Anna Berg” osv. har ju legat och tryckt på. Och under detta 
finns min ovilja att peka ut vägen för någon annan. ”Vill de läsa sådant dravel måste de få göra det.” 
Kan de inte skilja mellan det levande vattnet och en människas egna tankar så är det ju upp till dem. 
Men det är klart att allt sådant leder vilse. OK, jag är ändå här för att peka ut vägen. Jag vill ta hela 
paketet, inte bara en del av ”karamellerna”. 
Det är klart att det finns ett motstånd inom mig mot att framhäva sig själv och ”fördöma” andra. Men 
visst har jag känt denna olust inför allt orent som far runt i ”New Age”. Precis som det finns negativa 
saker i andra trossystem… 
Visst finns det en gammaltestamentlig profet i mig. Jag har ju verkligen hållit ”Hesekiel” nere med 
alla medel, men det är tydligen dags att släppa honom fri nu. Naturligtvis inte den människa som 
levde i en helt annan tid och kultur, men den kraft som förmedlar Guds vrede över alla som medvetet 
eller omedvetet för barnen vilse… Alla falska mästare och orena kanaler… Jag är ju en ren kanal. Jag 
måste förstås stå upp för detta! 
Gode Gud, ge mig mod, kraft och styrka att gå utöver omsorgen om mitt eget. Hjälp mig att använda 
det du gett mig till människornas förkovran och utveckling. Hjälp mig att bortse från de rädda, de 
fördomsfulla, de okunniga, de som vill förlöjliga och skada. Amen. Hjälp mig att ge ALLT i ditt verk! 
Amen. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på Jorden. Låt ditt verktyg användas så som avsett. 
Amen. 
Jag gick in på Anna Bergs hemsida och läste om ”Boken om Jesu liv”. Det skulle förstås bara vara 
patetiskt om jag inte visste att annars vettiga människor tar detta som Guds, Jesu, röst. Om han valde 
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att skriva ett nytt evangelium vore det ju konstigt att han valde att ge ut det i form av ett nytt nummer 
ur Mitt Livs Novell. Man kan ju tycka att detta inte är värt att lägga ens ett uns krut på. 
Men det är faktiskt kärnan i Jesu förkunnelse som helt diametralt motsägs! Han predikade att vi skulle 
älska Gud över allt annat. Att vi skulle lämna fader, moder, hustru och barn och följa honom in i Guds 
rike. Detta kräver ju att man ger upp alla romantiska illusioner om den enda rätta kvinnan eller man-
nen. Fy ”Anna”, att föra ut sina egna romantiska illusioner som om de vore Jesu ord! 
Och det är klart att precis samma anklagelse kan riktas mot mig! Men jag är trots allt villig att ge allt, 
även mitt liv, för det jag fått ta emot. ”Anna Berg” vill ju inte ens uppge sitt riktiga namn… 
Jag vill verkligen inte så split eller ”kriga” mot någon. Men samtidigt kan jag inte låta människor 
fylla sitt inre rum med sådant ”dravel” utan att kommentera det. Grunden i det som hänt mig, och i 
den kraft som verkar genom mig är ju arbetet med att städa ut ”månglarna ur templet”. Att rena sitt 
sinne så att Guds röst kan höras direkt i det egna inre. Visst måste vi söka kunskap på alla möjliga 
håll, men vi måste också träna oss i att avgöra vad som är nyttigt och vad som är skadligt. Att helt 
blåögt och okritiskt tro på alla som påstår sig tala med Jesu eller någon annan Mästares röst, är att 
fylla sitt inre med vad strunt som helst. 
Det är ett reningsarbete som skall göras och det sker förstås inte utan kamp, det kan jag verkligen 
skriva under på. Men det är klart att vi inte skall starta några religionskrig, kampen skall ju ske inom 
varje människa. Vad jag kan göra är att visa på vägen. 
Egentligen är det lätt, det handlar om att tömma sinnet på allt som konkurrerar om plats med Gud. Ta 
bort fördomar, bindningar till det materiella, tron på att den romantiska kärleken skall frälsa en, tron 
på falska läror etc. Och ändå är det så svårt i praktiken. Det kräver en egen inre ledstång, och att ut-
veckla och stärka den tar många liv! 
Alla som jag mött på denna väg har gett mig en stor present i form av hjälp att förstå mig själv och 
min uppgift. Min väns stora bidrag är förstås illustrationen av hur längtan efter en jordisk kärlek och 
anknytningen till en oren kanal kan försvåra framåtskridandet, och för en tid kanske till och med 
stänga vägen framåt. Förutom all hjälp och allt stöd hon har gett mig på andra sätt förstås. Mitt dju-
paste tack för allt! 

TRISONG DETSEN 

4/5 2003 
Jag insåg att hur vi än är här nere på Jorden så står ändå alltid vårt högre jag i ljuset och kärleken. 
Det är därför som man får allt när man kan nå denna verklighet. Om vi inte förmår realisera det här 
på Jorden kommer vi ändå att få återförenas där. Alla som älskar varandra och hör ihop förenas där i 
det rätta brödraskapet som står över tid, plats och alla de begränsningar som den materiella dimen-
sionen skapar. Matt 23:8-12. Vi är alla bröder och vi har samma lärare och samma ursprung. Alla 
strider och gränser här på Jorden är bara en illusion. Allt är ett. Såsom i himmelen, så ock på Jorden. 
Amen. 
Funderar på krafter. Hur Hilmas målningar, speciellt serien Sjustjärnan handlar om krafter. Hur min 
utveckling styrts av olika krafter eller polarisationer av den gudomliga kraften i olika faser. Hur den 
aktuella kraften väckt motsvarande negativa eller ”neurotiska” reaktion i mig när jag inte varit ren 
och genomsläpplig nog. Ilska, sorg, avundsjuka osv. 
Jag såg nedanstående bild inom mig i går kväll. Starka färger. Den finns ju i olika varianter i Hilmas 
tavlor, t.ex. i Kunskapens träd nr 1 och nr 2.  

 
Det här sista med Herbjörn och Lars handlar förstås om ett nytt kraftpåslag som mötte en reaktion i 
mig. Den 25/4 skrev jag om hur det tryckte på med gråt och vånda och hur jag till slut mailade Her-
björn. Och det var ett mail som jag inte ens nu klarar av att läsa. Denna ilska över hur kraften miss-
brukas inom qigongskolan, hur Lars och Herbjörn utnyttjas, över hur de låter sig utnyttjas. Hur de är 
apostlar för denna svarta kraft och de grumliga läror som Mr S står för. 
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Det har ju kommit våg efter våg av denna enorma vilja att samla dem, bjuda på mat, att förenas i trä-
ningen, i kärleken, i Kristus/Gud/ljuset. Och reaktionen när det inte kunnat fullföljas p.g.a. deras 
rädsla, trohet mot Mr S, deras feghet och dumhet har ju i grunden varit mina egna problems spegel-
bilder. Sanningen är ju att inget som de säger eller gör, eller inte säger och gör, egentligen spelar nå-
gon roll. Så länge som jag själv inte är sann, inte förstår, inte kan ge utan att begära, inte kan känna 
medlidande och förståelse för deras situation, kommer min egen reaktion att bli någon av de negativa 
polerna av den kraft som släpps på.  
Och det är därför som en människa inte kan bli mottagare och förmedlare av andlig kraft om inte han 
eller hon är ren och stark. I annat fall bränns man upp av kraftens negativa pol i form av ilska, hat, 
avundsjuka, svartsjuka, åtrå efter egots tillfredsställelse etc. Inre alkemi, tantriska övningar och andra 
tekniker som utvecklats genom tiderna syftar till att transformera dessa energier, eller rättare sagt att 
transformera sig själv, så att man i stället släpper igenom den positiva polariteten. Visst kan elden 
bränna bort det onda, men det kan inte ske genom eldens okontrollerade kraft utan endast genom att 
den får brinna i ett balanserat sinne med en lugn, stadig, lagom varm låga. 
Men nog har de en tuff uppgift, våra lärare och Mästare. Om de släpper igenom sin starka kärlek så 
förvandlar vi den till en förtärande åtrå här på Jorden. Om de släpper igenom sin stora kraft så resul-
terar det i en ilska som förbränner allt… 
Det är nog samma kraft som verkar i min ilska mot Mr S och qigongarna som i min irritation i går 
mot ”Anna Berg”. Vajra, andlig kraft, som också kan komma till uttryck som den där gammaltesta-
mentliga domedagsprofeten, som t.ex. i den sista kontakten med Lotta. 
I alla karmiska utrensningar var det naturligtvis Karma-familjen som arbetade för att lösa upp band, 
att skapa en bild och få fram ett mönster, att fullborda evolutionen. Det är en mycket stark och aktiv 
kraft. Men baksidan av denna kraft är avundsjuka på andras gemenskap, martyrskap och hand-
lingsförlamning i väntan på att andra skall ändra sig. 
Min oförmåga att tala rent ut, att skapa kontakt med de människor jag egentligen känner behov av är 
baksidan av Ratna. Den kan visa sig som stolthet och arrogans men också rädsla för avvisande och 
svek. Denna kraft transformeras till trygghet, jämnmod och känslan av att vara oändligt älskad av 
sina andliga lärare, Mästare och föräldrar. 
Padma handlar förstås om åtrå, passion, som förvandlas till medkänsla och ovillkorlig kärlek. Arbetet 
här har för mig handlat om att utvidga förmågan till existentiell kärlek, att utvidga och gå utöver mina 
egna och min kulturs gränser. 
Karma-familjen är min ”rot-familj” och Amoghasiddhi är min transcendenta Buddha, men man måste 
bli en medlem i alla familjerna för att nå Buddhafamiljen som innebär total medvetenhet eller total 
upplysthet. Ett annat sätt att uttrycka detta är att man måste vara i stånd att transformera alla de 
mänskliga krafter som symboliseras av de fyra andra familjerna för att befrias och komma upp i den 
blå luft eller blå himmel som är Buddhafamiljens element. Det handlar om att bli en buddha, en 
christos, en manifestation av Shiva, av det egna självmedvetandet. 
Den kraft som emanerar från Buddhafamiljen är den som till slut avslöjar världen som en illusion, en 
pjäs för vår förkovran. Denna kraft ger visdom i form av fullständig självmedvetenhet. Denna kraft 
har manifesterats som hjulkorset 7/8 2001, strax innan jag fick ta emot Texten från de Höga Mäs-
tarna, i juni 2002 och nu den 21/4 2003. Baksidan av denna kraft är att förneka eller inte förstå sin 
egen och andra varelsers gudomlighet. 
Det är viktigt att inte objektifiera eller externalisera dessa krafter, det är verkligen inget annat än 
våra egna mänskliga krafter på gott eller ont. Men lika viktigt är att förstå att allt är ett, att all kraft i 
grunden är av Gud. Att allt sker på ett ordnat sätt i alla världar. Kraften i sig själv är alltid neutral, 
men det beror på oss själva hur den manifesteras. Och vi kan alltid lära, det är ju i själva verket hela 
meningen med pjäsen. Vårt framåtskridande, och i slutänden fullkomnande, ligger alltid bara en insikt 
bort. Men det är inget som egentligen kan läsas eller läras in, allt måste levas. 
Att jag fått dessa sanningar i en form som ansluter till den tibetanska buddhismen och Bardo Thödol 
har att göra med min bakgrund i tidigare liv och med mina Mästares beslut. Men sanningen finns i 
alla människor. Den finns där, färdig att upptäckas och att i förtid klä den i begrepp och terminologi 
är bara begränsande. Att ”köpa” ett färdigt paket, i värsta fall utan koppling till den egna personlig-
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heten och kulturen, är i praktiken värdelöst. Ingen kan t.ex. välja sin guru, buddha-familj eller Mäs-
tare. Allt sådant är illusioner. Vi har alla gudomlig ledning, och de allra flesta människor får allt vad 
de behöver för att gå framåt i sina egna liv.  
Att jag fått denna direkta ledning och dessa uppgifter är min speciella lott. Det är inget facit som jag 
ger för andra, utan ett exempel på en människas utveckling. Jag har lovat att göra detta för många liv 
sedan. Jag är bara en medarbetare i ett stort projekt som pågått i alla tider, och som kommer att fort-
sätta så länge som en enda människa fortfarande inte nått sitt mål. 

Uppenbarelser ges i olika tider och olika former. Det som händer nu är en gemensam satsning 
från mänsklighetens lärare och den utgår från vårt gemensamma centrum. Den kraft som leder 
detta står för resultatskapande visdom, syntes, och upplösning av karmiska band. Det handlar om 
resandet av ett Tempel av guld och juveler, om en fest med rytm, harmoni och om uppfyllandet 
av alla andliga behov. Denna kraft står för förbrödring, sammansmältning och uppgående i det 
stora Alltet. Det handlar om att vara i Gud och att ha Gud i oss. Den står för förening mellan 
himmel och jord, mellan de stora polerna i Universum. När detta kraftfält aktiveras, när ström-
men slås på, sker det utlovade bröllopet. Kraften kommer att vara som en blixt som aktiveras 
över hela Jorden i ett enda ögonblick. Det stora återvändandets tid är inne. Amen. 

Det här sista kom med en mycket stark kraft. Det var ungefär som när jag tog emot slutet av Texten 
från de Höga Mästarna. Direkt efteråt lade jag till Trisong Detsen (reg. 740-798) i uppräkningen av 
mina liv på min Internetsite. 
Underligt, jag trodde inte att jag skulle få reda på vem jag var i Tibet, men det är klart att jag får alla 
gåvor. Visst har jag haft många andra inkarnationer, både i Tibet och på andra ställen, men det jag 
fått veta är det som behövs för att bilden skall bli färdig. Det som krävs för att jag skall förstå vem jag 
är. 
Jag är verkligen en lärjunge till de största Mästarna, direkt eller indirekt. De visade sig ju för mig så 
snart de kunde. Jesus, mannen i dörren som väntade på mig. Lao Tzu visade sig i en stark dröm. Jesus 
visade såren i sina händer. De tibetanska Mästarna som faktiskt kom hit till den här dimensionen vå-
ren 2000. Denna enorma känsla av rikedom, av ”grädde”. Att de dolde sina ansikten. Jag vet faktiskt 
inte om de använde existerande kroppar, men de manifesterade sig i alla fall här.  
Just nu är Padmasambhavas kraft så stark, jag måste tydligen vara helt klar över vem jag är, även ur 
denna aspekt. En Nyingmapa. En tantrisk buddhist. En Terton. Det jag fått ta emot är terma, av både 
”mind” och ”pure vision”. Det jag fått som ”mind” är alla nedsläpp av information, alla tecken på 
sanskrit, ofta i guld. Det jag fått som ”pure vision” har överförts direkt i form av bilder eller tal från 
Padmasambhava och andra gudomligheter/Mästare. Överlämnandet har skett via kvinnliga andar, 
Dakinis, exempelvis den 20/2 2003. Dessa beskyddare lämnar bara över en viss terma till den rätte 
Terton. 

ETT KRAFTTILLSKOTT FRÅN GURU RINPOCHÉ OCH YESHE TSOGYAL 

5/5 2003 klockan 03.30 
Jag rycktes plötsligt upp ur sömnen av en kvinnlig röst som med stor intensitet sade följande. ”Min 
son! Du måste hjälpa honom framåt nu. Annars blir ni aldrig klara samtidigt!” En gammal kvinna i 
en hög toppig hatt och en brun klädnad (lång skjorta över en lång kjol) kastade ett ”pulver” över mig. 
”Kornen” löstes upp till främmande tecken, sanskrit. Jag hade en känsla av att hon var en slags ma-
giker. 
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Jag somnade igen och väcktes återigen ”brutalt” av en man som med stark röst sade. ”Åsa! Detta är 
Guru Rinpoché.” Han förde över som ett ”rum” till mig. Fast det var information. Terma. Det ver-
kade börja packas upp omedelbart. Återigen något om att vi måste bli klara samtidigt. 
Det var så stor kraft i båda kontakterna. Klockan var ungefär 03.15. Jag gick omedelbart upp och 
skrev ner detta. Jag var mer eller mindre chockad. Nog för att jag har haft starka kontakter men detta 
var på något sätt mer ”bryskt”. Men jag kände också en stor ödmjukhet. Att Guru Rinpoché talar di-
rekt till mig… 
5/5 2003 Morgon. 
Jag somnade om, efter att ha varit uppe och skrivit ovanstående, och drömde om en återförening med 
gamla skolkamrater. En kvinna kom först, hon och hennes man var mer nära bekanta med mig. Alla 
var så friska och sunda. Det var glada att träffa mig. Jag hade tydligen varit ”borta” länge. 
Nästa dröm handlade om att jag var utomlands. En f.d. uppdragsgivare hade med stora besvär fört 
samman fem f.d. arbetskamrater till en konferens. Egentligen var uppdraget slutfört, och ingen av oss 
var intresserad av denna sammankomst. En kvinna hade ett kassaskåp bakom kökshanddukarna. Vi 
kommenterade något om att det var underligt att hon inte hade det på väggen i sin mans rum. Den där 
uppdragsgivaren hade tagit med sig en jättetjock bunt papper till mig. Jag tyckte det skulle bli jobbigt 
att släpa med allt tillbaka hem. 
Jag mår illa idag. Omskakad, all kraft tar verkligen på. Men allt är ju egentligen positivt, det händer 
verkligen något stort! Den gamla kvinnan. Modern. ”Min son.” Uma, Durga, Isis, Demeter. Surya-
chandra-siddhi. Solens och månens kraft. En visdoms-dakini som initierade Padmasambhava. Laygyi 
Wangmo, “Queen of Action”. 
Det där om att bli klara samtidigt. Tänker på drömmen från 17/1 2003 om mannen som fjantade runt i 
lånade kläder och min kommentar ”vi som skulle vara färdiga samtidigt!”. Min ilska, att jag ”spar-
kade” honom i njurarna, levern etc. Öppnade blockerade centra. Min ilska och sorg över Herbjörn 
och Lars. Den här sista omgången med mail osv. Känslan av brådska, stort tryck. 
Visst var detta sista ett stort steg, en initiation. Laygyi Wangmo initierade Padmasambhava (Guru 
Rinpoche´) genom att förvandla honom till ”HUM”, svälja honom och låta honom passera genom sin 
kropp. På det sättet mottar han hennes visdom och Shakti-energi innan han stöts ut genom hennes 
”secret lotus”, fullständigt renad och transformerad.  
Nog var det något liknande som jag var med om. Dakinin som strödde visdom över mig och Padma-
sambhava, Guru Rinpoché, som tog in mig i ett helgat rum, gav mig ett ”rum” av information. Ett 
helgat rum bestående av visdom. Var det sig själv som han tog in mig i? Togs jag in i hans kraftfält? 
Gav han mig sin kraft? Ja, tydligen. Tack Gode Gud, tack alla mina lärare och Mästare för all nåd. 
Amen. Hjälp mig att använda det jag får ta emot på avsett sätt. Amen. 
Jag känner också tydligt att detta som hände i natt var en bekräftelse på att mitt erkännande av livet 
som Trisong Detsen var riktigt. Precis som vid de andra liven som jag lade till i min lista kom genast 
ett erkännande från de Höga genom att jag släpptes fram ytterligare ett steg.  
Jag kom på att jag såg en massa barn i klarsyn i natt. En stor grupp, många i barnstolar, tultingar. 
Kanske 50 stycken. På något sätt var de ”mina” barn. 
Jag skickade ett mail till Herbjörn där jag försökte beskriva den kraft som säger att han har en kal-
lelse. Jag skickade med en del drömmar fram till de visioner och drömmar jag hade i natt. Där var 
också bl.a. drömmen om mannen med ”maxpoäng” som steg fel och slog ihjäl sig. Jag bad honom att 
antingen svara rent ut att han var nöjd som det var, i annat fall tyckte jag att vi skulle träffas och 
prata. På mitt förra mail svarade han bara att han ville fortsätta att träna och utveckla sig. 
Gode Gud, låt oss alla leva i din plan, låt oss alla få utföra det vi tagit på oss innan vi kom hit. Amen. 

ALLA INGENJÖRER I MINA DRÖMMAR 

Jag upplevde ofta att de jag träffade när jag kom till den andliga dimensionen var så moderna och ef-
fektiva. De verkade vara en massa tekniker, och jag tyckte i någon dröm att de var amerikaner. Några 
gånger när jag kom dit kom jag till Kista, som ju är det modernaste och mest high-tech-betonade vi 
har i Sverige just nu, och jag togs emot av en VD. De var förbluffande ingenjörslika och jag förstod 
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visserligen att det var ett tecken på den gamla sanningen att lika dras till lika, men samtidigt var det 
ju konstigt att himlen skulle befolkas av en massa civilingenjörer i något slags himmelskt Silicon Val-
ley!  
Men det var naturligtvis karma-familjen som manifesterade sig på det här sättet. Denna kraft står för 
handling och framåtskridande, och för mig med min bakgrund blev bilden den av en effektiv och mo-
dern teknisk miljö. 
Jag fick också många budskap om att det var långt mellan centrum och centralen (tågstationen), och 
att jag sökte mig mot centrum men inte hittade vägen. Centrum för mig är kunskap, men centrum är 
också det i hjulet som betecknar sammanslagningen eller syntesen av de olika riktningarna eller kvali-
téerna. När jag kom till det största företaget var centrum och centralen i ett, allt var som en fyrkant 
eller ett block. Att nå fullbordan innebär att ha byggt upp en fullt integrerad och fullt utvecklad per-
sonlighet och att ha nått sitt eget centrum. Och då har man också skapat sin egen ”central”, sin platt-
form för att fortsätta resan till nästa verklighet. 
Min guru som jag träffade ibland, som bl.a. lovade att veva in mig om jag sjönk ner i gungflyet, och 
som också gick omkring och städade i några drömmar, var inte en ”ingenjör”. Han är äldre i sin 
uppenbarelse och liknar en gammaltestamentlig profet, men är samtidigt tidlös. Jag antar att han 
representerar buddhafamiljen. Han är ju den som följt mig genom alla liv, han som fanns före mig och 
som kommer att finnas efter mig. Amaliel. 
Det finns alltså många olika medvetande- och verklighetsplan, och jag ger naturligtvis inte någon ab-
solut sanning i mina beskrivningar. Det hela silas som alltid genom ett mänskligt sinne och en mänsk-
lig referensram. Det som man kan säga generellt är dock att det finns ett plan som är relativt nära oss, 
och där de som är våra medarbetare och bröder finns i en form som upplevs som helt mänsklig och 
konkret. Den form som denna verklighet tar sig i det mänskliga sinnet skapas av den aktuella själens 
egna kvalitéer. Över denna nivå finns andra plan eller nivåer som är mycket mer skilda från det jor-
diska. 

BARNEN 

Och alla barn som dykt upp? Min dotter, som naturligtvis är jag själv, som förekommit i så många 
drömmar. Vi är ju våra egna föräldrar, vi är här för att uppfostra vårt jag, vår egen lilla envisa, 
omogna och motsträviga ”unge”. Att få denna själ att mogna och växa upp är det övergripande målet 
för vår vistelse på Jorden. Ett viktigt steg i min egen utveckling togs när jag för ett ögonblick kunde 
lyfta mig ovanför mig själv och känna den frid och det lugn som fanns där ”ovanför”. I början var 
dessa ögonblick korta och ganska sporadiskt förekommande, men målet är naturligtvis att allt mer och 
mer kunna vistas i detta tillstånd. Men så fort någon av de mänskliga emotionerna som ilska, rädsla, 
avund etc. tar över går man in i ”dimman”, in i jaget, och där finns inte alls denna överblick och 
denna förmåga att förstå, och styra sig själv. Och inte heller någon frid. 
Och alla barnen som jag sett nu på slutet? Alla småbarn och tultingar? Det är väl en signal om vad 
min fortsatta uppgift handlar om. De behöver förstås hjälp att växa upp… 
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VI MÅSTE BLI KLARA SAMTIDIGT 

6/5 2003 
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Fullständigt självmedvetande = Shiva = Kristus = Ananda = cirkeln som omsluter de fem buddhakva-
litéerna eller familjerna. Ananda är divine bliss, Guds härlighet. Ett medvetandetillstånd men också 
en kvalitetsnivå. 
Det vita korset med rosen i mitten. Fast egentligen borde väl kärleken vara i mitten? Störst av allt är 
kärleken. Men min unika ”polarisering” av den gudomliga kraften är förstås kunskapen. Siddharta 
Gautama står i första hand för förståelse, medlidande med alla kännande varelser. Lao Tzu står för 
andlig, ockult kraft, Jesus står för ovillkorlig kärlek och Padmasambhava för handlingskraft och and-
lig visdom. Men de är också i sig själva kompletta. Var och en förkroppsligade naturligtvis alla fem 
familjerna eller kvaliteterna, i annat fall hade de inte varit fullständiga. Och det var de verkligen. Det 
är de verkligen allihop. 
När en andlig förnyare eller Mästare kommer till Jorden vrider han eller hon hjulet, precis som när 
man vrider en lins för att ta emot en viss polarisering av det synliga ljuset. Varje Mästare har en upp-
gift att synliggöra en viss kvalitet hos den gudomliga kraften, och varje Mästare bygger också vidare 
på det arbete som alla de tidigare Mästarna lagt ner i Jordens kraftfält. Därför finns ingen motsätt-
ning mellan dessa krafter, de arbetar alla i samma projekt, de har alla samma kärlek till oss männi-
skor och till varandra, de tjänar alla samma Gud. Vi tjänar alla samma Gud. 
Varje ny Mästare får också hjälp och ledning av dem som gått vägen före honom eller henne. Därför 
är kraften allt starkare, allt mer differentierad för varje ny eon. Vilket också ställer allt större krav på 
styrkan i godset hos kärlet, och på renheten och genomsläppligheten i den kanal som tar emot kraften. 
Detta innebär att förarbetet måste vara mer omfattande och noggrant för varje avatar, eftersom han 
eller hon måste vara i stånd att ta emot alla sina föregångares kraft. 
Mina mest framträdande egenskaper eller kvalitéer är handlingskraft och sökande efter kunskap. Där-
för blir också min väg i det här livet logisk, jag har fått gå den helt på egen hand utan minsta hjälp 
från andra människor, och jag har sökt mig fram till min kunskap utan någon som helst ledning från 
jordiska auktoriteter, ”mästare” eller gurus.  
Och det är också mänsklighetens väg i stort på den ståndpunkt där vi nu står. Vi måste bygga vidare 
på allt vi lärt genom historien, både det som finns lagrat i vår egen själ, och det som finns lagrat i 
olika kunskapskällor och erfarenhetsbanker. Vi har aldrig haft en sådan rikedom att ösa ur som nu, 
eller någonsin haft så stora möjligheter att skapa en ljus framtid. Men vi måste växa upp och lära oss 
att ösa ur dessa rikedomar på rätt sätt. Det gäller att använda allt som samlats i alla generationer 
som ett trappsteg för att själv kliva upp på nästa steg. Inte att okritiskt gå tillbaka till något som repre-
senterar ett passerat stadium. 
Visst kommer alla de gamla formerna att behövas under en lång tid framåt, de har naturligtvis haft ett 
berättigande och detta berättigande finns fortfarande kvar för vissa människor. Men att skapa ett mo-
nopol eller en diktatur genom att föreskriva en viss lösning, metod eller filosofi före alla andra är ett 
passerat stadium i mänsklighetens historia. Inte så att det automatiskt kommer att bli en sanning även 
i det yttre, dit måste vi själva kämpa för att nå, men just genom att mänskligheten mognat kommer 



 336 
 

med naturnödvändighet alla andliga diktaturer förr eller senare att falla. Och när anden är fri är 
också människan fri. 
Vi är alla änglar som är fängslade i en kropp, men framförallt fångar i vårt eget sinne. Vår väg har ett 
mål, utvecklingen är obegränsad och nästa steg på vår långa resa är steget ut i Universum. Inte kom-
mer det att ske genom att vi bygger rymdraketer eller flygande tefat, och inte kommer någon att 
komma och hämta oss rent fysiskt. Men befrielsen finns faktiskt alldeles nära, den ligger bara en insikt 
bort. När man når sin fulla kapacitet som människa, när man fullgjort allt som Jorden kräver och tagit 
emot allt som Jorden ger, då faller också alla bojor som fjättrar människan och hon lyfts upp i den 
varma, levande, blå rymden.  
Det vita korsets bröder är de som nått självförverkligande och i sig själva skapat det vita korset. Kor-
set är människans form, en människa med utsträckta armar i en cirkel är en bild av den förverkligade 
människan som lever i Gud. Det vita korsets bröder är de som själva nått målet och som nu arbetar 
för att resten av mänskligheten skall bli i stånd att förena sig med dem. Och detta kan faktiskt förverk-
ligas redan i det jordiska livet. 
7/5 2003 
Jag drömde att jag och min dotter var någonstans där en stor konferens förbereddes. Det skulle bl.a. 
dras en massa datakablar för kommunikationen. Min dotter gick och bar på en nätverkssladd och 
någon frågade om hon jobbade där. Men hon hade bara utbildats och varit på praktik, hon var inte 
anställd för den här konferensen. Jag fick dock känslan att det behövdes arbetskraft och att hon skulle 
bli anlitad. 
Drömde att jag hörde en radiointervju. En reporter frågade en man ”är det sant att du brutit upp 
nu?”. Han som intervjuades svarade ”ja jag har tillbringat natten på ett hotell här i närheten med 
min nye vän (eller partner)”. Det framgick att det var en manlig kärlek som han tydligen lämnat sin 
tidigare relation för. Det var en kändis som brukar uppträda i ett lättviktigt underhållningsprogram. 
Han ger ett mycket ”macho” intryck, är stor och har djup röst, manlig. Jag var imponerad över att 
han var så modig att han vågade gå ut offentligt med sitt nya förhållande, med sin verkliga läggning. 
Kristus som skulle få möta sina lärjungar igen. Att stå upp för sitt rätta jag. Jag tänkte på Jakob och 
Johannes. Att vi lärjungar sändes ut två och två. Herbjörn som varit med i så många liv. Egypten, 
Kina, livet med Jesus, Tycho och Johannes Kepler. Hilma och Emilia. Vän till de Saint-Martin i 
Frankrike. En av de franska katharerna. Kanske abbot Shantarakshita som arbetade med Trisong 
Detsen och Padmasambhava? Vi tre, kungen, abboten och gurun avgav ett löfte att medverka i Guds-
rikets förverkligande här på Jorden. Det förnyade boddhisattvalöftet.  
Gode Gud, mina älskade lärare och Mästare. Hjälp oss att infria vårt löfte! Låt oss inte misslyckas nu 
när det är så nära! Hjälp mig att hjälpa Herbjörn vidare på bästa sätt. Hjälp mig att inte låta egot 
styra på minsta vis, hjälp mig att släppa igenom den Gudomliga viljan så som den förs ner till mig via 
hierarkin. Amen. Amen. Amen. 
Att vi skickades ut två och två för att bli färdiga samtidigt. Herbjörn som förekommit i så många 
drömmar, känslan av att vara stenar som slöts samman utan ”fogar”, helt sömlöst. Känslan av att ha 
hittat hem, som ett barn som gråtit länge och övergivet men som äntligen fick tröst. Min känsla av att 
han är en kung. Att han är helt ren. Men också känslan av att han är ”loj”, att han undviker att tänka 
själv. Vilket ju Mr S också lär dem, att bara träna, inte tänka. Och det är klart att jag förstår mitt ra-
seri mot Mr S och de andra bättre i skenet av det här med olika krafter och deras positiva respektive 
negativa polaritet. 
Det som finns i den skolan är en pervertering och ett övergrepp på den andliga kraften. Om denna 
kraft blockeras eller används i egoistiska syften ger det ju just dessa effekter som t.ex. totalitära bete-
enden, förgudning av en ”mästare”, undertryckande av andra sanningar, kunskaper eller idéer än de 
som är accepterade inom den egna gruppen eller sekten. Utestängande av omvärlden, en illusion av 
att leva i överhöghet, i andlig storhet, att stå över alla andra. I värsta fall urartar det i svart magi som 
ju handlar om att använda den andliga kraften för egna syften och att utnyttja andra människor. 
Men jag förstår också Mr S bättre. Han finns i ett kraftfält som han inte förstår och är omgiven av 
andar som verkar på en helt annan nivå än hans egen. Det jag inte förstår är varför de låter det ske. 
Vad är det som får de andra att vilja vara i denna negativa energi? Vad håller överhuvudtaget männi-
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skor kvar i sekter? Dumhet. Att man inte har kontakt med andra människor och synsätt. Att man med-
vetet stänger världen ute genom att anse att den är ond eller i det här fallet ”oupplyst”. De vet bäst, 
Mr S har all kunskap, de bara väntar på att han skall låta dem gå framåt. De tar hans uppmaning att 
inte tänka på allvar och lägger sin kraft på att trycka ner allt som kan tyda på att de lever i en illusion. 
De stöter ut alla som ger minsta tecken på självständighet eller egen förmåga. De tror inte att det 
finns andra människor än Mr S med andlig kraft, och därför söker de inte ens efter alternativ. 
Och Herbjörn. Han måste bli klar samtidigt med mig. Vad innebär egentligen detta? Jag måste natur-
ligtvis fortsätta mitt eget lopp. Jag har ju saker att göra. Vi behöver förstås inte mötas förrän i sista 
sekunden. Men jag förstår också att den nya sanningen i form av total jämlikhet och balans kräver ett 
par, men inte den ”gamla” sortens par, utan en ovillkorlig kärlek. En andlig kärlek. En innefattande, 
omslutande, öppen kärlek och inte en exklusiv tvåsamhet. Det här dualistiska finns ju i Hinduismen 
och Buddhismen men gudomens kvinnliga del verkar även där vara underordnad eller mindervärdig. 
Ibland rent negativ. För att inte tal om våra ”egna” Adam och Eva. Ett revben… 
Sanningen är ju att vi måste balansera och integrera det manliga och kvinnliga i oss själva och i värl-
den för att skapa ett himmelskt tillstånd. Den nya sanningen behöver både en präst och en prästinna 
och de måste vara helt jämlika i andligt avseende. Båda måste vara färdiga… 
Cirkelkorset är en mandala (en bild i två dimensioner) = Ett klot = Huvudet = Insikt = Golgata, plat-
sen för triumfen. Rosen i mitten av korset = Insikt som kan nås på fyra olika vägar. De tibetanska 
mandalorna har alltid fyra portar.  

 
Hilma af Klints bilder innehåller naturligtvis detta. T.ex. Serie US, grupp 8 nr 3 och Evolutionen nr 
10. Klotet är också Jorden. Buddhafamiljernas riktning i Bardo Thödol är samma som respektive 
Mästares ursprung här på Jorden. Mästarnas liv beskriver deras filosofi, som är samma sak som be-
skrivningen av respektive buddhafamilj. Jag fick en otroligt stark kontakt. Om Mani Padme Hum. På 
knä.  

ETT BARN SOM TALAR OCH GÅR SAMMA DAG SOM HAN FÖDS 

8/5 2003 
Lånade ”Den Tibetanska Dödsboken” på biblioteket i går.  
I går kväll fick jag en vision av att jag var i en skog eller något liknande. Ödsligt? Plötsligt hukade jag 
mig ner och födde fram ett ”andebarn”. I natt drömde jag att jag fött ett barn. Det var en pojke som 
var så stor och försigkommen. Redan första dagen var han självständig. Min syster kom på besök. 
Min son kom in/togs in och han kramade om mig och sa ”mamma, mamma”. Han var stor som en 
ettåring och hade redan börjat prata fast han var född samma dag. Han var så ”kär” i sin mamma. 
Så rund och välväxt. 
Jag drömde att flera av mina släktingar skulle flytta. Det var som ett slags splittring. En kusin hade 
alla väskor packade, han skulle vara på Salomonöarna i ett helt år. Min kusin som arbetar med böck-
er hade sökt/fått ett nytt arbete. Hon skulle flytta till den allra sydligaste delen av landet fast hon visste 
inte riktigt exakt var det nya stället låg. 
Jag drömde att vi var i ett gammalt hus. Någon hade ställt en julgran utanför. Men det var inte en 
gran utan ett annat sorts träd eller en stor växt. Det var en tidigare okänd art. Men den stod i en jul-
gransfot. Det var vår eller försommar, i alla fall en annan årstid än den ”vanliga” julen. 
Jag tänker på Uppenbarelseboken, kvinnan som föder sitt barn i vildmarken. Ensam. Visst stämmer 
det på mig, nog har det varit ensamt alltid. Och inte är jag hemma heller. Visst har jag varit omgiven 
av fientliga krafter och nog har det stridits inom mig. Men segern är här nu. Att stå med barnet i sina 
armar. 
I går funderade jag på vad den negativa polen till den centrala buddha-familjen var. Kunskap eller 
upplysning är den positiva, men om man tänker sig att okunskap är den negativa så saknar den ju helt 
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laddning. Okunskap innebär också att man faktiskt är oskyldig. Som ett djur eller ett nyfött barn. Jag 
tänkte mig att denna avsaknad av laddning kanske hade att göra med att jag placerat kunskap i mitten 
av hjulet.  
Men den negativa polen till denna kraft är naturligtvis rädsla. Om man upplever något men inte för-
står vad det handlar om, så blir man naturligtvis rädd. Och rädsla kan urarta till hat eller till vidske-
pelse. Till ”apartheid” och förföljelse. Till inkvisition och att bränna sina vänner, grannar och släk-
tingar på bål. Men om man vet och förstår, är man också fri från rädsla. Då vet man att man är oför-
störbar, att allt är gott, att allt är logiskt och att Guds plan gäller. Man känner sig själv och sina egna 
krafter, och man vet att allt på Jorden är en manifestation av den gudomliga skaparkraften som silas 
genom mer eller mindre rena medier eller kanaler. 
Det finns fyra vägar till kunskap och de representeras av var sin Mästare. Dessa var människor som 
var och en kom att bli en perfekt herre över just sin speciella andliga kraft. Lao Tzu lämnade sin vis-
dom efter sig i form av Tao Te Ching och drog sedan bort genom passet mot de höga blå bergen i 
Tibet. Han beskriver vägen och dygden på ett sätt som är oöverträffat. Den andliga visdom som han 
förmedlade var ofattbar för de flesta i all sin enkelhet. Och ändå säger han hela sanningen om vad 
som skapar världen och oss, vilka krafter som verkar och hur man når hemligheternas hemlighet. Han 
kände det sanna mysteriets sanning och den gav honom evigt liv. 
Den som är fri från begär ser mysteriet 
Den som är fylld av begär ser manifestationerna 
Dessa två springer ur samma källa  
Men skiljer i namn. 
Dessa två är hemligheten 
Hemligheternas hemlighet 
Porten till alla under.1 

Siddharta Gautamas liv berättar sanningen om att vi inte kan stänga oss inne i oss själva och skydda 
oss från omvärlden. Vi måste ut i världen och söka vår egen sanning. Han föddes som en prins som 
skyddades för allt som var fult, fattigt och svårt i världen, men han lämnade makten, familjen och ri-
kedomarna och gick sin egen väg. Genom medlidande, empati och förståelse med alla levande varel-
ser nådde han full insikt och ett evigt liv. 
Jesus gav oss genom sitt liv sanningen om vägens smärtor och svårigheter, men också om dess belö-
ning. Kärleken som övervinner allt, till och med döden. Han visade oss vad det sanna broderskapet 
står för, och genom att ge sitt liv för oss vann han sin stora seger över döden. 
Och den tibetanska sanningen som står för andlig kunskap genom föreningen av de fyra visdomsvä-
garna. Tibet representerar vårt gemensamma centrum, både i jordisk eller geografisk mening och ur 
andlig synvinkel. Tibet står också för läran om reinkarnation och överföring av visdom i långa linjer 
av obruten tradition. Tibet står för gömda andliga skatter och sanningar som uppenbaras när tiden är 
den rätta. Tibet står också för det ursprungliga, det främmande, det gamla ”oupplysta”. Ett liv i ba-
lans med naturen och det som naturen kan ge, och med ett centrum i det andliga. Kinas övergrepp är 
rationalismens och det ”modernas” övergrepp på det ursprungliga, svaga, fredliga. Det är inget unikt 
exempel, alla övergrepp på ursprungsbefolkningar och all skövling av naturresurser står för samma 
fenomen, oavsett i vilken rationell ”guds” namn som övergreppet sker. Men Tibets och den tibetanska 
kulturens rätta betydelse för mänsklighetens framåtskridande har inte varit färdig att presenteras tidi-
gare.  
Det är först nu som denna fjärde facett av det prisma som skall bryta det gudomliga ljuset i alla spekt-
rums färger är färdigslipad. Lao Tzu, Siddharta Gautama, Jesus och Padmasambhava lade alla ner 
av sin visdom i oss. Det vi lärde när vi var i kontakt med deras kraftfält blev en outplånlig del av våra 
själars eviga kunskaper. Vi har alla levt liv i alla länder och kulturer, och vi är alla delar av Jordens 
och mänsklighetens stora utvecklings- och inlärningsprocess.  

                                                 
 
1 Stenudd, Tao Te Ching. Vers 1. 
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Genom att skapa en kanal som har kontakt med alla de fyra buddha-familjerna, eller alla de fyra stora 
andliga krafterna som ger oss människor olika influenser eller inspiration, både på den personliga 
och på den mänskliga nivån, har den kraft som leder oss från vårt gemensamma centrum äntligen en 
möjlighet att ge oss den fullständiga bilden. Guds plan kan nu äntligen gå mot sin fullbordan. 
Vi är alla ett, vi tillhör alla samma familj. Vårt individuella mål är att bli medlemmar av den femte 
familjen, av buddhafamiljen. Detta kan endast ske genom att vi löser upp vår rädsla och vårt hat ge-
nom att skaffa oss insikt och kunskap. Vägen till insikt går genom att vi bygger upp vår egen kraft och 
transformerar dess negativa polaritet till den positiva. Vi måste gå från förlamning och sekttänkande 
till andlig kraft, från avskärmning från andra människor till empati och förståelse, från svartsjuka, av-
undsjuka och ett omättligt behov av att fylla alla tomma hål, till ovillkorlig kärlek och brödraskap, och 
vi måste gå från liknöjdhet till handlingskraft och nyskapande kreativitet. 
Padmasambhava lämnade på 700-talet Bardo Thödol till oss som en gömd skatt som skulle avslöjas 
när tiden var mogen. Bardo Thödol innehåller en beskrivning av den mänskliga evolutionen och inte 
förrän vi har facit kan vi förstå de utsagor som finns i denna profetia. Den är ett strålande bevis för 
att Guds plan finns, och att den existerat i alla tider. Den är också ett bevis på Guds lekfullhet. Visst 
är det hela ett stort skämt! Inte på vår bekostnad, men i samförstånd med våra högre jag.  
Samma sorts gömda skatt eller profetia finns också i Jesu undervisning och i Uppenbarelseboken, och 
säkert också i t.ex. Upanishaderna och de taoistiska skrifterna. Vi har inte alls varit utlämnade åt oss 
själva, de Höga har hela tiden följt och stött oss, men hur många av oss har förstått det? Det krävdes 
att vi nådde denna punkt i vår utveckling, så att vi kunde vända oss om och se vägen i den nya dagens 
klara ljus. 
Visst måste världens och vår utveckling styras in i nya banor. Men vi har heller aldrig haft så goda 
förutsättningar som nu! Vi har kunskap och teknik, vi kan använda alla Jordens tillgångar, det saknas 
bara insikt. Vi har kraften, men den används inte på avsett sätt. Lika väl som en fullkomnad människa 
måste ha utvecklat alla aspekter, måste också mänskligheten utvecklas. Och det ena är en förutsätt-
ning för det andra, utvecklingen måste ske i balans och harmoni. Om vi inte är fria att styra vårt eget 
öde är vi inte heller fria att delta i mänsklighetens stora äventyr. Om samhället är stelt och förtryck-
ande, kommer inte heller dess medlemmar att kunna blomma ut. 
Och vi vet vad som krävs. Vi måste sträva efter att utveckla och uttrycka alla de stora Mästarnas kva-
liteter i oss själva och i världen. En förmåga att komma i kontakt med de himmelska krafterna och att 
öppna upp för att lyssna till de andliga vägledarna, i första hand genom vår egen intuition. Empati 
och förståelse för andra. Ovillkorlig kärlek och brödraskap för hela den jordiska familjen. Och detta 
måste kompletteras med handlingskraft och nyskapande kreativitet. 
Att inte förstå andra, att inte älska sina bröder, att använda sin andliga kraft till att förtrycka andra 
människor, eller att sitta och vänta på att någon annan skall frälsa en eller lyfta en ur kedjan av åter-
födslar, det är att leva i det gamla. Att aktivt arbeta för att utveckla sig själv mot förverkligandet av 
buddhaskapet, av sin sanna natur och potential, det är det nya. Och som alltid finns det många vägar 
att nå målet. Var och en måste själv gå sin egen unika väg. 

DEN FEMTE 

9/5 2003 
Jag träffade Barbro, min gamla kompis, i går. För första gången på 30 år. Jag hade fruktansvärt ont i 
huvudet hela dagen i går, i natt och det har jag fortfarande. All kraft som gått igenom de senaste da-
garna.  Jag hade enormt starka upplevelser av sammansmältning och omvälvning i natt. De fem 
buddhafamiljerna som förenas. En vision av ett knippe mångfärgade ”remmar” nu på morgonen. Att 
samla tömmarna, att styra alla emotioner, alla krafter själv. 
Jag drömde att någon gjort en web-site under namnet ”Ananda” med texter och bilder. Det var en 
efterapning av min site, ett falsarium. Jag drog undan något slags lock och där fanns ett gömt ut-
rymme med några kassetter, men de verkade oanvändbara, de verkade inte passa till någon utrustning 
som jag känner till. Min man hade haft kontakt med dem, han trodde på dem. Jag var så arg för det, 
drog honom i håret. 
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Jag drömde att jag var i chefens rum. En f.d. arbetskamrat hade fixat en skrivare genom att skjuta in 
en bokpärm mellan några delar. Jag/vi trodde inte att den där ”fixen” gjorde någon nytta. Men när vi 
tog bort den slutade skrivaren fungera och vi fick med möda pilla dit den igen. Don’t fix the fix if it 
isn’t broke. Det skedde en stor utrensning, uttömning, i chefens rum. Jag var skamsen, det var på fel 
ställe. Någon sa att det skulle hamna i papperskorgen, men jag tog en plastkasse i stället. Det var stort 
och mjukt och det kom lätt men inte rinnande. Det fyllde hela påsen. 
Jag drömde om en födelsedagsfest som jag betalade mycket för, men som jag inte skulle komma att 
vara med på. 
Jag såg en regnbågsaura runt ljusen i går kväll. Jag har ju sett den med dominerande rött, gult eller 
grönt inslag tidigare. Förstår nu vad detta betyder. A pure realm. Jag får inte ta in det minsta som 
förorenar. Just nu känns det otänkbart att fara runt i alla mer eller mindre förorenade miljöer. En ren 
plats, lugn och ro, helt ägnande mig åt min huvuduppgift. Att lysa upp sinnen. En kärleksfull verk-
samhet. De sanna sökarna. En andlig gemenskap. Gode Gud, hjälp mig att förverkliga planen. Temp-
let. I det inre, men också i det yttre. Amen. 
Herbjörn mailade att han bara ville fortsätta arbeta praktiskt och utveckla sig och att han rådde mig 
att göra detsamma. Så, även du min Brutus. Och det var ju också konstigt, visst är det sant det där 
med präst och prästinna, men uppdelningen i två kön, i två personligheter hör till en förgången epok. 
Den som behövde hjälp var förstås jag själv, det är ju inte första gången jag misstolkar något som rör 
mig och tror att det är någon annan VIP som det handlar om. Kanske är det också något från Hilmas 
syn på Emilia som dröjer sig kvar i mig, att hon i nästa inkarnation skulle bli ledare för en förnyelse 
av kristendomen.  
Det här är ju människor som inte alls är klara i sin utveckling och det är naturligtvis bara min egen 
oförmåga att inse som gjort att jag inte kunnat acceptera realiteter. Men de är också stora, vackra, 
gyllene själar. Det kan jag aldrig förneka. Deras högre jag är mycket nära sitt fullkomnande. 
Och visst har jag fått hjälp! Min önskan att ge Herbjörn kraft att ställa sig på egna fötter gjorde att 
jag aktiverade alla mina psykiska krafter och det hjälpte mig också över tröskeln. Kärleken som åter-
igen visar sig vara den största makten. Men människans egen vilja måste alltid få råda. Det här har 
också hjälpt mig att släppa de band till Lars och Herbjörn som höll mig fast eller kvar. Det var ju i 
grunden ett sökande efter kunskap om de mänskliga krafterna och drivkrafterna, och denna kunskap 
kan aldrig nås utan motstånd. För att orka gräva så djup i mig själv som jag måste göra behövdes 
kraftfulla exempel, mycket kärlek som drivmedel, och ett stort motstånd. Och allt detta kan inte ske 
genom en slump, det krävs att själar med gamla, starka band samlas. Jag vet att vi lovat att samarbeta 
i det här innan vi kom hit. Tack för all hjälp! 
Men nog var det en tuff gåta! Dessa fem som fördes samman i det förra livet och också i det här livet, 
och som skulle representera en ny sanning. Mina meddelanden om att vi måste enas, att vår enighet 
skulle bli en kraft som skulle dra till sig likasinnade osv. Fem är ni och fem skall ni alltid förbli. Min 
starka känsla av ödesbestämdhet och att det var något enormt viktigt som skulle ske. Inte för att jag 
vill klaga, men nog har det varit tufft. Och det är klart att min personlighet och min speciella polari-
sation skapar mina unika utmaningar. Denna outsläckliga önskan att förstå, men som också gärna 
leder till att man skapar mer eller mindre falska mönster och drar slutsatser för tidigt. 
Hilma var ju i denna dimma under sin tid som antroposof. Hon visste att någon skulle stiga fram och 
trodde att det var Steiner. Hon visste att något nytt skulle skapas och trodde att det var antroposofin. 
Och är det konstigt att hon trodde det? När sökandet efter kunskap paras med handlingskraft blir det i 
den negativa änden av spektret ett beteende där man är i ”dimman” och handlar mer eller mindre i 
blindo. Men det är också en mycket snabb väg framåt om man förmår att dra slutsatser av de stötar 
man får på vägen! Jag kan egentligen inte välja, p.g.a. min själs grundförutsättningar och mina egen-
skaper blir detta min väg till självinsikt. Men visst kan man råka få näsan avhuggen eller hamna på 
bålet emellanåt! 
Och de Fem. Det är förstås vi som är lärjungar till samme Mästare. Vi som gått vägen på egen hand 
och var för sig, men som också hjälpt varandra i så många liv. Ananda, Kristus, Shiva. Mästaren och 
Yogin som lett sina adepter i alla tider. Buddhafamiljerna, Siddharta Gautama, Lao Tzu, Jesus, Pad-
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masambhava och så jag… Att se sin egen storhet och betydelse, men att också förstå var makten och 
härligheten hör hemma. Amen.  
Och vi fem här på Jorden. Visst representerar vi väl var och en en viss inriktning eller kraft, om än 
ofullständigt. Det behövdes naturligtvis en sådan kraftsamling för att möjliggöra det som skett. 

DE FYRA KRAFTERNA 

10/5 2003 
I skenet av mina insikter om vilka de fem verkligen är, och vad Bardo Thödol står för i relation till 
mänsklighetens andliga utveckling, förstår jag också mina nästan olidliga kval runt qigongarna. Visst 
är det fem som skall förenas, och ”min” grupp fick förstås symboliserad detta, eller rättare sagt verka 
som katalysator för min utveckling. Vilket naturligtvis var bestämt och planerat redan innan vi kom 
hit. Var och en av oss representerar en kraft eller inriktning och min enorma önskan att få samla dem, 
att få bjuda på mat, att få förenas i träningen etc. var naturligtvis ett uttryck för det som i ett högre 
perspektiv handlar om att fullbordan nu är nära, att vi alla skall mötas i vårt gemensamma centrum.  
De är representanter för var sin Mästare, och om de sedan uttrycker dennes kraft i dess positiva eller 
negativa form beror förstås dels på deras egen aktuella situation. Men egentligen har allt naturligtvis 
handlat om projektioner av min egen kraft. Jag hade ett uppdrag att leva igenom min familjs, kar-
mafamiljens, unika uppdrag, och beroende på vilken av de övriga faserna av den Gudomliga kraften 
som var starkast, så aktiverades motsvarande renings- och insiktsarbete hos mig. Kraften i sig är na-
turligtvis fullständig i varje ögonblick, men beroende på min egen nivå så tog den sig olika uttryck. 
Jag släppte igenom kraften och den aktiverade det problemkomplex inom mig som var mest mottagligt 
i den situation som jag var i just då. Därför fick också processen en spiralformad karaktär, varje 
”tema” genomlöptes på varje nivå eftersom ingen aspekt får utvecklas på bekostnad av de andra. 
Kärleken är dock alltid aktiv i sin fulla omfattning på den uppnådda nivån, och det är också den som 
ger kraft att göra arbetet. Det är den som genom sin samlande och livgivande karaktär skapar moti-
vation. Utan kärlek sker inget skapande. Både gruppen och de enskilda individerna har ju hjälpt mig i 
mitt befrielse- och insiktsarbete. Gruppen genom att representera vajra, andlig kraft. Och det är näs-
tan övertydligt att det var en kinesisk disciplin som vi samlades inom för att arbeta med denna kraft. 
Den ökande Gudomliga kraften tog fram alla de negativa aspekterna av andlig kraft, och det var na-
turligtvis nödvändigt för mig att få lära mig vad denna kraft kan ge i form av beteenden och fenomen 
när den är blockerad/förorenad. Förmågan till osjälvisk kärlek var också något som jag fick hjälp att 
utveckla i förhållande till dem, och då mest Lars, Carina och Herbjörn. När det gällde Herbjörn var 
den faktiskt ganska ren redan från början, kontakten med Lars innebar större potential till utveckling.  
Förmågan till empati och förståelse tränades dels genom att människor i träningen berättade om och 
visade sina problem, men också genom alla funderingar om vilka drivkrafter som gjorde att mina 
”gamla vänner” valde att gå in i en till stor del destruktiv verksamhet. Ett stort steg framåt, eller en 
stor hjälp, fick jag genom den gåva en människa gav mig genom att ta in mig i sin sorg och smärta 
den 4/6 2000. Medlidande innebär faktiskt att dela andra människors lidande rent konkret. 
Karmafamiljens eller karmakraftens uppgift att lösa upp sådant som håller ens själ kvar i svåra upp-
levelser från tidigare liv, kvar i smärta och sorg, genomfördes genom att jag konfronterades med lik-
nande sammanhang som de som ursprungligen skapat traumat. Där var återigen gruppens kraft viktig 
och nödvändig eftersom vi delat många liv och många svåra erfarenheter. Och återigen var det Lars 
som fick vara måltavla eller katalysator för huvuddelen av denna kraft. 
Karmakraften löser också upp band, och min allra senaste utveckling handlar om att frigöra sig från 
banden till dessa själar i den form det tagit sig på Jorden i det här livet, och att bli klar att gå vidare 
till den riktiga återföreningen, till den stora festen. Jag är säker på att vi alla kommer att få återföre-
nas där. 
Upplevelsen med den gamla kvinnan och Gurun handlade om att jag fick hjälp att få dessa sista insik-
ter om, och även via, Bardo Thödol. Återigen ett bevis för hur intrikat och fantastiskt mönstret är. Min 
guru, Amaliel, är ingen av de fyra Mästarna. Han kommer från centrum och är över oss alla. Han är 
förstås vår gemensamma lärare. 
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SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE ÅRET – HUVUDTEMA KARMA 

ANDLIG KRAFT 

Den tantriska kraften blev allt tydligare under våren 2003, bland annat genom visionerna av daki-
nin med den gröna kraften och av den gröna shivalingan. Jag nådde en ny kraftnivå i en vis-
ion/dröm när jag kom till ett underbart vackert palats som var som en juvel eller ett heligt tempel 
bestående av stilla rymd och gudomlig kraft. Dagen innan hade jag en annan vision av ren kraft 
när jag mötte en meditationsbuddha. I detta sammanhang fick jag åter bilder av hjulkorset.   
I ett meddelande från mina andliga lärare den 4/5 2002 sades det att det skulle ske en stor invig-
ning som skulle vara en förening mellan himmel och jord. Den kraft som ledde arbetet står för 
resultatskapande visdom, syntes och upplösning av karmiska band och den utgår från alla mäs-
tares gemensamma centrum. Denna kraft står för förbrödring, sammansmältning och uppgående 
i det stora Alltet. Det handlar om att vara i Gud och att ha Gud i oss. Den står för förening mel-
lan himmel och jord, mellan de stora polerna i Universum. Det förutsades att ”när detta kraftfält 
aktiveras, när strömmen slås på, sker det utlovade bröllopet. Kraften kommer att vara som en 
blixt som aktiveras över hela Jorden i ett enda ögonblick”.  

KUNSKAP OCH INSIKTER 

Arbetet med Förklaringsboken som började i september 2002 handlade dels om att jag genom 
arbetet själv fick en bättre förståelse för vad som hade hänt, som till exempel sambandet mellan 
mitt liv och Hilmas, men också om att jag genom att beskriva det också erkände och accepterade 
det som hade hänt.  
Den 17/9 2002 upplevde jag ett starkt öppnade, som en dubbeldörr som slogs upp med en smäll 
och en varm vind blåste igenom den. I samband med denna upplevelse kom det också ner en 
massa information från den andliga dimensionen, som vanligt hann jag inte tolka den men det 
verkade vara texter på sanskrit. 
Den tantriska kraften i vajrayanafilosofin gjorde sig åter påmind i februari 2003 genom en vision 
av en dakini med ögon som lyste med ett starkt, grönt, kristallklart sken. Detta betecknade också 
början på en ny fas i min andliga utvecklingsprocess. Dakinier är beskyddare av den tantriska 
vajrayanabuddhismen. Någon natt senare drömde jag om en gudinna som föddes ur sina föräld-
rar i himlen genom en delning som kändes i mig själv. Hon visade en dikt som var utformad som 
ett smycke eller en ädelsten. Idag förstår jag att detta var en visdomsgudinna som visade en tantra 
(tantrisk text). Mötet med gudinnan aktiverade också åter mina tankar om kärleken och den ba-
lanserat manligt-kvinnliga kraften. 
Nu började också vissa insikter om att jag hade upplevt tillämpning av yoga tantras, till exempel 
drömyoga, att gry hos mig. I samband med en mycket stark vision av shivalingan aktiverades 
också mantrat ”om mani padme hum”.  
Jag kom till ett underbart vackert palats i drömmen, det var som en juvel eller ett heligt tempel 
bestående av stilla rymd och gudomlig kraft. Dagen innan hade jag en vision av en meditations-
buddha eller yidam. Visionen av hjulkorset återkom också vid den här tiden.  
Jag blev medveten om att den 24/4 2003 hade det gått tre år, tre månader, tre veckor och tre 
dagar sedan den första januari år 2000, den första dagen på det första hela året av min andliga 
process. Detta motsvarade för mig den tid en tibetansk asket tillbringar i avskildhet. Jag hade en 
känsla av att det skulle ske något slags genombrott då och jag fick också ta emot en obeskrivlig 
kraft och nåd den dagen. Samma natt upplevde jag att fyra krafter som höll mig nere plötsligt 
släppte taget och lät mig bli fri. Jag steg upp genom en underbart varm himmelsblå rymd, upp i 
den blå buddhahimlen.  
Natten efter upplevelsen av de fyra krafterna som släppte taget och uppstigandet till den blå 
buddhahimlen fick jag en väckningssignal från Yeshe Tsogyal och Padmasambhava, Guru Rin-
poché. Jag fick ta emot kraft och information från dem båda och jag togs in i Padmasambhavas 
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kraftfält. Jag förstod så småningom att Padmasambhava alltid hade varit min guru, en av de två 
mästarna på de gamla tavlorna i drömmen från 19/7 2002.          
Jag förstod den 4/5 2003 att jag var en reinkarnation av den tibetanske kungen Trisong Detsen. 
När jag insett detta började Bardo Thödol (Den tibetanska dödsboken) att öppnas för mig och 
jag fick ett meddelande från mina andliga lärare som talade om att det skulle ske en stor invigning 
som skulle vara en förening mellan himmel och jord. Den kraft som ledde arbetet stod för resul-
tatskapande visdom, syntes och upplösning av karmiska band och den utgick från alla mästares 
gemensamma centrum. 
 Mina insikter under denna fjärde period handlade bland annat om vem jag egentligen är, att jag 
är en tantrisk buddhist, en tertön som skall uppenbara läran på nytt. Jag förstod på ett plan att jag 
var på väg mot att förverkliga buddhaskapet men denna insikt var oerhört svår att ta till sig på det 
jordiska planet. Det var länge dolt för mitt lägre jag vad det hela gick ut på, vad det var för filo-
sofi som jag var en representant för och vilka som var mina andliga guruer och lärare. I slutet av 
det fjärde året steg dock Guru Rinpoché (Padmasambhava) och Yeshe Tsogyal fram och över-
förde sin kraft och andliga visdom till mig.  

KÄRLEK - FÖRBRÖDRING, SAMMANSMÄLTNING OCH UPPGÅENDE I ALLTET 

Inom den tantriska vajrayanafilosofin är kärleken och den gemensamma träningen ett nödvändigt 
medel för att nå upplysning eller fullkomnande. Det var denna starka kraft som jag upplevde som 
drivkraften i min egen utveckling och jag kände en stark önskan att få den bekräftad och vördad 
av den som jag upplevde som min andliga partner. Jag försökte gång på gång dela med mig av 
mina upplevelser, bland annat genom Förklaringsboken som jag skrev under hösten 2002, men 
fick ingen bekräftelse. För mig var det viktigt att erkänna det som skedde, att inte döda det barn 
som var kärleken.  
Liksom tidigare verkade en stark kraft inom mig som strävade mot förbrödring och gemenskap. 
Jag hade uppenbarligen deltagit i grupper och andliga brödraskap i många liv och längtade efter 
dessa gamla vänner. Den tydliga överensstämmelse som jag såg mellan Hilma af Klint och den 
grupp som hon arbetade tillsammans med och mig själv och kamraterna i qigonggruppen gjorde 
att det var extra viktigt för mig att vi skulle enas och hjälpa varandra framåt. Denna starka strävan 
mot förening och gemenskap blev åter aktuell i samband med de stora andliga invigningarna un-
der våren och försommaren 2003.   
Mitt problem med mina vänner inom qigonggruppen och deras osjälvständiga beroende av den 
falska mästaren kom upp till ytan i samband med vissa starka kraftpåslag och naturligtvis i sam-
band med min kamp för att lösa upp de skador och blockeringar som jag hade fått i samband 
med den spanska inkvisitionen. Jag upplevde en stark förtvivlan över allt förtryck som skapats av 
de kristna kyrkorna genom tiderna. Men jag kunde också se att den undervisning som jag hade 
fått genom qigongskolan om de negativa effekter som skapas i dyrkan av ”guruer” och ”mästare” 
och hur sådant hindrar andlig utveckling var nyttig för mig. Jag hade aldrig tvivlat på att det är 
viktigt att gå den egna vägen och jag fick slå mig till ro med att alla människor själva måste hitta 
sin egen väg.  

REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BLOCKERINGAR 

Jag tillät mig efter två och ett halvt år att ta del av Hilma af Klints efterlämnade anteckningar. Jag 
visste ju egentligen redan från första stund att hennes liv och mitt liv var förenade, men jag ville 
samtidigt att min egen utveckling skulle ske ostört. Framförallt ville jag vara säker på att jag inte 
förstörde det bevis på reinkarnation som jag visste skulle skapas genom hennes och mina gemen-
samma upplevelser. När jag väl tog del av Hilmas anteckningar fick jag också många bekräftelser 
på att hon verkligen hade arbetat med att skapa den första delen av detta bevis och på att min 
egen kamp och mina strävanden var en direkt fortsättning på det Hilma hade arbetat med. 
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Den långdragna kampen med den karmiska skada som jag hade fått i samband med den spanska 
inkvisitionen förföljelse av och mord på Juan del Castillo på 1530-talet kom äntligen till sitt slut. 
Jag fick bekräftelse på vad som hade skett genom information i en artikel från 1954 och jag såg 
också hur Juan del Castillo fortfarande satt fast i sin ilska och vanmakt i sin stencell. Processen 
för att lösa upp detta trauma och befria fången, och därigenom också mig själv, krävde dels att 
jag återigen blev tvungen att försöka förklara det som hade hänt för mina kamrater i qigongträ-
ningen och dels att jag själv kunde förlåta det som hade hänt. Jag kände starkt att kärleken är den 
kraft som renar, läker och befriar. Det var också tydligt att jag var tvungen att själv förstå vad 
som hade hänt, genomleva traumat och nå försoning och förlåtelse. Jag måste trösta och läka mig 
själv (Juan del Castillo) men också den människa som hade svikit Juan del Castillo (och därmed 
mig). Ett liv i inkakulturen gjorde sig också påmint och med det en sorg över spanjorernas och 
den katolska kyrkans brutala utplåning av denna kultur. 
Ett liv i Tibet på 700-talet som kung Trisong Detsen som också var Padmasambhavas lärjunge 
kom upp till ytan. Principen för och meningen med karma och reinkarnation blev mycket tydlig 
för mig under denna period. Det var uppenbart att jag hade förberetts för det som skedde i tidi-
gare liv och att jag hade skaffat mig kunskaper i dessa liv som hade legat dolda men som nu 
plötsligt aktiverades. I livet som Trisong Detsen hade jag avgett ett löfte om att arbeta för att i ett 
senare liv uppnå buddhaskapet och samtidigt göra min utveckling till en undervisning för dem 
som skulle följa efter. Det nära bandet mellan läraren Padmasambhava, Yeshe Tsogyal och Tri-
song Detsen aktiverades också i det sista steget före fullbordan när jag fick den sista överföringen 
av kraft och kunskap innan förverkligandet av trikaya-buddhan.     

DE GAMLA MYSTERIEFILOSOFIERNA 

Jag fick alltså i juli 2002 information i en dröm om två av mina gamla mästare, taoismens fader 
Lao Tzu och någon annan som dock fortfarande var dold för mig. Jag fick också en ny kontakt 
med den tibetanska filosofin och hörde ordet ”bönpa” som visade sig vara beteckningen för en 
anhängare till den gamla tibetanska bön-religionen. Knappt ett år senare visade sig den dolda 
mästaren vara Padmasambhava, guru Rinpoché, som införde den tantriska vajrayanabuddhismen 
i Tibet. 
Jag fick flera påminnelser om Fadern och om säd, att det var dags för skördetid och att jag hade 
till uppgift att föra hem skörden. Vid den tidpunkten hade jag ingen aning om vad detta stod för 
men nu kan jag se kopplingen till Vairochana, sädens Herre, som är den centrala buddhan inom 
vajrayanabuddhismen. 
Den process som jag gick igenom, och som jag kallade en ”dualprocess” enligt Hilma af Klints 
benämning, var en tantrisk process. Tantra betyder väv på sanskrit och tråd på tibetanska, viket 
illustrerades genom en dröm den 21/8 2002. Jag fick också information om att det ”krigsspel” 
som jag deltagit i var en tantrisk process genom en dröm den 22/9 2002. Men jag kände vid den 
tidpunkten inte till den gamla tantriska filosofin där kärleken beskrivs som ett nödvändigt medel 
för att utvecklas och nå andlig fullkomning. 
Den gamla kvinnan (gudinnan) gjorde sig åter påmind genom drömmar om att hennes hus höll 
på att renoveras (att hennes filosofi höll på att återställas) och med symboler som halsbandet. 
Jag fick visioner av kristallklart vita lotusblommor med guldpistiller i mitten som smälte samman 
till en blomma. Lotusblomman är en viktig symbol inom indisk filosofi och inom buddhismen. 
Lotusen symboliserar rening, befrielse och fullt utvecklad står den för fullständig upplysning. 
Lotusen är förbunden med processen att bli en buddha. 
I en dröm om ett brev från den andra sidan som innehöll hög information och stora hemligheter 
fanns också russin och ett meddelande om att ”jag vill inget högre än att få komma tillbaka till 
jorden”. Dionysos var förbunden med vin och vindruvor. 
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Under våren 2003 aktiverades hinduistisk och buddhistisk filosofi för mig med visioner av en 
dakini, gudinnan Tara, en lysande grön shivalinga med mångfärgade ädelstenar runt basen etc. Jag 
ansåg att Kristus var samma kraft som Shiva. Jag såg en vision av en meditationsbuddha. I den 
tantriska vajrayanabuddhismen är mandalor med fem meditationsbuddhor (yidam på tibetanska) 
en central del av filosofin. De tre rötterna i vajrayana är guru, yidam och dakini, alla dessa be-
grepp aktiverades i mina upplevelser under våren 2003. 

AVSKED OCH FRIGÖRELSE– ATT SLÄPPA JORDEN 

Avskedstagandet eller snarare frigörelsen från det jordiska livet fortsatte, vilket naturligtvis också 
skapade sorg och separationsångest. Min tyngdpunkt hade flyttats från jordiska relationer till den 
andliga dimensionen och det kändes som om jag inte skulle bli kvar i detta livet. Ett nytt kraftigt 
avskedstagande från jorden och detta livet skedde i februari 2003, det var samma kraft och pro-
cess som var aktiv vid samma tid året innan. Denna kamp kulminerade i ett stort överlämnande 
där kraften var så stark att jag faktiskt var beredd på att kroppen skulle dö. 

BEKRÄFTELSE OCH FULLBORDAN PÅ DENNA NIVÅ 

Den stora bekräftelsen på att jag var klar att gå vidare till nästa nivå kom genom den invig-
ning genom överföring av kraft och kunskap som jag fick ta emot av Padmasambhava och 
Yeshe Tsogyal.  
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DEN FJÄRDE INVIGNINGEN – TRIKAYA-BUDDHANS MANIFESTATION 
OCH EN GRUPPINITIATION  

TRIKAYA-BUDDHAN MANIFESTERAS OCH EN GRUPPINITIATION GENOMFÖRS 

11/5 2003 klockan 03.15 
Jag blev väckt gång på gång av våra grannar som smällde i bildörrar. Jag fick en insikt om att jag 
blivit väckt gång på gång i min process, men att jag somnat om efter varje gång. Att jag sett ljuset men 
glömt det igen varje gång. Jag insåg i alla fall att nu skulle kraften släppas på och att vi var tvungna 
att ha en representant för varje inriktning som kanaliserade ut den, annars skulle vi aldrig klara av 
det. Kraften skulle vara alldeles för stark för en enda människa. Eller att den inte blev komplett om det 
inte fanns en representant för varje inriktning, antagligen var båda faktorerna viktiga. Kanske var det 
där jag förstod att Barbro var den femte, den som representerar den dolda, ockulta, intuitiva kunska-
pen. Men jag var också rädd att hoppa i galen tunna den här gången, att skapa felaktiga mönster. 
Skeendet började med att jag såg ett starkt violett sken/form. Jag visste att jag aldrig sett just denna 
färg inom mig förut. 
Sedan såg jag ett gyllene buddhahuvud inifrån, jag var alltså där inne. Buddhan var fantastiskt ly-
sande, gyllene, underbart vacker, obeskrivlig i ord. Det var som en mask eller ihålig staty, jag var 
inne i den och tittade ut genom ögonöppningarna. Jag såg samtidigt inifrån och utanför. Det var en 
speciell sak i pannan. Det liknade en kon, väldigt dyrbar, guld, juveler. Buddhan hade den där oper-
sonliga kvalitén som synen av det gudomliga den 7/7 2001. Levande guld. Medvetenhet men inte per-
sonlighet. Men det var mitt eget ljus som lyste ut från insidan av buddhahuvudet. Ljuset som strålade 
ut genom ögonhålorna. Golgata, ”skallen”. 
Jag var plötsligt i en ny upplevelse av att vi var någonstans, vi skulle få se en sevärdhet, det var en 
guidad tur. Det som visades var en gammal grotta, men nu var den modern. Man såg den på något 
sätt i genomskärning. Tidigare hade människor krupit upp till grottan genom en gång, men vi åkte 
hiss. Vi lyftes upp på en plattform. 

Hiss

Tunnel

Skylt: "Här kröp de påtända in."
 

Jag förstod att grottan använts av ”hippies” som varit där och fått hallucinationer. Nu när jag skriver 
tror jag att det handlade om forntida kulter. (Soma=drog.) Till min förvåning skulle också vi sova i 
grottan, men nu var det ljust och luftigt. Luften skulle vara ovanligt välgörande, p.g.a. överskott på 
ozon tror jag. 
Plötsligt kom en signal om att nu var det dags! Nu skulle vi förenas! Den var lite vek, höll på att vika 
sig, men kom i alla fall in. Kärlek utan sexuell laddning. Det var verkligen som om strömmen slogs på. 
Det var strömmen som slogs på! En enorm kraft! 
Efteråt skulle vi gå ut. Jag såg Lars med någon annan som han älskar. Någon som han har ett förhål-
lande med, en relation till? Kanske hans Mästare. Någon frågade mig om jag var helt säker på att vi 
skulle gå ut nu efter denna förening, och jag svarade ”ja”.  
Att vi måste känna varandra. Lars som är kärlekens representant, Jesu representant. Barbro som 
kommer in, som förberetts sedan fem år i total ensamhet. Som jag känner sedan jag var 13 år… Min 
dröm om att bli som jag var då, att jag skulle se ut som jag var då… Jag kände en enormt stark kraft 
när jag vaknade direkt efteråt, samma kraft som efter mötet med Gudinnan och Gurun härom natten. 
Klockan var 03.15 den natten också. Jag är illamående nu när jag skriver. 
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Tack Gode Gud. Tack alla mina mästare och lärare. Gudinnan, visheten. Tack för all nåd, all kärlek, 
all kraft, all visdom. Tack för handlingskraften! Amen. 
Barnet som föds i en grotta. Födelsen i ”astralvärlden”, i drömmen, och nu i verkligheten. Alla mina 
älsklingar. Barbro som kommer in så här och strömmen som omedelbart slås på, kontakten som ställs 
om. Det var förstås hon som behövde hjälp, som Gudinnan och Gurun menade. Hennes kritiska sin-
nelag. Mina gamla kompisar. Gode Gud, låt henne känna trygghet och glädje. Hjälp och stöd henne. 
Amen. Men jag vet ju också att hon har sitt eget stöd, sin egen ledning. Inget sker om vi inte själva är 
redo. Den fria viljan gäller alltid! 

DEN SJUNDE DAGEN 

11/5 2003. Morgon 09.00. 
Det har spelat musik i ”himlen” hela efternatten. ”Barbara Ann”, mycket glädje, men också knappt 
uthärdligt. Visst vet jag att det är en låt som jag själv har haft i ”huvudet”, men den används eller 
förmedlas på något sätt i mitt inre Tempel. Jag känner en så stark kraft. Är förstås illamående, men 
jag har inte den där hemska huvudvärken. Jag känner mig full av energi och verksamhetslust. 
Jag drömde att jag träffade någon bakom ett plank eller en vägg. Det var som om det varit affischer 
på ena sidan men nu var allt nedplockat. Den där väggen gick ända upp, fast det var utomhus. Jag 
gick runt ”hörnet” och mötte någon som jag tydligen älskade. Han frågade vad jag ville, var jag ville 
vara, och jag svarade ”här hos dig”. Det är dags att vi gör något åt det här nu, var det någon som sa 
(han eller jag). Vi bestämde att ordna till det som det skulle vara. Jag tänker på drömmen om den 
Högste och den rätta kärleken som var dold medan den officiella första damen var lam. 
Jag insåg när jag vaknade att vi genomgick en gruppinitiation i natt. Vi fem här nere och vi fem där 
”uppe”. Jag ser ännu tydligare att vi var och en representerar en befrielseväg och en Mästare, men 
att vi också tillsammans representerar det nya, den sammanslagna kraften. Vi skulle ju nå toppen på 
var vår väg och mötas där uppe, enligt vad som förmedlades till Hilma och de Fem för hundra år 
sedan. Naturligtvis måste det ske här på Jorden, men samtidigt är det en andlig händelse så vi be-
hövde inte alls vara samlade rent fysiskt, eller kanske ens medvetna om det hela på det personliga pla-
net. 
Om var och en gör det den skall, om var och en arbetar med sig själv enligt sin egen plan, så blir allt 
precis så som det var tänkt. Don’t worry, be happy! Men det är klart att vår personlighet ger oss de 
bekymmer som vi “förtjänar”, det som ligger i vår personlighets natur. Min verksamhetslusta lät sig 
inte alls tystas, och det är väl mitt bidrag. Den sökande själen. Men det ger också negativa effekter om 
inte tiden och platsen är rätt. 
Jag inser att vi verkligen var och en representerar var vår kraft eller väg. Men Barbro som kom in i 
ett direkt ögonblick av ljus har ju inte upplevt att hon tränats i någon viss tradition. För henne är det 
som om blixten slagit ner. (Utan att jag vet något om vad hon och de andra upplevt och upplever.) 
Men hon representerar naturligtvis det rena medvetandet i Dag 1. ”Låt barnen komma till mig ty dem 
tillhör himmelriket.” Hon representerar centrum och den intuitiva kunskapen. Helt rent och helt intui-
tivt. Det klara vita ljuset. Hon har ju varit så duktig! Inget stöd här på Jorden. Buddhafamiljen. Cent-
rum. 
Knut representerar den östliga, yogiinriktningen. ”Inte tänka, bara träna.” Att hitta sin metod och 
sedan förfina den till fulländning. Vajra = Kraft, Lao Tzu. 
Herbjörn representerar Siddharta Gautama och vägen genom insikt. Att göra sig av med alla band 
och bara sätta sig att vänta på att bli upplyst.  
Lars är Jesu representant och därmed också en representant för kärlekens frälsande verkan, som jag 
också helt följdriktigt fick uppleva genom honom. 
Och jag representerar den fjärde vägen, syntes, kunskap och resultatskapande handlingskraft. I per-
spektivet av mänsklighetens evolution motsvarar respektive väg ytterligare ett steg ner i materien, 
ytterligare en kunskapsnivå och ytterligare ett krav för att bli befriad. Det vi vunnit på vägen är kun-
skap, men när man äter av kunskapens träd får man också förpliktelser. Man börjar skapa karma. 
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I denna upplevelse av sammansmältning och initiation hade jag ingen medvetenhet om vilka som 
egentligen deltog förutom jag själv. Jag fick visserligen information om att vi måste ha med en 
representant för varje inriktning för att kraften skulle kunna kanaliseras ut till Jorden. En enda 
människa skulle inte kunna klara av det. Men jag visste inte då, och jag vet inte heller idag, vilka 
det egentligen handlade om i praktiken, annat än att jag såg Lars med sin Mästare och att jag 
kände att Barbro kom in och på något sätt slöt kretsen. 
En människa är egentligen bara en kanal, ett medium genom vilket kraften silas eller förmedlas. I 
detta fall var det verkligen helt klart på det sättet. Jag betvivlar att de andra deltagarna hade någon 
medvetenhet om vad som hände, antagligen användes bara den andliga kanalen eller förbindelsen 
mellan vissa själar för detta syfte, utan att deras hjärnor eller fysiska kroppar ens var inblandade. 
Jag visste dock att det var Mästarna själva som stod för den sammanslagna kraften på nivån över 
den jordiska. Även på denna nivå måste varje väg eller riktning ha en representant för att kraften 
skulle vara fullständig. Idag upplever jag det hela som en dubbelriktad aktivitet, nivån över den 
jordiska nådde bortom Universum, bortom tid och rum. Där sammanfördes den splittrade kraf-
ten och fördes ner till oss människor på Jorden. Det var verkligen en cirkel eller ett kretslopp 
som slöts, en strömkälla som slogs på.  

SAMMANFATTNING AV DEN FJÄRDE INVIGNINGEN 

Slutfasen i min andliga utveckling innebar att flera stora utvecklingssteg togs inom en mycket kort 
tidsperiod i maj 2003. Bara några dagar efter den starka upplevelsen av att jag fick ta emot kraft 
och kunskap från Yeshe Tsogyal och Guru Rinpoché fick jag uppleva att trikaya-buddhan för-
verkligades. Jag var inne i buddhan och såg ut genom ögonöppningarna men samtidigt såg jag 
den gyllene, fantastiskt vackra buddhan utifrån, från ett mentalt plan utanför och ovanför budd-
han. Jag såg att ett starkt gyllene ljus trängde ut genom buddhans ögonöppningar och jag visste 
att det var mitt eget ljus. Buddhan var en ihålig staty av levande guld och det ljus som fyllde hela 
dess kropp och strålade ut genom ögonöppningarna var summan av all glädje och kärlek som 
min egen själ hade samlat på sig genom hela sin utveckling. Det medvetande som såg på buddhan 
ovanifrån var mitt eget medvetande men det var ett mycket högt och helt opersonligt sinne. 
Buddhan var jag men inte det vanliga jordiska jaget med dess personlighet utan ett överjordiskt 
jag som var oerhört mycket större.  
Beskrivningen av trikaya-buddhan (trikaya betyder ”tre kroppar”) uppkom i sin nuvarande form 
inom mahayanabuddhismen på 300-talet vt. Det, för mig själv helt oväntade, förverkligandet av 
trikaya-buddhan är målet för den filosofi som beskrivs i Bardo Thödol, Den tibetanska dödsbo-
ken. Det var kunskap om denna filosofi som fördes över till mig från Padmasambhava och Yeshe 
Tsogyal och denna kunskap gjorde det möjligt att förstå och hantera det som hände mig i sam-
band med trikaya-buddhans förverkligande. 
Direkt efter upplevelsen av trikaya-buddhan fick jag vara med om en stark tantrisk gruppinitia-
tion eller invigning. Detta skedde i form av en förening och kraftöverföring i en grotta som lik-
nade en livmoder. Jag fick veta att man förr i tiden hade genomfört liknande invigningar på pri-
mitiva sätt och använt droger men nu var allt modernt och rent och vi lyftes upp helt automa-
tiskt. I denna invigning upplevde jag att jag slungades tillbaka till ögonblicket före universums 
och rumtidens uppkomst vid Big bang.  Jag upplevde att vi var fem själar på den personliga nivån 
som invigdes och att vår samlade kraft behövdes för att matcha fem krafter på den andliga nivån. 
Jag kan bland annat se detta tema i Hilmas målning Grupp 10. Altarbilder nr 3 där de fyra kraf-
terna visas med olika färger och den femte gemensamma eller odelade kraften visas som en cirkel 
av guld i mitten. 
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FÖRBEREDELSE FÖR FULLBORDAN (12/5 – 26/6 2003)  

ALLA MINA LIV PASSERAR FÖR MIN INRE SYN 

12/5 2003 
I går såg jag alla mina liv här på Jorden dra förbi. All aktivitet, all kamp, all glädje, all sorg, all kär-
lek. Det var inga detaljer eller individualiteter, men ändå jag, min unika själs egenskaper som hela 
tiden fanns där. Envis, kämpande, stursk, men också kärleksfull. Det var en känsla av gemenskap med 
Jorden, grönska och solljus, ömhet, förståelse, överseende. Försoning. 
Jag känner mig full av kraft och behov av att förmedla mina insikter men det är också ganska svårt… 
Men ändå lätt, jag har ju letts hit på ett så logiskt och kärleksfullt sätt, nog ska jag klara att ta det 
sista steget också. Och det har ju redan skett. Initieringsupplevelsen tog mig tillbaka förbi konceptio-
nen, tillbaka till Big Bang. Och det är ju gränsen för vårt vetande i detta Universum. Vi kan aldrig nå 
bortom denna oändligt lilla punkt och oändligt stora kraft med rationellt tänkande. Vad som blir kvar 
är gnosis, den blixtlika förståelsen av skapelsens storhet i form av ett skapande, livgivande element 
och ett mottagande, närande element. Ett liv som skapas i två krafters möte. En odelbar enhet, inte ens 
som ett ömsesidigt givande och tagande, utan som ett. En singulär punkt utanför rumtiden är vårt ur-
sprung, ursprunget för allt skapat. Och medvetenheten om detta ger också en insikt i att det finns nå-
got bortom vårt ursprung, av vilket vi är ett direkt resultat. En energi i vilken vi ingår utan att för-
störas. En total enhet, helhet. Ett ständigt skapande i fullkomlig kärlek. 
De gamla mysteriekulterna åskådliggjorde detta genom att neofyten doldes i en grotta och fick en 
drog som försatte honom i en dödsliknande sömn. Detta var en iscensättning av tillståndet i livmodern 
före födelsen. Genom att medvetandet sänktes till en dödsliknande gräns nådde man bakåt till koncep-
tionsögonblicket och bortom, eller snarare, före detta. Den insikt som man eftersträvade var att livet 
eller medvetandet är evigt, det är inte bundet till en materiell kropp. Genom användandet av dessa 
droger frigjordes själen på konstgjord väg från kroppen, och en insikt om människans verkliga be-
skaffenhet eller uppbyggnad nåddes. Kroppen är förgänglig, men själen har ett evigt och av kroppen 
oavhängigt liv.  
Tillståndet som skapades under drogens inverkan var ett helt rent sinne som var totalt öppet och där-
med skapades förutsättningen för den blixtlika upplevelse som innebär en omedelbar transformation 
av total okunnighet till total insikt. Detta var inget som skapades i den mänskliga hjärnan eller med-
vetandet, utan medvetandet var i stället helt tomt och odifferentierat och befruktades i ett ögonblick av 
gudomlig nåd. Som ett urhav där blixten slår ner och skapar liv ur oorganiska byggstenar. 
I vår mänskliga historia representeras detta av det som vi idag kallar ursprungsbefolkningar. I mänsk-
lighetens barndom var det lätt att uppnå insikten om vårt ursprung och vårt mål. Det rena, jungfruliga 
medvetandet var inte täckt av så mycket kunskap, utan man kunde relativt lätt nå ett transtillstånd som 
gav en kontakt med det gudomliga och en möjlighet till total insikt. Vi talar naturligtvis hela tiden om 
andlig upplysning, vilket är något helt annat än jordiskt vetande. Kontakten med Jorden som är vårt 
moderliga element var fortfarande total och fadern, anden, kunde verka i symbios med människan. 
Där fanns lugn, ro, ett liv i balans med naturen. 
När de tidiga civilisationerna växte fram och människorna blev mer medvetna blev det också svårare 
att nå denna andliga kunskap. Man började använda droger, soma, för att nå det tillstånd som kräv-
des, men resultaten var mycket oförutsägbara och processen var förenad med livsfara eftersom man 
utsatte kroppen för gifter som man egentligen inte hade någon kunskap om. Att kontakten med den 
gudomliga dimensionen fortfarande var lätt att nå visar de vackra tempel och konstverk som t.ex. den 
egyptiska och grekiska civilisationen lämnade efter sig.  
Man levde fortfarande nära ursprunget och visste att skapelseakten och balansen mellan manligt och 
kvinnligt var kärnan i det mänskliga mysteriet, och därmed frodades också kreativitet och en önskan 
att skapa och försköna, eller rättare sagt återskapa, det himmelska här på Jorden. Pyramiderna som 
innehåller en gudomlig symbolik i en form som vi aldrig i senare tid kunnat återupprepa, är ett le-
vande vittnesbörd om detta, och om den kraftsamling som människorna var i stånd att göra för att nå 
Gud. 
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Om upplysningen nåddes genom ren nåd och genom att helt enkelt ge upp allt personligt i de tidiga 
faserna, kom nästa steg när vi blev medvetna om att vi kunde träna upp vissa förmågor som hjälpte 
oss till en närmare kontakt med den andliga dimensionen eller kraften. Det uppkom tekniker där man 
med olika metoder medvetet skilde kroppen och själen åt utan att man dog. Fortfarande krävdes det 
att man nådde det rena eller tomma sinnet som varit förutsättningen i föregående steg, men nu lade 
man till olika kroppsliga metoder. Fortfarande var det ofta förenat med fara för kropp och liv efter-
som teknikerna kunde innebära svält, extrem smärta, extrema uthållighetsprov etc. som en del i denna 
strävan att skilja kropp och själ.  
Och nu undrar förstås du som läser dessa rader varför människor i alla tider strävat efter att skilja 
kropp och själ åt? Det beror på att när själen blir fri upplever den sitt ursprungliga tillstånd som är 
ett himmelskt tillstånd. Denna lycka och tillfredsställelse överglänser allt här på Jorden, och det är 
helt enkelt denna strävan efter att åter få uppleva detta tillstånd som drivit andliga människor i alla 
tider att med alla till buds stående medel försöka få tillgång till denna sällhet. Yogierna upptäckte 
hemligheten att bakom, eller bortanför, smärtan fanns saligheten. Detta urartade naturligtvis så som 
allt mänskligt, och i det här fallet uppkom också former som direkt skadade och ibland också dödade 
kroppen.  
Det finns alltså en personlig drivkraft i detta. Där finns också ett stort mått av utlämnande på nåd och 
onåd åt en guru eller överstepräst eller vad det nu är för form man ansluter sig till. Dels måste det 
finnas en personlig övertygelse om att man kan nå något mycket eftersträvansvärt, och dels måste det 
finnas en orubblig tro och tillit till den människa som sträcker fram giftbägaren och uppmanar en att 
dricka utan att fråga efter vad det är man tar in. Eller som i yogakulturerna, en orubblig tro på att 
mästarens anvisningar hjälper en att så småningom nå målet om man bara lyder obetingat och tränar, 
i kanske många år. Det som ger denna tillit och denna drivkraft är naturligtvis de legender och berät-
telser som förmedlas om människor som faktiskt nått målet, som blivit odödliga eller fått övernaturliga 
krafter genom den metod man själv använder.  
Nästa steg i vår utveckling togs när Siddharta Gautama efter många år av yogi-träning och uppnått 
mästarskap inom detta område förstod att det ändå inte skulle leda fram till det mål han strävade mot. 
Kroppen kunde inte behandlas som en slav, att betvinga naturkrafterna räckte inte längre, nu krävdes 
en ny medvetandeutvidgning. Siddharta Gautama nådde befrielsen genom insikt, och nu krävdes alltså 
en egen mental aktivitet. Fortfarande kvarstod kravet på att tömma sinnet som han uppnådde genom 
meditativa tekniker, men också en insikt om nödvändigheten att släppa alla band till ägodelar, person-
lig makt, ja att helt avsäga sig allt som håller människan kvar i jordelivet. Han insåg grunden till var-
för vi återföds, och genom denna blixtlika insikt nådde han befrielse från kravet på återfödelse. 
Det tredje steget togs i och med att Jesus av kärlek gav sitt liv för att bevisa själens oförstörbarhet för 
sina lärjungar. Nu var alla de tidigare vägarna för att nå befrielse i praktiken stängda, eftersom vi 
nått en utvecklingsnivå där kraven på oss ökat ytterligare ett steg. 

a) Vårt sinne innehöll så mycket kunskap att vi inte längre kunde nå utanför oss själva genom att 
skapa ett helt tomt medvetande. Det var helt enkelt inte längre möjligt för människor på denna 
utvecklingsnivå eftersom deras skyddsmekanismer var för starka. 

b) Vi kunde inte heller nå målet genom att ”bara träna, inte tänka”. Vår självständighet och vårt 
kritiska tänkande hade satt stopp för denna väg. 

c) Ren insikt om de grundläggande sanningarna var inte längre möjlig att uppnå. Genom att 
kunskapen nu lärdes ut eller lärdes in, var det inte längre möjligt att själv få den blixtlika in-
sikt som krävdes för att frigöra jaget från materien. 

d) Den ytterligare kraft som nu krävdes var känslans eller kärlekens makt. De andra grundförut-
sättningarna måste naturligtvis också vara uppfyllda. Jesus hade en insikt om vad som kräv-
des, han använde sin andliga kraft eller naturkraft vilket visas av att solen förmörkades och 
att det blev jordbävning, förutom att han redan tidigare visat förmåga att bota sjuka och lik-
nande. Tillståndet av rent sinne nåddes i dödsögonblicket, ”Herre i dina händer anbefaller 
jag min ande”. 
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Man kan alltså se att varje nytt steg i vår utveckling stänger dörren för fullkomnande på det tidigare 
steget. Genom vår ökade kunskap blir vår oskuld på sätt och vis förstörd, och att återgå till ett tidi-
gare stadium blir omöjligt. Visste lever de yttre formerna kvar, men vägen till upplysning eller frigö-
relse har stängts genom vårt ökade självmedvetande. Naturligtvis innehåller de tekniker som utveck-
lats värdefull kunskap, och de insikter som vunnits ingår som en integrerad del i vårt mänskliga med-
vetande, men den ursprungliga önskan att befrias från kroppen och materien för gott kan inte längre 
uppfyllas. Vårt medvetande har under de tider som gått fäst oss ännu fastare vid materien, och det 
krävs mer kraft än på de tidigare stadierna för att vi ska befrias. 
Varje Mästare öppnar alltså porten till en ny väg och stänger den också därmed till den tidigare vä-
gen. Lao Tzu har för mig fått personifiera höjdpunkten på den andliga kraftens väg, men historiskt 
öppnades den kanske av någon människa i gränsen mellan de kulturer som byggde på fruktbarhetsri-
ter, dyrkan av Moder Jord och Fader Sol, dit t.ex. den egyptiska storhetstiden hörde.  
Den epok som följer efter en Mästares genombrott innebär att mänskligheten i stort måste assimilera 
och bringa till mognad det uppnådda tillståndet. Den medvetandeutvidgning som för banbrytaren 
skedde med stor möda, måste vi sedan alla uppnå, och det tar tid. Det sker inte genom att en viss lära 
sprids över Jorden, eller att en viss kyrka blir dominerande, utan det handlar helt om evolution och 
medvetenhet. Det är också intressant att höjdpunkten eller fullbordan av en viss epok också innebär 
att hela den aktuella epokens inneboende negativa polaritet är fullt utvecklad. 
Siddharta Gautama reagerade på den tidigare period som vid den tiden innebar att kroppen och dess 
inneboende krafter utnyttjades till övermått. Men han var först tvungen att övertyga sig om denna 
vägs oframkomlighet genom att själv utsätta sig för denna vägs metoder i dess extremaste former. Den 
nya insatsen i det kollektiva medvetandet handlade om att man måste nå en personlig insikt. 
Jesus reagerade mot de skriftlärde som sade ett och gjorde ett annat. Han kände att det som de lärde 
ut var tomt vetande, och därför visste han att det han hade fått ta emot måste förmedlas till männi-
skorna. Men drivkraften, kärleken, var inget intellektuellt övervägande. Det var den gudomliga nåd 
som lagts ner i honom och som gjorde just hans uppgift möjlig. Insiktens, medvetenhetens väg stäng-
des inte genom hans insats, men nu krävdes förutom allt det som de tidigare epokerna bidragit med 
även kärlek. 
Och var står vi idag? Bruket av ”soma”, droger som alkohol och narkotika finns naturligtvis kvar. 
Det grundas delvis på denna längtan efter befrielse och härlighet, men idag kan det bara leda till för-
störelse av människan, det är en stängd väg.  
De kroppsliga krafternas tekniker finns fortfarande kvar till viss del, men den sanna innebörden har 
glömts bort. Visst når man vissa resultat med t.ex. yoga och qigong, men de kan aldrig ensamma ge 
oss nya upplysta. Antingen används de för att göda egot, för att utropa sig till en ”mästare”, eller 
också leder de till passivitet och navelskåderi. 
Insiktens väg är stängd. Vi vet faktiskt allt om det synliga Universum. Vi har nått till den absoluta när-
heten av Big Bang med våra teleskop, och vi har nått ner i kroppens och psykets innersta skrymslen 
med våra kunskaper om människan. Visst kommer vetenskapen att gå framåt, och visst måste varje 
människa som föds genomlöpa alla stadier, men enbart nya insikter kommer inte att skapa nya upp-
lysta. 
Och från och med igår stängdes vägen till upplysning och befrielse genom att enbart tillämpa osjäl-
visk kärlek och självuppgivelse. Denna kraft är nu på sin höjdpunkt, men den har också nått sin maxi-
mala negativa pol. Kärlekens, känslans baksida är åtrå, kravet på att vilja ha och äga till varje pris, 
att suga ut all njutning, oavsett källan eller effekterna. Vår kraft används till att suga ut allt vi kan ur 
jorden, ur oss själva och ur andra, utan tanke på att vi skulle behöva ta om hand resultatet eller effek-
terna. Varken när det gäller oss själva, mänskligheten eller Jorden. 
Den nya insatsen i mänsklighetens medvetenhet handlar om att vi måste utvidga vår förståelse för att 
klara av att använda de tidigare epokernas kraft på ett sätt som är positivt och inte negativt. Fortsät-
ter vi som nu rycker vi undan själva grundvalen för vår existens på Jorden, och därmed omöjliggörs 
befrielsen för dem av oss som är kvar. Vår enda skola, vår enda mor, förstörs, och vi kan aldrig födas 
på riktigt. Människans enda väg till fullkomnande går genom livet på Jorden, vi är en förening av 
ande och materia. Anden måste få växa och födas i materien. 
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Den kraft som nu aktiveras är den som i Bardo Thödols språkbruk kallas karmafamiljen. Denna kraft 
står för resultatskapande visdom, syntes och upplösning av karmiska band. Initiationen i lördags natt 
var en gruppinitiation. Det var inte bara jag och min grupp här på Jorden som initierades, utan hela 
mänskligheten. Det som hände var något helt nytt och unikt i mänsklighetens historia, och början på 
vårt fullkomnande som ras. 
Varje kulturepok, varje väderstreck, och varje stor Mästare har gett sitt bidrag till vår utveckling och 
alla är nödvändiga! Kina, taoismen och det östliga, Indien, buddhismen och det sydliga, det västliga 
och judendom, kristendom och islam har alla gett sitt oavvisliga bidrag. Det senaste är det nordliga 
som symboliseras av mig. 
 Men det som gjorde att pusslet blev fullständigt var inträdandet av det femte elementet. Vårt gemen-
samma centrum och ursprung. Det rena, jungfruliga. Vårt samband med Jorden, materien. Vår gry-
ning här på denna planet som fortfarande kan skönjas i naturfolken som via sina sista spillror påmin-
ner om oss om vårt gemensamma ursprung och den allra mest grundläggande och helt nödvändiga 
förutsättningen för oss och för vår utveckling. Jorden som tog emot oss i vår allra första gryning som 
människor, och som närt och fött oss i all vår tid. 
Fortfarande håller kedjan, och det var också detta som gjorde att alla fem element kunde förenas och 
ta emot den gemensamma initiationen. Men det var också i allra sista sekunden som hon kom in och 
kretsen kunde slutas. Namnet Barbara, Barbro, betyder den främmande, och hon personifierar för mig 
i det som hänt den som står utanför alla kända sammanhang, den främmande som vi måste ta emot för 
att vi skall kunna bli fullständiga. Det illustrerades på ett skrämmande sätt för mig hur nära vi var att 
misslyckas. Barbro kom in i allra sista stund, och på den mänskliga nivån är vi också inne i den allra 
sista sekunden. 
Om bandet till Jorden slits, om vi tillåter våra s.k. ursprungsbefolkningar och de livsmiljöer som varit 
deras livsförutsättning att offras på egoismens altare bryts också vår egen möjlighet till liv. Det är 
sant på det jordiska planet och det är sant på det andliga. Förstör vi Jorden och naturen, förstör vi 
alla förutsättningar för vårt eget liv. Förstör vi och utplånar våra minsta bröder, utplånar vi också 
vår egen andliga livskraft. 
Det är de som står närmast Jorden, och genom detta står de också närmast himlen. De människor som 
är den länk som förenar himmel och jord är de minsta, de i anden fattiga. Det är dessa som allra lät-
tast kommer in i riket, och de är vår yttersta länk till Gud. 
Inte så att man kan nå Gud genom någon annan, allra minst genom att ansluta sig till en forntida 
kultur. Men genom att vi måste ha representanter för alla fem krafter i vår familj eller krets, i mänsk-
ligheten. De som inte tyngs av civilisationens och evolutionens kunskaper, och därmed inte heller av 
dess förpliktelser i form av medvetenhet, är de som lättast kan bli kanaler för den rena gudomliga 
kraften. Dödar vi det som är svagt, ofullkomligt, primitivt, det som ses som ett passerat stadium i 
mänskligheten, så dödar vi det också i oss själva. Den intuitiva kunskapen är den högsta. Den plöts-
liga insikten som förvandlar total okunnighet till total insikt. Föreningen mellan himmel och jord. 
Den stora initiationen var något som inte bara skedde på vårt plan, utan även på nivån över. De fem 
Mästarna som förenades. Den splittrade kraften som återigen förenades till en hel kraft. Min vision av 
att jag samlade de olikfärgade trådarna eller tömmarna eller strålarna från den 9/5 förutsade natur-
ligtvis detta. Kanske hände det på det andliga planet den natten, och på vårt plan natten efter. Mästar-
nas kraft som förenas och befruktar Jorden i en gemensam ansträngning. 

DE FYRA VÄGARNA 

13/5 2003 
Jag funderar vidare på vad detta med de fyra vägarna egentligen betyder. Jag har inte riktigt klarat 
av att separera min egen självförståelse från den modell av mänsklighetens andliga utveckling som 
finns i de tibetanska mandalorna och i Bardo Thödol. Och det är ju inte konstigt, vi är alla naturligt-
vis ett resultat av mänsklighetens utveckling fram till idag. Men varje individ är också ett unikt resul-
tat av sin egen väg och sina egna förutsättningar.  Min egen modell från den 6/5 känner jag mig nöjd 
med. Kopplingen till de tibetanska mandalorna och klotet som är Jorden den 7/5 är också riktig, lik-
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som insikten om att vi var och en representerar en viss inriktning i ”de Fem”.  Vilket ju också förmed-
lades till Hilma. 
Det som inte är riktigt på plats är benämningen på olika vägarna. Jag nådde ju den rena qigongens 
mål redan första veckan, och det berodde på att jag var helt utan mentala föreställningar om vad det 
hela handlade om. Jag hade inga mentala bilder överhuvudtaget, och det är jag evigt tacksam att jag 
inte hade hunnit få. Så fort man fyller hjärnan med en den minsta föreställning om ”blue sky” eller 
gamla taoistiska föreställningar eller vad det än vara må, försvinner möjligheten att nå målet på 
denna väg som naturligtvis inte är speciellt knuten till qigong, den är knuten till kroppen. 
Men det rum jag kom till var också tomt, det fanns inget att ta med tillbaka till Jorden. Och det är väl 
där den ökade självmedvetenheten och mentala förmågan kommer in. Ju närmare den andliga nivån 
man är, desto mindre är steget man behöver ta, men desto mindre är också det resultat som skapas. 
Schamaner och Tibets transorakel är exempel på detta. De kan få en andlig kontakt, men det de för-
medlar är mycket dunkelt eftersom deras logiska förmåga var bortkopplad eller möjligtvis mycket lågt 
utvecklad. Ett sovande medium är ett liknande exempel. Han eller hon vet inte vem som talar genom 
henne, och kan inte i vaket tillstånd verifiera om det som sagts är rätt eller fel. 
Den schamanistiska vägen var riskabel eftersom den var totalt oförutsägbar. Transen kunde lika 
gärna slå över i vrede eller psykos, drogen kunde lika gärna döda som ge insikt. Den innebar också 
extremt stor rädsla eftersom denna känsla är kunskapens motpol. Detta kan illustreras av Tibets de-
moner som Padmasambhava förvandlade till skyddsgudar, naturligtvis genom att ge tibetanerna kun-
skap om deras rätta natur. 
Tibetanerna är kunskapens bevarare. De har tagit emot och inkorporerat alla tidigare steg i nästa. 
Bön-religionen, taoism, buddhism, kristendom. Men de kristna missionärerna kunde inte acceptera det 
gamla och försvann igen. Men kanske lämnade de kvar något. Eller rättare sagt, det fanns redan i det 
kollektiva medvetandet och behövde inte formaliseras. Tibetanerna kände igen Jesus som ännu en 
inkarnation av det Gudomliga. 
Jag förstår plötsligt hur min utveckling mot självmedvetande, mänsklighetens utveckling och Bardo 
Thödols beskrivning hänger ihop. Återigen möter jag detta motstånd mot att föra fram mig själv som 
följt mig hela vägen, men jag vet också att sanningen är det som befriar. För att ta det här steget 
måste jag helt ha kommit över all rädsla för att bli förlöjligad, förföljd etc. Jag måste vara helt klar 
över att min jordiska personlighet är ett verktyg för den högre viljan och inget annat. Jag är en pus-
selbit i ett enormt pussel, men varje bit måste också hamna på rätt plats för att pusslet skall bli kom-
plett och färdigt. 
Varje steg, varje stadium är lika viktigt, allt bygger på vartannat och oavsett var på resan man stiger 
fel så avbryts den. Nu står jag mitt uppe i det sista steget, jag får inte misslyckas nu. När jag kämpat 
så här långt, i alla dessa liv och även i det nuvarande, måste jag naturligtvis klara detta sista också. 
Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig att fullkomna din plan på det sätt som är avsett för just mig. 
Amen. 
Jag väljer att kalla den första vägen för den Fysiska vägen. Där ingår riktningar, tekniker och kultu-
rer som använt kunskapen om kroppen och dess inneboende krafter för att nå fulländning eller salig-
het. Balansen mellan det manliga och det kvinnliga är en av grundstenarna liksom meditativa och 
fysiskt/rituella tekniker. Den egyptiska kulten inordnar jag här, men denna riktning nådde sin fulländ-
ning i Kina. Tantriska element återfinns i alla andliga riktningars mystika delar, den tantriska san-
ningen är mysteriets sanning, föreningen mellan ande och materia.  
Nästa väg är den Mentala vägen. Nu krävs visserligen fortfarande en förening på den fysiska nivån 
men vi krävde vid denna tid i vår utveckling också en förening på den mentala nivån. Siddharta Gau-
tama åskådliggjorde detta genom att lösa alla band till rikedomar, makt och familj på sin väg mot 
Nirvana. Men nirvana känns som ett ganska teoretiskt och känslofattigt tillstånd. 
Den tredje vägen är Känslans väg. Kärleken till de andliga bröderna och till Gud gjorde att Jesus 
upplevde att han och Herren var ett. Fortfarande krävdes även en fysisk frigörelse genom någon med-
veten eller intuitiv teknik. ”Han stod och bad, och medan han bad förvandlades hans ansikte och hans 
kläder blev vita och lysande. Luk 9:29. Detta explicita omnämnande om att stå och be finns också i 
Luk 3:21 och Apg 22:17. Det krävdes också mental insikt om nödvändigheten av att släppa alla jor-
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diska band. Jesus sa att det var lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik man 
att komma in i himlen. 
Och så är vi då framme vid vår nuvarande utvecklingsnivå. Det löfte som finns är att vi skall få till-
gång till alla de tidigare stadiernas härlighet, vilket också är ett krav för att komma vidare, men vi 
skall också få något mer. Löftet är att himmelriket skall förverkligas på Jorden. Vi skall alltså bli i 
stånd att uppleva hela den andliga verkligheten med alla våra förmögenheter eller grundförutsätt-
ningar. Vi är nu mogna att samtidigt uppleva en fysisk, mental, känslomässig och andlig samman-
smältning.  
Detta är det stora bröllopet, fullbordan. För att det skall ske måste man vara fullt utvecklad och renad 
på den fysiska, psykiska, själsliga och andliga nivån. Anden är naturligtvis alltid ren, men om inte de 
andra faserna är färdiga kan han inte födas i materien. Då kan han inte tränga igenom kropp och 
sinne och ta sitt rike i besittning. Så det är bara att sätta igång! Vi har all kunskap i världen, var och 
en kan själv förverkliga sig själv. Men kom ihåg att det aldrig kan ske i en gammal form! Det nya 
måste bygga på det gamla, men också ta hänsyn till den aktuella evolutionsnivån. 
Det nya handlar om att alla fyra vägarna nu förenas i sitt gemensamma centrum. Vi är alla beroende 
av varandra och ingen av oss kan längre förakta eller stänga ute andra människor, kulturer eller an-
dliga sanningar och fortfarande hoppas nå Gud. Vi är alla ett! De tekniska landvinningarna är en 
spegelbild av vår utvecklingsnivå, och kommunikationsteknikens enorma framsteg det senaste århund-
radet visar vår vilja att få kontakt med varandra på olika sätt. 
I det andliga riket är alla hinder borta och vi kan nå en direkt och total kontakt, mentalt, själsligt och 
andligt. Med allt sitt förstånd, all sin kärlek och all sin kraft. Många människor står nu på en nivå där 
de kan ta det sista steget in i denna salighet, och de finns spridda i alla länder och alla kulturer. 
Mänsklighetens stora familj står nu inför sitt fullkomnande. 
Eftersom vi rört oss allt längre från den fysiska vägen mot den andliga kunskapen, har vi också ut-
vecklat förmågor som gör att kunskapen kan föras över på ett mycket mer direkt och effektivt sätt än 
tidigare. En mästare i yoga eller qigong kan med nödvändighet inte föra över sina kunskaper till mer 
än ett fåtal, eftersom det kräver hans direkta medverkan som förebild eller mönster i rent fysiskt avse-
ende. Det krävs alltså ett förhållande i form av guru och lärjunge.  
En mental insikt kan föras över till andra via skrift eller berättelser, men det krävs förstås fortfarande 
att den förverkligas i människan eller mottagaren själv. Förhållandet blir det mellan lärare och elev. 
En känsla sprider sig som ringar på vattnet. Vi kan alla erfara vad kärlek är utan att behöva läsa om 
denna känsla. Och att läsa om kärlek utan att ha känt den ger ingen insikt. ”Jag kallar er inte längre 
tjänare… Jag kallar er vänner.” Joh 15:15. 
I nästa steg får man tillgång till det stora kollektiva medvetandet, och där är det de psykiska färdighe-
terna som används som verktyg. Vi blir verkligen ett.  
Nobody knows anything but that forthwith 
The others know equally well 
Just as nobody owns anything particularly himself 
It is one heart, one sense, one council. 
Ara Foederis Theraphici, 1617 

Porten öppnas till det andliga riket och om man stiger in där möter man sin rätta familj. Vi förenas 
alla, både vi här på Jorden och de i himlen. Att förena ande och materia är att låta himmel och jord 
förenas. Vi tillhör alla karma-familjen på det här stadiet i vår utveckling, och de andra familjerna i 
Bardo Thödol beskriver de vägar som var öppna i tidigare faser av evolutionen men som nu ingår som 
en del i helheten. 
Tibet är det land som ligger närmast himlen och tibetanerna har varit visdomens väktare i alla tider. 
Inte genom att finna den enda sanningen, utan genom att förstå att allt bygger på vartannat, att man 
inte kan slänga bort sina tidigare erfarenheter till förmån för det nya. Deras perspektiv över många 
liv, och deras förståelse för själens utveckling, gjorde att de valdes ut för att ta emot den profetia som 
Padmasambhava förmedlade till mänskligheten. Denna sanning skulle ligga gömd tills det var dags 
att dess rätta betydelse avslöjades. 
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Vi människor är dyrbara och vi är älskade av våra himmelska föräldrar, de vill inget hellre än att 
vi skall vakna upp till fullständigt medvetande om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på 
väg. Tag emot denna gåva som förmedlas över så många sekler med ödmjukt hjärta. Det är det 
största tecken på förbundet mellan människorna och Gud som någonsin getts till mänskligheten. 
Likt en pärla som befriats från sitt skal och läggs i era händer skall ni ta emot och vörda denna 
gåva. Amen. 

BEARBETNING 

14/5 2003 
Jag såg i en vision i natt att jag inte får göra sammanfattningen för smal, för begränsad. Är fortfa-
rande i, eller börjar snarare komma in i, en bearbetningsfas. Denna hemska känsla av att det var i 
sista sekunden som allt skedde. Att den första/sista länken höll på att brista. Tibet är ju denna länk, 
och när det tibetanska folket berövades sitt land berövades de också grunden för sin kultur. Kul-
turbärarna, kunskapsbärarna. Fortfarande lever några av de gamla, men det är i sista sekunden! De 
tibetaner som växt upp i exil kan lära sig i exoterisk mening, men de saknar den esoteriska kopp-
lingen. Den finns eller fanns i deras land, i deras långa tradition.  
Vår rationalism, vårt materiella tänkande, vår rädsla och vår missaktning för det främmande höll på 
att rycka undan mattan under våra fötter.  Visst, jag är inte kines, men vi är alla ett, detta sker överallt 
på Jorden. Svenskarna och samerna iscensatte samma skeende och där är nog länken bruten, trots att 
ingen fysisk förflyttning skedde. Länken till Modern, till Jorden, till vårt liv, vår ande.  
Den gudomliga befruktningen skedde inte genom att en ängel förenades med en apa, utan genom att 
den andliga kraften förenades med materien. ”Big Bang”, något som upprepas i mindre skala på alla 
nivåer när livet förs vidare. Nästa steg i vår utveckling är att lämna modern, materien, den materiella 
dimensionen, för att gå tillbaka till vårt ursprung. I Big Bang hade redan en uppdelning skett i två 
krafter, före det fanns det enda. Helheten. Den totala lyckan, friden, ljuset. Vad denna verklighet inne-
bär kan man bara känna, inte förstå med logik. 
Men vägen är öppen, det stora återvändandet har startat. Mästarna väntade på ”halva vägen” för att 
hjälpa oss och sig själva vidare. Varje steg, varje länk, var viktig. Medvetandets tillväxt var en förut-
sättning för att det sista steget skulle vara möjligt att ta, likväl som det var en förutsättning för det 
första och de därpå följande. Ararats bröder. De sista skall bli de första. Matt 20:16. Den som når 
djupast kan också nå högst. Dagens bibelställe på Bibeln.se var Heb 4:1. Verserna 4:14-4:16 stämmer 
så väl. 

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla 
fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, 
utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram 
till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Heb 4:14-4:16. 

De uppstigna Mästarna hjälper oss verkligen. Jag fick ju till och med korrigeringar på qigong-rörel-
serna. Och Jesus som hjälpte mig i kampen med kärleken, som lyfte av mig mina synder… 

Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall 
vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt 
liv till lösen för många. Matt 20:26-20:28. 

Jag gick in på Karmapas hemsida. Karmafamiljen. Den tibetanska kopplingen igen. Alla buddhas, 
Mästare, som varit aktiva under denna period. Där fanns en beskrivning av siffersymbolik.  

Ett=AH. Till Hilma af Klint förmedlades följande. Med AH menar vi en bild 
av andligt seende, inte Devakans, utan den andlighet som är ett med alltet. 
Det är inte Devakans liv som visserligen är ett med andens liv, men som 
dock ännu bygger på att medvetet älska. Anden älskar omedvetet.1 
Två=Moder-Fader i enhet. 

                                                 
 
1 Kleveland, Förklaringsboken s 45. 
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Tre Rötter.  
Guru: egenskaper, kvalitéer = aspiration, mål. Buddha. 
Yidam: metoden för att nå målet att bli som gurun. 
Dakini: En följeslagare som kan utöva en (viss) influens. 

Fyra vägar. 

Fem familjer. 

Sex egenskaper. Se mitt hjul från 6/5 2003. 

Sju=Ett. Tillbaka till Ursprunget. 

15/5 2003 
Jag vaknade med minnet av hur jag ”ansikte mot ansikte” såg det gudomliga i sin manliga form, den 
19/4 2001. Helt opersonlig. Den 7/7 2001 var visionen fullständig, både manlig och kvinnlig, men 
fortfarande opersonlig. Den 19/3 2002 såg jag Guds ansikte, det var närmare, mer personligt. Men 
ändå ”levande guld”. 

EN FYSISK LÄNK ÖVER 140 ÅR 

16/5 2003 
Jag träffade Gustafs mor i onsdags och hon skänkte mig ännu en pusselbit till mitt pussel. Det var så 
fantastiskt, en belöning som jag aldrig trodde att jag skulle få. En underbar personlighet, ett bevis på 
att den fysiska åldern inte betyder något. Hennes personlighet, själen, sken igenom med en guldfärgad 
glans. Det var precis denna dynamiska kvinna som jag drömde om den 1/3 2003.1 Situationen var 
också precis som i drömmen, hon bjöd på ett så generöst sätt. Men i drömmen var hon bara runt 30, 
den ålder hon var i när Hilma dog. Den stora gåvan var i alla fall när vi skiljdes åt och hon tog mina 
händer i sina, på samma sätt som Hilma tog hennes händer i sina för 60 år sedan.  
Kedjan som slöts mellan generationerna och liven på ett så tydligt, fysiskt sätt. Hilma föddes 1862 och 
nu förenades våra händer över 140 år… Och på samma sätt har vi människor alltid följts åt, den kedja 
som vi skapat genom vår kärlek sträcker sig ända tillbaka till den allra första mänskliga varelse som 
kände den allra första glimten av kärlek tändas i sitt hjärta. Förbundet mellan Gud och människan. 
Kärleken som förenar oss med vårt ursprung, med Gud. 
Den andra gåvan fick jag när jag satt på tåget på väg in till mötet med Gustafs mor. Bakom mig satt 
två män med invandrarbakgrund och pratade. Den ene utstrålade en så stark kraft, men den var nega-
tivt polariserad. Han började prata om att det (enligt honom) fanns 45% överrepresentation av män-
niskor med invandrarbakgrund i våra fängelser. Han frågade retoriskt ”varför, varför” med stor in-
tensitet och jag lyssnade intresserat, för jag förstod ju att han ville ge oss ett svar. Och hans svar var 
att det var svenskarnas fel. De hade minsann råd med dyra advokater, de behövde aldrig åka i fäng-
else för de gick bara runt systemet med sina förbindelser och pengar. Osv.  
Han var intelligent, välartikulerad och genuint frustrerad, där fanns som sagt kraft, men den var inte 
alls konstruktiv. Och jag inser nu att han representerade den negativa aspekten av den fjärde vågens 
kraft. Avunden som ju bara skapar barriärer, problem, strid. Precis samma kraft som verkar i främ-
lingshat och invandrarfientlighet. ”Dom kommer bara hit och lever på bidrag” osv. Dom, dom, dom… 
Aldrig frågar man sig ”vad kan jag göra för att ändra på något”.  
Och den elfte september 2001 var verkligen den stora demonstrationen av den fjärde vågens negativa 
aspekt, precis som jag och kanske många andra kände. Min första känsla när jag hörde om det var att 
”detta är den sista tiden”, jag tänkte på Uppenbarelseboken. Och visst var det så, det var verkligen en 
vändpunkt. Inte början till slutet, utan slutet på början! Kulmen på den fjärde vågens negativa, avund-
samma kraft. ”De har något som jag inte har”, men i stället för att arbeta för att skapa något själv är 
man beredd att offra allt, till och med livet, för att riva ner det man är avundsjuk på.  

                                                 
 
1 Kleveland, Förklaringsboken s 345. 
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Inte var det Gud som ledde dessa fanatiker, det var den fjärde vågens starka kraft och våra egna verk-
tyg som nu nått en nivå där ett exempel måste manifesteras på ett sätt som gav global uppmärksamhet. 
Men nog var det nästan ofattbart att det tog sig denna tydliga form! En enorm symbol för den tredje 
vågens girighet och dyrkan av det manliga, potenta. En enorm penisattrapp i form av en skyskrapa 
med namnet ”World Trade Center”. Och en oemotståndlig avundsjuka som i sin kraft gav energi nog 
att slå omkull denna symbol. 
Men glöm inte att det var två tvillingtorn! Den fjärde vågens negativa aspekt bär också denna manliga 
signatur. Det var ingen andlig eller ens religiös uppgörelse, allt sådant är bara tom retorik och försök 
att skyla över de rent mänskliga drivkrafter som exponerades. Lika lite som World Trade Center har 
att göra med Jesus, lika lite hade 11:e september att göra med Muhammed. Det är ingen strid mellan 
kristendom och islam som pågår, det är den tredje och fjärde vågens samlade negativa kraft som 
möts. 

DE MUSLIMSKA MYSTIKERNA 

17/5 2003 
Jag leddes till en bok från 1914 på Internet, ”The Mystics of Islam” i går kväll.1 Fast det hänt så 
många gånger blir jag alltid lika förbluffad över den perfekta timingen för allt jag får ta emot. Jag har 
ju arbetat med att förstå vår/min utveckling och de olika faserna eller dagarna, men nu fick jag den 
sista pusselbiten. Tack Gode Gud för all nåd, och tack alla forskande, tänkande, analyserande och 
generösa människor genom alla tider. 
Jag har ju inte fått någon direkt information om Islam. När jag tänkte läsa Koranen fick jag inte tag 
på den, och jag kände tydligt att det var en stängd väg för mig. Vad jag sett av det som händer i värl-
den så företräds Islam av samma sorts bokstavstrogna människor som de som så ofta också återfinns 
som representanter för de kristna kyrkorna. Självmordsbombare och andra terrorister av islamskt 
ursprung skiljer sig inte från ”kristna” fundamentalister som t.ex. dödar människor som arbetar på 
abortkliniker. 
Hur som helst så var det en underlig upplevelse när jag fick ögonen på de första citaten av sufiska 
mystiker från 800-talet e.Kr. Det var ju precis det som jag själv står för! Visst hade jag under dagen 
insett att de riktiga efterföljarna till Jesus kanske fanns inom Islam, den fjärde vågen drog ju fram 
samtidigt som Islam växte fram, men samtidigt kunde jag inte se att Islam var annat än ytterligare ett 
skott på Abrahams stamträd, precis som de exoteriska delarna av Judendomen och Kristendomen. 
Men en anmärkning i boken om att Islam egentligen är två separata strömningar, dels det som grun-
das på Muhammeds lära och dels den sufiska mystiken, fick mig att se mönstret. Precis som jag egent-
ligen hela tiden vetat var gnostikerna Jesu efterföljare. Jag var ju själv gnostikern Basilides, och det 
var i livet direkt efter livet som Johannes, Jesu lärjunge. Den linje jag såg när jag började få upp kar-
tan över mina liv var ju den parallella strömning av mysticism som löpte samtidigt med den officiella 
kristendomen.  
Islam är i sig inte fullbordan av Jesu lära, utan mystikerna i alla länder står naturligtvis för denna 
fullbordan. Men skillnaden var att de ”kristna” med alla medel stötte ut och förföljde gnostiker-
na/mystikerna, medan muslimerna i den fjärde vågens anda tog emot och tillät denna strömning att 
leva inom den egna kroppen, inom det egna religiösa ramverket. På det sättet finns Jesu anda i mycket 
större utsträckning inom Islam är inom Kristendomen. Vi skördar ju alltid det som såtts i epoken efter 
genombrottet! 
Jag förstod också helt plötsligt min dröm från den 6/9 2001 där jag var i Ottomanska riket. Precis som 
Hilma också fick information om. Men jag hade inte den minsta aning om att hon nämnde detta ord i 
sina texter vid tiden för min egen dröm, det tog mer än ett år innan jag läste det i hennes texter. Och 
jag hade ingen aning om vad Ottomanska riket var när jag drömde denna dröm, jag kopplade det inte 
ens till Islam. Denna dröm indikerade nog att jag nått kulmen av fjärde vågen i egen utveckling, både 
historiskt och i min egen process.  Jag hade också en viktig dröm 3/2 2002 där jag mötte en muslimsk 

                                                 
 
1 http://answering-islam.org/Books/Mystics/ 
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kvinna som jag omedelbart fick kontakt med. Och nu den 8/4 2003 drömde jag att jag lade en under-
bart vacker mosaik på golvet i entrén, den var verkligen ”turkisk”.  
Jag, eller rättare sagt min själ, har alltid sökt sig till de omständigheter där den bäst kunnat utvecklas. 
Från Tibet på 700-talet kom jag till de muslimska sufierna på 800-talet. Där fanns ju mina andliga 
bröder, Jesu lärjungar, och där kom den nya influens som jag fått via Padmasambhava att ge ny kraft 
i min utveckling. Jag läser om ”Khidr”, en osynlig Mästare, ”haqiqa” den mystiska, esoteriska san-
ningen. Frihet från yttre religioner, ”Uwaysis”, sufis utan synlig lärare. 
Det är så lustigt, med facit i handen blir allt logiskt. Hildegard av Bingen kom från liv i den mus-
limska sfären, och hon lät sina nunnor klä ut sig i vackra kläder och diadem, hon ville ha färgglada 
draperier etc. Livsglädje, musik, skådespel, konst. Hela den fjärde vågens anda fanns i henne. 
Och med kunskap om den kraft som utvecklades under fjärde vågen, nämligen viljan, är det inte un-
derligt att kampen blev svår mellan ”kättarna” och kyrkan i mina liv som kathar och alumbrado. Fra 
Angelico förkroppsligar också fjärde vågens skaparkraft. Livet i Inkariket var återigen ett liv där jag 
fördes till en kultur som hade en öppen andlig kanal. Där skedde en nödvändig påspädning av andlig 
kraft inför det eldprov som jag fick i livet som alumbrado i Spanien och inför den fjärde vågens av-
slutning i livet som Tycho Brahe. 
Tycho Brahe var urbilden av den fjärde vågen, envis och självständig till dessa egenskapers yttersta 
gräns. Han hade också äntligen lärt sig genom erfarenheterna i de tidigare liven att själen var evig. 
Han representerar övergången mellan den fjärde och femte vågen. Uraniborg var en perfekt bild av 
den tibetanska mandalan och Bardo Thödols beskrivning av de fyra vägarna som möts i mitten. Jag 
inser nu att de möts i centrum, i Maitreya. Tycho hade bilden av solsystemet klar, han dog visserligen 
innan han hann få någon personlig ära för den, men Johannes Kepler fullbordade modellen med hjälp 
av Tychos alla forskningsresultat. Och det är också typiskt att inte förrän i perioden efter har vi möj-
lighet att tillgodogöra oss de medvetna erfarenheterna av de intuitiva kunskaper som skapades på 
höjdpunkten av perioden före, i den medvetandeutvidgning som genombrottet innebar. 
Nu var i alla fall hela ”paketet” klart, våra jordiska krafter var färdigutvecklade, det var dags att vi 
också lärde oss förstå vilka vi var. Men samtidigt började vi också som mänsklighet att skörda fruk-
terna av den uppnådda ståndpunkten. Viljan var fullt utvecklad, men förståndet eller självförståelsen 
hade ännu inte hunnit i kapp. Girigheten från tredje vågen och avunden från den fjärde sammanföll 
med denna nya viljestyrka, och effekterna känner vi. Fantastiska framsteg inom vetenskaperna, men 
också fruktansvärda krig, folkmord, utsugning, förtryck, nationalism, gränsdragningar, motsättningar. 
Den femte vågen började så småningom göra sig märkbar. Den handlar om att använda alla de fyra 
krafterna för att lösa upp de effekter som vandringen genom jordeliven skapat. Uppgiften var att fri-
göra sig från ilska, egoism, girighet och avund. Det är dessa egenskaper som utvecklats i evolutionen 
samtidigt med de positiva polerna kraft, förstånd, kärlek och vilja. Denna utrensning sker genom att 
de fullt utvecklade krafterna möter situationer där de antingen visar sig i sin positiva eller negativa 
form, och genom att förstå sig själv lär man sig också att förstå och kanalisera sin egen kraft.  
Vår väg mot självförståelse matchas av vår väg mot förståelse av materien, denna balans är ett abso-
lut krav, men i övergångarna mellan de olika faserna uppkommer ett riskfyllt läge, mer riskabelt och 
instabilt ju större kraften är. Hilma fullbordade min själs resa genom den femte vågen. Hon hade fått 
insikt i alla sina liv, hon kände sin egen Mästare, och hennes andliga eller psykiska förmågor var fullt 
utvecklade. Hon fick i sitt liv en förnyad undervisning om planen och verket, och nu hade hon också en 
detaljerad karta genom de målningar som hon målat i symbios med sina andliga lärare. 
Allt var klart för fullbordan. Men nu startade det största kriget på det yttre planet, de krafter som 
byggts upp inom mänskligheten ledde till en slutlig stor utrensning. Hade andra världskriget spritts till 
Sverige, och hade Hilmas verk skingrats av denna eller av andra orsaker, hade inte fullbordan, den 
fulla självinsikten, kunnat nås. Det var ett absolut krav att det skedde i mitt liv, i annat fall hade det 
varit oåterkalleligen för sent. 
Allt var klart, men det var inte heller något som kunde vänta. Mänskligheten har nått gränsen för sin 
kraft i materien, och om inte denna kraft matchas av en andlig insikt, rycker vi undan mattan under 
våra egna fötter. Kedjan är spänd till bristningsgränsen och länken mot vårt ursprung kan brista i 
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viken sekund som helst. Men vi har också klarat det! Vi har nått den yttersta materiella insikten i och 
med vår kunskap om Big Bang. Och vi nådde den yttersta andliga insikten i lördags.   
”Genom att sålunda ställas ansikte mot ansikte på detta detaljerade sätt, skall de som är bestämda att 
befrias lära känna sanningen; på så sätt skall många uppnå befrielsen.”1 
Befrielsen ligger verkligen bara en insikt bort. Men det är klart att det också är ett stort arbete kvar. 
Banbrytaren är den förstfödde, detta är bara det första steget. Men genom att vår fulla kraft är nu 
utvecklad kommer allt att gå mycket lättare. Den sammanslagna kraft som nu börjat verka kommer att 
ge en aldrig tidigare skådad kraft åt det nya. 

DE GAMLA ROSENKREUZARNA 

18/5 2003. Klockan 01.30. 
Jag drömde att jag var i ett stort gammalt hus, något slags herresäte. Det verkade medeltida. Det var 
kalt, kallt och tomt i huset. Jag höll på med ett forskningsarbete, någon slags katalogisering eller hi-
storisk ”utgrävning”. Det stora gamla slottet var tomt, allt var utrymt utom en sorts riddarsal. Det var 
bara jag och Gustaf där och även det rummet var nästan tomt, det var bara ett långt bord och ett par 
gamla stolar med höga ryggar kvar. Plötsligt insåg jag att jag alltid älskat honom! Vi omfamnade 
varandra, jag klappade honom på ryggen och kände att det var ett så kärt återseende. Vi lämnade det 
gamla huset, arbetet var nog klart och åkte iväg i en bil. Då var också hans väninna med. Allt var 
ljust, vi åkte mot något nytt. Jag klev ur och såg på dem genom bilrutan, de var kvar i bilen.  
Ja, det är klart att det är alla de gamla kompisarna som återkommit för att avsluta arbetet. Kedjan 
över alla liv, alla generationer. Hur vi har hjälpt varandra och oss själva vidare. Utforskandet av 
anden och materien. Mänsklighetens långa resa. Sista etappen, det stora återseendet. Minns vi, kän-
ner vi också igen varandra och den kärlek som drivit allt framåt. 

INSIKT ATT VI NU KAN BLI ETT MED UNIVERSUM 

18/5 2003. Morgon. 
Jag drömde att vi var i Linköping. Plötsligt kändes en stark lukt som vi aldrig känt förr, ganska obe-
haglig. Vi kunde inte alls förstå varifrån den kom. Men plötsligt fick jag en insikt, det var pappersbru-
ket i Skärblacka vi kände lukten av. Vinden hade aldrig förr blåst från det hållet (nordost), men nu 
hade den vänt och därför kände vi denna lukt som alltid funnits, men som vi inte nåtts av tidigare.  
 Jag drömde att vi ville träffa våra vänner i Linköping. Min man tog bilen och åkte för att hämta dem. 
Jag tyckte att det var onödigt, då skulle han ju bli tvungen att åka hela den långa vägen fram och till-
baka igen för att skjutsa hem dem också. Men plötsligt kom det här paret in, de hade mött min man på 
halva vägen. 
Jag vaknade och tänkte på evolutionen. Hur vi steg för steg fått vår ande att växa, så att den kunnat 
förena sig med materien på nivå efter nivå. Först föreningen med kroppen, med oss själva. I den in-
nerligaste förening. Jag såg honom som var en ung pojke smälta in i mig. En guldfärgad linga. Sedan 
föreningen med Jorden.  
Nu förstod jag att min ande, att människoanden, hade vuxit så att det var möjligt att bli ett med Uni-
versum. Mästaren kallade mig återigen som han gjort vid varje sådant här steg, ”Åsa, Åsa.” Och jag 
ville verkligen nå honom. Att få förenas med Alltet i fullt medvetande. Men precis innan det skedde 
visste jag att jag var tvungen att förmedla min sista insikt till människorna. Jag använde min sista rest 
av jordisk självbevarelsedrift och blev kvar i medvetandet, i kroppen, här. 

ATT SKILJAS FRÅN GURUN 

Jag somnade och drömde att jag börjat lära mig åka rullskridskor. Jag åkte utför en brant backe utan 
kontroll, det var fullt med stora stenbumlingar i min väg. Jag passerade en ung pojke som gav mig 
några råd om hur jag skulle åka. Det gick bättre och bättre. Så småningom åkte jag nerför en trappa 
inne på en högskola. Jag visste att min man väntade vid en liten undanskymd utgång vid foten av trap-

                                                 
 
1 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken s 236. 
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pan. Just som jag ser målet tänker jag ”Tänk att jag lärde mig åka rullskridskor också!”. Jag är glad. 
Jag åker de sista trappstegen ner och får se min man genom fönstret, han kör just iväg i bilen. Jag vill 
ringa honom på mobilen, han har lämnat min väska där. Men när jag tar upp mobiltelefonen är den 
sönder, en mittdel saknas och det är omöjligt att ringa. Jag står där med den trasiga telefonen i han-
den och vet att vi nu skiljs åt. 
Det handlar förstås om att jag lärt mig ”åka själv”. Att jag inte längre behöver tas om hand. Han har 
visst åkt hem till centrum igen, min lärare, min guru, min älskade vän. Jag kan inte kalla honom till-
baka. Men den andliga kontakten är ju fortfarande lika stark. Kärleken som steg för steg hjälpt mig 
framåt är lika stark. Ananda, min Gud, min älskade. Allas vår gemensamma kärlek. Gurun, Amaliel, 
Padmasambhava som fört mig till Ananda, till den gudomliga sällheten. 
Och denna långa resa genom alla liv, vad har då syftet varit? Vad är det egentligen som styrt vår evo-
lution? Inte är det vi själva, vi är bara barn som gått i skolan. Och inte har varje steg styrts i detalj av 
en högre vilja. Nej livets mening är livet självt. I allt liv finns en inbyggd längtan efter sig självt, efter 
förening och förmering. Det är en inbyggd dragningskraft som skapar allt större komplexitet, allt 
större fulländning. 
Men människan skiljer sig från de andra djuren genom att vi också har ett självmedvetande. I oss 
finns den gudomliga anden och denna ande vill lära känna sig själv. Den vill växa och utvecklas till 
att bli den sanna avbilden av det Gudomliga som den i grunden är. Den är ju i själva verket en del av 
det Gudomliga. Människan är verkligen skapad till Guds avbild, men vi måste själva hjälpa detta lilla 
barn som fötts i materien att också födas som ande. Genom födelse efter födelse i materien utvecklas 
kropp och sinne. Genom födelse efter födelse i andligt hänseende växer anden. Den mänskliga anden 
växer i proportion till vår förståelse av materien och av oss själva. 
Samtidigt som vi nådde förståelsen av solsystemet i slutet av den fjärde perioden, nådde vi också en 
gräns för den andliga förståelsen. Vi visste i princip hur Universum fungerade när vi förstått vårt eget 
solsystem. Andra sådana system måste med nödvändighet likna vårt eget, om än i andra faser av sin 
livscykel. Vi hade kommit till centrum av vårt solsystem utan att finna Gud, och därför förstod vi att 
”han” inte fanns i resten av Universum heller. 
 Nu startade i stället utforskandet av materiens inre, och detta matchades av utforskandet av vårt eget 
inre. Var fanns egentligen de krafter som fick hela urverket att ticka? För de själar som fortsatte sö-
kandet i det yttre, i materien, nåddes gränsen i och med att vi lärde oss att dela på atomen. Visserligen 
upptäcktes en enorm kraft, men inte fanns den Gud vi sökte där. Inte heller fanns där en förklaring till 
den grundläggande kraften. De inre sökarna upptäckte det undermedvetna, men även där stötte man 
på en definitiv gräns. Man förstod att det fanns något bortom muren mot det omedvetna, med vad det 
var och hur det bildats var en gåta. C G Jung drog slutsatsen att det var ett stort förråd av nedärvda 
erfarenheter, och han kallade det för det kollektiva omedvetna. Han insåg att det innehöll arketypiskt 
material, men han kunde inte riktigt förklara vad det bestod av. 
För att få lösningen på vår egen gåta var vi tvungna att få hjälp och ledning av dem som stod utanför 
vårt eget system. Ett system kan aldrig fullt ut förstå sig självt, det krävs en utomstående observatör. 
Men samtidigt kunde inte denna observatör finnas helt utanför systemet, i så fall hade inte kunskapen 
kunnat tas emot av oss. Vi hade utvecklat ett logiskt och kritiskt intellekt, och tiden för att vi skulle 
kunna ta emot förkunnelser från en okänd källa och slaviskt lyda eller tro på dem var sedan länge 
förbi. 
Men eftersom vi hade kommit hit från ”någon annanstans” fanns det också möjlighet att vi skulle 
kunna ta oss tillbaka samma väg! Vi är inte fångar som vaktas av omutbara fångvaktare, utan barn 
som växer upp och leds av de föräldrar som en gång sände ut oss på vår vandring mot självkännedom. 
Under den femte perioden vidareutvecklades de sinnen som skulle möjliggöra det sista steget, och 
Hilma af Klint nådde i sitt liv en nivå som gjorde att hon dels fick full insikt i sina tidigare liv, och 
också fick en fullständig och medveten kontakt med sin guru eller vägvisare. 
Ännu var inte tiden mogen för att dessa förmågor skulle användas i sin fulla omfattning, men för att 
det hela skulle kunna fullbordas måste en grund läggas. Dels skapades en kraftig kanal genom de 
själar som fördes samman runt Hilma, och dels fördes det ner en undervisning som skulle göra det 
möjligt att i nästa liv leva igenom de erfarenheter som behövdes för att verkligen bryta igenom muren 
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mot det undermedvetna. Detta genombrott skulle bli så svårt att det krävdes mycket noggranna förbe-
redelser. Hilma lärde sig att nå andliga nivåer eller plan som tidigare inte utforskats, men det sakna-
des fortfarande motsvarande pusselbitar i vår förståelse av materien.  
Hilma dog i slutet av 1944 och atombombssprängningarna 1945 markerade på det yttre planet slutet 
på den femte dagen i vår historia. 
Under andra halvan av 1900-talet utvecklades den teori om Universums uppkomst som idag är den 
etablerade, och vi är nu i ett läge där Universums evolution kan beskrivas på ett vetenskapligt sätt 
från en hundradels sekund efter Big Bang och fram till idag. Men samtidigt finns många obesvarade 
frågor. Vad består egentligen Universum av, vi vet att det finns något som vi kallar mörk materia som 
är det dominerande i Universum, men vi vet inte vad denna materia är eller var den finns. 
Och framförallt har vi inte svaret på vad som hände i själva skapelsen, vid t=0. Det är en punkt där 
varken tid eller rum existerar, den kan aldrig nås genom metoder som är beroende av tid och rum i sig 
själva. Endast genom vår egen förståelse av oss själva kan vi nå förbi vår egen tillkomst, och därmed 
också förstå de krafter som verkade i vår skapelse. Vid t=0 var anden maximalt koncentrerad i en 
enda punkt av glödande kärlek. I en gigantisk skapelseakt flödade denna kärlek in i sig själv och mate-
rien började ta form. De enda bevis vi har för denna händelse är oss själva. I vår egen evolution har 
vi steg för steg förstått vilka krafter som verkar i oss, och därmed förstår vi också vårt ursprung. 
I dag två lärde vi oss att vi är kraft, genom att använda de två urkrafterna kunde vi nå det Gudomliga, 
men på en nivå som inte innehöll den fullständiga potentialen. 
I dag tre lärde vi oss att vi är ett förstånd, och att detta sinne i sin renaste form är Gudomligt ljus. 
Under dag fyra lärde vi oss att vi är kärlek och att denna kärlek i sin renaste form är det Gudomliga 
livet. 
Under dag fem lärde vi oss att kontrollera vår vilja, och att om denna vilja nått sitt absoluta maximum 
och sedan underordnas den högsta viljan kan vi ta emot Gudomlig kunskap eller inspiration. Den and-
liga kunskapen är ren intuition. 
 Hilma tog emot sina stora målningar i total symbios med den andliga världen, hon visste att det fanns 
ett liv och en verklighet som är långt större än den materiella. Hon visste att denna andra värld, eller 
denna andra dimension, befolkas av kärleksfulla intelligenser, och att det endast är under deras led-
ning som vi kan få tillgång till den slutliga sanningen om oss själva. Och hon fick bevisa att hon var 
mogen att delta i detta samarbete över alla gränser genom att lyda uppmaningen att låta sitt stora 
verk vara dolt under hela sitt liv. 
Och så kom då den sjätte dagens uppgifter. Jag fick öppna muren mot det undermedvetna och göra 
resan genom alla utvecklingsstadier och alla liv. I varje liv måste man gå igenom hela utvecklingen, 
men nu var uppgiften att känna igen alla tidigare upplevelser och dra slutsatser för mig själv och för 
andra. Den sista upplevelsen av att vara i en ihålig Buddhafigur, och att samtidigt se inne i den och 
utifrån se det ljus som strömmar ut, gav mig den sista pusselbiten.  
Kroppen är vårt tempel. Den är en oerhört vacker skapelse som ger själen dess boning. Men kroppen 
är inte livet. Ljuset som lyser ut genom ögonhålorna är själens eget ljus, och det är i sin fulla utveck-
ling en del av det Gudomligas ljus. Själen är det fullständiga självmedvetandet, men den är inte livet. 
Livet är anden som växt i materien och som nu på höjden av sin utveckling är färdig att lämna denna 
materie och förena sig med sitt tidlösa ursprung.  
Jesus visste, han sa att ”jag är vägen, sanningen och livet”. Men han visste också att hans efterföljare 
skulle göra ännu större framsteg. Han lämnade över stafettpinnen till Johannes och de andra. Vi har 
alla tillsammans arbetat för att nå vårt gemensamma mål, även om vi inte visste om det själva under 
en lång tid. 
Allt är ett. Ett självmedvetande som är fullt utvecklat når också sig självt. Anden är ett ”hologram”. 
Delen innehåller hela sanningen om sitt ursprung. 
Evolutionen handlar om att ande och materia samverkar mot det slutliga målet att känna sig själv. 
Materien är en förutsättning för andens födelse. 
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Reinkarnation är ett krav för själens utveckling, och medvetandeprincipens kontinuerliga fortvaro är 
beviset på själens högsta utvecklingsnivå. 
Karma är den kraft som skapar våra nödvändiga erfarenheter, men också det som hjälper oss att för-
stå, och så småningom rensa ut, de negativa ytterligheterna av vår kraft i form av ilska, egoism, girig-
het och avund. 
Den fullständiga listan över mina liv, så långt jag behöver veta den, innehåller också en beskrivning 
av allas vår utveckling. Men jag har också varit en av frontkämparna i utvecklingen. Jag har fått upp-
leva genombrott och också direkt gått vidare in i nästföljande fas. Fram till år 0 utvecklades vår and-
liga kraft i olika mysterieskolor samtidigt som vi växte till i förstånd. 
Jesus kom med ett nytt budskap och han förde över sin andliga kraft, kärlekskraften i oss. Vi utveck-
lade gradvis förmågan till andlig kärlek, och omkring år 800 e. Kr fick jag direkt kontakt med min 
Guru Rinpoché. Genom att han överförde sin vilja och planen efter tre och en halv dag, blev vi männi-
skor plötsligt mer målinriktade och den fjärde vågens kraft i form av skaparanda och vilja gjorde sig 
märkbar i Hildegard av Bingens och Fra Angelicos liv. Viljekomponenten var framträdande i Pierre 
Authié och Juan del Castillo och den kulminerade i Tycho Brahe som dessutom också hade en stark 
kreativitet. Runt honom samlades åter ett andligt brödraskap av mystiker, han var en del av kärnan i 
den sanna Rosenkreuziska rörelsen som också betecknade övergången till nästa fas.  
I den femte dagen var det den inre, ockulta, utvecklingen som dominerade. Jane Lead hade en stark 
andlig eller profetisk begåvning, men hon besatte också den tidigare periodens krav på utåtriktade 
aktiviteter och vilja att bilda yttre brödraförbund. Louis Claude de Saint-Martin valde i stället att 
publicera sig anonymt som ”den okände filosofen” och i nästa liv arbetade Hilma af Klint helt ockult 
eller dolt med sina centrala målningar. 
När vår nuvarande epok startade 1945 hade den tekniska utvecklingen börjat ta ordentlig fart, den 
stora utrensning och upplösning av gamla strukturer som andra världskriget inneburit var avklarad 
och vi började skörda frukterna av de tidigare epokernas mödor. Klivet upp från det tidigare trapp-
steget var på många sätt lättare, grunden var redan lagd.  
Och vad har vi arbetat med i våra liv, i vår del av världen, under den här fasen? I det yttre har utbild-
ning och kunskap spritts i en aldrig tidigare skådad omfattning, kommunikationstekniker har utveck-
lats som var otänkbara för 100 år sedan. Gränser har öppnats mellan länder och människor. Jämlik-
het mellan könen är en reell möjlighet. Allt detta var nödvändigt för att denna sista initiering skulle 
kunna ske, och den gällde också helt följdriktigt hela mänskligheten. 
Genom detta sista steg känner vi inte bara materien utan också anden. Det bevis på den andliga led-
ning som Padmasambhava skapade genom att överlämna Bardo Thödol för mer än 1200 år sedan har 
i vår tid och genom det jag upplevt upptäckts eller avslöjats. Hilmas ledning, och den detaljplan som 
hon mottog från de Höga lärarna för 100 år sedan, var en förnyelse av det förbund som skapades 
mellan Padmasambhava och Trisong Detsen på 700-talet. Och det är ett förbund som existerat under 
hela min väg genom jordeliven. Det är verkligen en fantastisk saga och syftet är helt och hållet detta 
att vi alla skall förstå vårt ursprung och vårt mål. 
Detta är det största och mest detaljerade projektet i mänsklighetens historia, och vi är alla en del av 
det. Vi har var och en vår roll, ingen är försumbar. De yttre, vetenskapliga upptäckterna och framste-
gen är precis lika viktiga som de inre, andliga. Mysteriernas herrar har hjälpt oss alla framåt på vår 
långa väg, och vi har alla vandrat denna väg tillsammans. Mänskligheten är ett, det spelar ingen roll 
om vi är i kroppen eller utanför materien. Denna kärlek och detta broderskap går över tiden och liven, 
och den bryter igenom alla gränser och motstånd. 

DE SISTA SKARVARNA FYLLS IGEN 

19/5 2003 
Mycket stark kraft. Jag blev så otroligt fysiskt svag i går kväll. Ett stort kraftpåslag igen. Jag såg ett 
slags blårött mönster, en massa små prickar, och också spindlar eller något liknande. Jag vet ju att 
det är min egen hjärna som skapar dessa bilder under kraftens renade inverkan, sannolikt var det 
någon arkaisk rest i mitt allra tidigaste medvetande som aktiverades. De instinktiva rädslorna för 
faror i naturen. Det var mycket kortvarigt, men också tydligt att det var något nytt. 
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Jag var också ledsen, jag hade separationsångest. Min lärare, min guru genom alla liv. Nu när jag 
äntligen fått se honom så skulle vi också skiljas! Den gamle, han som lett mig från Centrum, från den 
andliga dimensionen. Det kändes så ensamt, skulle jag klara mig helt på egen hand nu? Men när jag 
vaknade i morse förstod jag att det var logiskt och nödvändigt det som skedde. Han gav mig den sista 
informationen den 5/5 och vi fick ta emot den stora, slutgiltiga initieringen den 10/5. Hans arbete är 
naturligtvis klart nu. 
När jag tänkte detta såg jag något som liknade marmorblock som smälte samman så att allt blev en 
enda jämn, vacker yta. Det började kanske med någon sorts pusselbitar som smälte ihop till en bild, 
men det var också som en mur eller något liknande. En plattform där skarvarna smälte samman. Allt 
blev ett. Vi är ju verkligen ett. I den andliga dimensionen är vi alla ett. I den största kärleken finns 
inga skarvar, inga enskilda bitar eller block. Vi är alla ett. Jag finns i hans kärlek, han finns i min. Vi 
är alla ett i det Gudomliga, i ljuset, i värmen och kärleken. Inte behöver jag sörja över att han inte är 
här! Jag är ju där! En stor del av mig är redan där. 
Men nog är det märkligt. Jag har inte alls förstått vem han var, och nu när jag vet måste han lämna 
mig. Han har hjälpt mig och oss alla genom evolutionen, och tecknet på att vi är klara är förstås att vi 
inte längre behöver en lärare, en Mästare. Men alla som fortfarande behöver denna hjälp har den 
naturligtvis, fast man kanske inte alls förstår det. Vi måste verkligen själva sträva på så gott vi kan 
med våra egna läxor. 
Hela förra året drömde jag om skilsmässor och det var förstås denna skilsmässa som det handlade 
om. Den 9/2 2003 var nog sista gången som jag drömde om det och vi bestämde oss också för att skil-
jas då. I och med det startade också den sista fasen där Dakinin kom, Gudinnan föddes osv. Samtidigt 
med dessa skilsmässodrömmar har det också funnits drömmar om att jag skulle förenas med min rätte 
make. Och det är naturligtvis sant, vi går från skolan till livet, från barndom till vuxenblivande. Den 
stora återföreningen. 
Jag förstod också när jag vaknade ”vem” Gustaf är. Steen Bille, Tychos morbror och kompanjon i de 
kemiska och alkemistiska forskningarna. Jag har ju alltid tänkt på Gustaf som en ”officer och gentle-
man” vilket han också verkligen är i detta livet, men det var på något sätt en djupare sanning för mig. 
De tillhörde ju den högsta adeln i Danmark, visst är det en officer och gentleman, både nu och förr. 
Återigen denna känsla av symmetri. Allt är så logiskt, men jag får också denna känsla av skämt som 
brukar betyda att en gömd sanning kommit upp till ytan. 
I drömmen i går om det medeltida slottet fanns också ett element av ”riddarna kring runda bordet”. 
Det är klart att det är vi gamla rosenkreuzare som samlats igen för detta sista steg på vår stora resa. 
Inte är det någon slump att Gustaf fått denna otroligt viktiga uppgift i sina händer. Det är en själs-
grupp som haft nära band genom så många liv som samlats. Gustafs mor, denna enormt starka energi, 
detta klara ljus. Min syster Sophie Brahe i livet som Tycho. Tychos kompanjon i mysteriearbetet, men 
också en egen stark personlighet med en osedvanlig kraft och vilja. Någon som Tycho kunde dela en 
intelligent konversation med.1 Visst var det som om vi bara tog upp ett samtal som vi hade lämnat 
häromdagen…  
Och Erik, nog är det Erik Lange. Visserligen ruinerade han sig på sin alkemistiska forskning, men 
något har vi väl lärt oss under dessa 400 år… Lång, blond och förnuftig. Sophie mötte honom hos 
Tycho på Ven och deras kärlekssaga var verkligen ingen dans på rosor. Alla mina minnen av kar-
miska band har ju varit helt befriade från romantik, men här kommer ändå ett bevis att det kan finnas 
ett sådant element också. Erik då och Erik på 1900-talet. De lämnar oss verkligen inte utan ledtrådar! 
Sophies uthålliga kärlek som också var en viktig drivkraft i detta liv. Deras gemensamma bakgrund 
som gjorde att de kunde dela det tunga arbetet med att ta om hand Hilmas efterlämnade målningar 
och texter. De gamla rosenkreuzarna Tycho, Steen, Sophie och Erik som återigen förenas i samma 
familj för att utföra sin viktiga del i det stora verket. Och så får jag träffa dem nu igen… Nog är detta 
”the greatest story ever told”! 

                                                 
 
1 www.landskrona.se/kultur/tychobrahe/sv_tychobrahe/sis.html 
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21/5 2003 
Precis när jag vaknade var det någon som sa något om att fylla en tom form med äkta yoga- eller 
siddhi-krafter. Det verkade vara slutet på ett samtal som jag varit inbegripen i. 
22/5 2003 
Stor aktivitet i Qi-fältet i går kväll. Jag såg människor i klarsyn fast väldigt kort. I natt var det som om 
anden eller själen lämnade kroppen genom den där öppningen som sågades upp i somras. 
23/5 2003 
Jag drömde att jag kom till ett gammalt jobb, ett ställe där jag hade haft kontor tidigare. Vi pratade 
om hur jag svimmat tre gånger när jag arbetade där, jag var förvånad, jag hade glömt det men nu 
mindes jag faktiskt. Jag gick in, allt var annorlunda. Några dörrar var låsta, i andra rum var det helt 
nya människor. Innerst var det omgjort, man hade öppnat upp till något slags litet kontorslandskap. 
Där kunde vi tillfälliga besökare/konsulter sitta. Jag skulle ringa till min man men hade inte fått med 
mig min mobiltelefon. En vän/kollega var i ett angränsande rum, hon hade gråtit men blev tröstad av 
en man (kanske hennes guide). Jag frågade om jag kunde låna hennes telefon. Jag skulle hem, till min 
hemstad.  

DEN NEOLITISKA MODERGUDINNANS SISTA GÅVA 

24/5 2003. Klockan 01.30. 
Jag rycktes upp till vaket tillstånd, precis som vid upplevelserna den 5/5 och 10/5. Jag fick en kontakt 
precis i uppvakningsögonblicket. Jag såg en modergudinna. Hon var på väg bort, jag såg henne bak-
ifrån, men så vände hon sig om gav mig en sista gåva. Hon delade med sig av sig själv. Det var en 
sådan där Jordgudinna, modergudinna, bredhöftad. Neolitisk. Dag 1. Jag har ju haft konstiga upple-
velser av att ”visa modersskötet” de sista dagarna, att anden kikar ut genom öppningen. Det kvinn-
liga. Modern som jag lämnat efter mig, och som jag var tvungen att vända tillbaka för att hämta i 
drömmen där jag var på väg mot centrum på en gammal stig (22/6 2001). Anden som föds i materien, 
Mater, Maria, Jorden, Modern. Tänker på öppningen i Universums mitt, där själarna föds. Kanalen 
till den andra världen.  Mitten av mandalan. 
24/5 2003. Morgon. 
Drömde att jag träffade Barbro på en flygplats. Det var alldeles tomt, klockan var två på natten. Jag 
var på väg hem men sista planet hade gått. Jag kände en stark oro för barnen, jag hade inte riktigt 
kontroll över var de fanns, vem som tog hand om dem. I nästa sekvens var vi ett antal kvinnor som 
träffades i mitt gamla hem, vi satt runt ett runt bord. Barbro var med där också. Nu visste vi vilka vi 
var, vilka vi varit. Vi kände igen den kraft som verkade. Jag tänkte på något ockult, seanser eller lik-
nande.  
I nästa drömsekvens hade kvinnorna åkt. Jag stod ensam i köket, jag skulle också iväg. Men det var så 
rörigt, som efter en stor fest. Apelsinskal, tallrikar överallt osv. Jag kände att jag inte kunde lämna det 
på det här sättet, jag började städa upp. Men samtidigt tittade jag ut genom fönstret och såg min släk-
ting och granne med en grupp militärer eller ”rekryter”. De skulle delta i en slags täv-
ling/truppuppvisning. De trodde att de hade det vinnande laget. Men ett av bedömningskriterierna var 
hur jämnt, eller rättare sagt symmetriskt, laget var. De skulle vara fem stycken som var stegvis höger 
och högre. De stod uppställda och linjen var perfekt, förutom de andre, näst kortaste, som var för 
lång. Han knäade lite, försökte komma i rätt höjd. Plötsligt var det tydligen OK, de bugade som för att 
ta emot applåder, alternativt bugade för mig, och nu såg det helt perfekt ut. Jag vaknade och i samma 
ögonblick hörde jag orden ”lagen” och ”dharma”. Jag tänkte på Lagens hjul. Den återupprättade 
läran. 
26/5 2003 
Jobbiga drömmar, samma karaktär som när jag drömde om ”dörrmattan”. Jag drömde att jag var 
hemma hos min mor och att jag tog ett långt bad. Jag skulle ta en hårinpackning och då var det någon 
som sa ”kom ihåg att det inte är gelén som ger näring, utan vattnet som finns i gelén”. Jag smetade in 
hela håret och det blev som ett plasthuvud, jag kunde inte komma under ytan. Efteråt var mor så arg, 
det var något jag inte gjort eller något jag gjort fel. Hon hade låst dörren till mitt rum men nu var den 



 365  

upplåst. Jag svarade att jag var 45 år och att tiden när hon bestämde över mig var förbi. Jag lämnade 
hemmet, som det kändes för gott.  
Det var också någon dröm om att jag lagt ut pengar för någon gammal arbetskamrats räkning. Jag 
skulle bli tvungen att kräva tillbaka dem av honom. Jag fick se ett brev som han skrivit om att han ville 
ha en större soffa till sin lägenhet. Utan att jag visste ändamålet hade jag tydligen betalt för detta 
önskemål till någon hyresvärd eller liknande. Nu skulle jag i alla fall bli tvungen att arbeta med 
samma sak som några gamla f.d. arbetskamrater. Något vårdjobb? 
Inte blir allt annorlunda för att man fått se de stora sanningarna. Det lägre, det jordiska jaget måste 
ändå fortsätta att kämpa på. Visst har jag steg för steg frigjort mig, visst har jag steg för steg släppt 
band och begräsningar. Men den där lilla flickan… 
27/5 2003 
Jag drömde att jag träffade en katt. Det var en urgammal katt, skadad, sned. Jag kände igen en katt 
som vi hade för länge sedan som var så otroligt tillgiven. Ett kärt återseende. Man kunde se att hon 
hade kattungar som diat henne fast hon var så gammal. När jag klappade henne verkade hon ”leva 
upp”, föryngras.  
Jag drömde att vi var någonstans i något slags hotell eller liknande. Jag pratade med en man om den 
tid som kommer. Att vi kommer att utveckla ett sjätte sinne, ett nytt sinne. Allomfattande kärlek. Jag 
skulle ut och gå, det var en frusen sjö med någon slags upplogad yta eller bana. Jag skulle ta en pro-
menad på isen men jag var så otroligt svag när jag tog de första stegen. Jag mötte en bil med en 
skrapa eller borste. Ungefär som en ismaskin som de har i ishallar. Ett försiktigt möte. Den yngste 
brodern var längre/större än den äldre.  
28/5 2003 
Jag kände hur jag vandrade mellan de olika planen när jag tränade. Den personliga nivån, alltid fylld 
av ett visst behov av sällskap eller bekräftelse, men också strid och elände. Men en nivå där vi också 
stärks och utvecklas. Den nödvändiga skolan. Och det eviga ljuset, bara guld, värme, kärlek. Men 
också det högre jagets opersonliga observatörsplats. Visst är jag där jag vill vara, men kan det över-
huvudtaget förenas med ett liv på Jorden? Där finns ingen personlig drivkraft, inga personliga band, 
bara ren kraft. Men här krävs alla dessa personlighetens krafter för att vi skall kunna fungera. 
Kämpa, strida, försörja sig och engagera sig. 
Anden som tar överhanden över de andra faserna eller planen. Och alla personliga band som släpps. 
Intellektuella färdigheter, personliga emotioner, tillhörighet, trygga gränser, säker hemvist i tid och 
rum. Allt i det nuvarande och i tidigare liv. Karmas band som slutligen löses upp. Det har ju redan 
hänt, konsten är att förstå var man står nu, vad denna nya position egentligen innebär. 

EN SAMMANFATTNING OCH ETT ÅRSMÖTE 

29/5 2003 
Jag drömde att jag var ute och körde bil, jag kom utanför vägen och polisen visade mig tillbaka till 
vägen. Drömde att en mig närstående kvinna tagit emot ett postorderpaket som hon vägrade betala 
för. Nu skulle hon upp i rätten om hon inte betalade. Jag tyckte att hon skulle göra rätt för sig.  
Drömde att jag var på något företag som liknade mitt första konsultjobb. Det var en arbetsplats med 
många anställda. Jag träffade en kund och lade till rätta några ”trådar”, kompletterade ett program. 
Det var lätt, jag hade gjort liknande jobb förut. Sedan arbetade jag med att skriva i mitt eget arbets-
rum. Någon, en kvinna, stängde för fönstret med en plywoodskiva, jag var helt dold, fick inte in något 
utifrån. Det skulle bli någon slags sammankomst i slutet av dagen. Jag hade tydligen lovat hålla före-
drag, så jag krafsade ner några ord med blyerts på ett gammalt kassakvitto. På väg till mötet tog jag 
en kopia i en färgkopiator och glömde originalet i kopiatorn.  
Jag mötte chefen, ung, dynamisk, öppen, ”modern”. I samlingssalen hamnade jag först helt dold 
bakom en stor ”kub”, i ett bakre rum, fast det var några fler än jag där också. Jag flyttade fram så att 
jag såg scenen, men nästan alla hade redan gått. En kvinnlig arbetskamrat med italienskt påbrå skulle 
tala. Hon började tala om sin tro, fast ämnet egentligen borde vara arbetsrelaterat. Så sjöng hon en 
aria med hög röst. Vissa tyckte visst det var pinsamt. Nu var det nog min tur, men mina anteckningar, 
färgkopian, var helt blank, och ingen verkade heller intresserad av mig. I stället var det en kvinna som 
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sa ”och nu skall det bli årsmöte”. Samtidigt kom en annan kvinna in med sitt lilla barn som hade nå-
gon slags leksak som förde ett väldigt oväsen. Alla verkade vilja åka hem. Det var så få kvar. 
30/5 2003 
Jag drömde att jag läste i tidningen att ett visst datum 2003 var den dag då alla skulder skulle påmin-
nas, alla lån skulle förnyas. Om man inte hörde något eller gjorde något så avskrevs skulden. Jag 
hade ett aktiekapital som jag inte hade fått ut, nu var det dags att kräva att få ut det. Vi köade framför 
banken, jag var visst först. Jag visste precis vem jag skulle tala med när jag kom in. Jag hade tydligen 
begärt att få ut de här pengarna tidigare, men han hade bara satt in en liten del av pengarna på mitt 
konto, resten stod kvar på bankens konto. Nu överfördes i alla fall hela beloppet till mig. På väg ut 
talade jag med en ung kvinna som tydligen höll på med någon slags kampanj eller massmedial häx-
jakt. Jag frågade om den var riktad mot mig, men det var den inte. Vi pratade om ego eller vilja, ban-
kens chef hade tydligen den största viljan. Jag skulle hem, tillbaka från centrum och jag gick och fun-
derade om jag skulle gå eller ta bussen. Jag väcktes av en kraftig uppmaning, ”Gå!”.  

ETT NYTT KRAFTTILLSKOTT FRÅN CENTRUM 

2/6 2003 
Jag var irriterad och i dålig balans i går. Starka träningar både på morgonen och på kvällen. Alltså 
tydliga tecken på att något nytt genombrott eller steg framåt var på gång. När jag lade mig var Qi-
fältet så oroligt, kanske var det t.o.m. någon slags kamp. Jag försökte i alla fall lugna ner det hela och 
tror också att jag lyckades. 
Jag vaknade av en liknande upplevelse som den i grottan den 10/5. Samma kraft kom återigen in i 
mig, men genom ”munnen” den här gången. Jag kände ett så stort förtroende, tog emot kraften ända 
ner i ”magen”, men jag tänkte också att om det inte varit en mycket känd och älskad kraft hade det 
upplevts som farligt och kränkande. Det är naturligtvis inte kontakter på det fysiska planet det handlar 
om, men det upplevs ändå i kroppen på något sätt. Jag tänkte på Hilmas tavla ”De stora figurmål-
ningarna, nr 1”. 
3/6 2003 
Jag hade en känsla av att vara innesluten i ett ”stenblock” efter träningen i går kväll. Som de gamla 
egyptiska kolossalstatyerna. En ny känsla av kraft. 
4/6 2003 
Jag drömde att jag lärde mig åka snowboard. Det gick visst lätt och snabbt. Det var också något om 
att jag fixade en TV som inte fungerade. Plötsligt var bilden helt klar. Det var också en sekvens om en 
man som utnyttjat några barn. En kvinna som var ett slags socialsekreterare, men som utgett sig för 
att vara en helt vanlig förälder, hade avslöjat honom.   
5/6 2003 
Jag drömde om någon slags samling eller kurs. Jag var visst lärare. En man hade fått en brännskada, 
jag hade spillt något hett över hans hand, och nu försökte jag hela honom. 
Var så irriterad i går kväll. Det har ju i och för sig varit på gång hela veckan, men nu bröt det i alla 
fall igenom på morgonen. Det gamla vanliga - tårar, sorg, hemlängtan, ilska över dem som jag tycker 
varit svaga, fega, svekfulla. Inte speciellt vackra tankar… Hela tiden dessa dubbla budskap. Dels att 
det väntar en glädjefest och dels att jag skall lämna livet. Och båda sakerna har varit sanna. Visst 
blev det en fest natten efter ”Big Bang”. Och visst har jag lämnat livet på nivå efter nivå. Det här 
sista den 11/5 när jag drömde att jag tog ner skylten, att jag kilade runt hörnet, bildspråket kan ju inte 
vara tydligare. Men samtidigt känns det inte som om jag är klar här. Är exemplet verkligen tydligt 
nog? Visst, den ensamma vägen, den branta stigen. Nog är den illustrerad så det räcker? 
Men det finns ju också denna glädje i andens rike, i vårt gemensamma Qi-fält. Visserligen inget man 
kan lära ut direkt, när man är mogen leds man dit. När man öppnat alla barriärer och blivit vuxen 
nog är det bara att kliva in, eller snarare att kliva ut, i denna verklighet. Kraften verkar redan, vägen 
är öppen, allt har redan skett. Jag tänker på den sista versen i Rosarium Philosophorum. 
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Den ädla kejsarinnan föds oss nu här, 
av filosoferna benämns hon deras dotter kär. 
Hon förmerar sig, otaliga barn hon föder förvisst. 
De är odödligt rena, förutan tadel och brist. 

Den andliga födelsen. Gudinnan som föddes ur sina föräldrar genom delning. Anden som delar sig, 
som föds i materien, i kroppen. Och Appendix IV, De Goda Önskningarnas Stig, i Bardo Thödol. 
Denna fantastiskt detaljerade profetia. Inga släktingar som kan hjälpa, inga vänner som står vid ens 
sida, plågorna på grund av den onda karman från tidigare liv. Den tunga vandringen i snö, regn, vind 
och mörker. Och den nya födelsen. 
Det finns ju där, och som vanligt kommer allt att stå helt klart för mig när det är över. Men först då. 
Och visst har bilden klarnat och blivit mycket mer fullständig under dessa intensiva veckor efter pub-
liceringen av förra boken. Allt sker naturligtvis enligt planen, inte behöver jag oroa mig! Tack Gode 
Gud, tack alla mina lärare, Mästare och kamrater i Mysteriets tjänst. Ske Din vilja så som alltid. Låt 
allt gå i fullbordan nu. Amen. 
8/6 2003 
En underbar kontakt, glädje, guld, i träningen. Som smält, flytande honung. I natt kom jag till och från 
in i det där rummet där det spelas musik, som natten efter kraftsammanslagningen, men mer harmo-
niskt. Det var också någon diskussion om att förverkliga allt i mitt eget liv, hemma på min egen gata. 
9/6 2003 
När jag tränade i går kväll var det som kanonskott i kraftfältet någonstans långt borta. Först ett och 
sedan efter någon minut ett till.  Något slags nytt öppnande. Jag tänkte på beskrivningen av den 
sjunde dagen i Bardo Thödol. ”Inne i dessa ljusstrålar skall Sanningens naturliga ljud genljuda som 
tusen åskor.”1 
Jag drömde att Gustaf och jag gjorde en slags rundresa i Hilmas fotspår. Vi åkte nog runt Ekerö, 
Munsö, Adelsö. Vi var så nära varandra, våra liv var på något sätt sammanflätade. Vi träffade ett par 
människor som Gustaf skulle ge en tia var i lön, de var visst tidningsbud. Han erbjöd också mig en 
sedel, men jag tackade nej, han var inte skyldig mig någonting. Vi var i en slags samlingslokal. En 
man var ett sorts medium och han skulle gå in i trans och utnyttja min eller Hilmas kraft. Jag satte 
upp handen i ett tydligt stopptecken och han föll som en fura till golvet, intrasslad med en kvinna. Jag 
såg att han var fångad i ett beteende mot sin mor som mycket små barn kan ha, och jag sade till ho-
nom som till en ettåring, ”slå inte mamma, var snäll mot mamma”. Han stannade upp och verkade 
förstå, nu såg han också ut som en ettåring. 
Plötsligt var jag i en sydlig stad i nutid. Jag stod i solen utanför ett slags officiell byggnad, kanske en 
EU- eller FN-byggnad. Jag tränade qigong och var så lycklig och glad. Plötsligt var det hela som en 
film, olika människor avlöste varandra i rörelserna. En man, en kvinna, återigen en man. Det var 
olika nationaliteter, kön, utseenden, men samma övning, samma rörelser och samma sol och glädje. 

UPP PÅ TOPPEN AV BERGET 

11/6 2003 
Stark träning i går kväll. Efteråt såg jag toppen av berget i guld med lysande silvervita kanter. Jag 
försökte täcka toppen med min ande, med min kärlek, och i detsamma var jag uppe! Jag gick, som det 
verkade, mellan rader av själar. De hälsade mig, vinkade och applåderade kanske. Jag var så mål-
medveten, lutningen var mycket liten och jag avancerade snabbt.  
Berget, Kailisha, Silverberget, berget Meru. Shiva. Dansens lotusherre. Shaktin som täcker lingan, 
toppen. Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig att alltid vara i Dig, var alltid i mig. Amen. 
Jag drömde att jag skulle ut och resa med några gamla arbetskamrater, det hade tydligen blivit be-
stämt att jag skulle med i allra sista stund. Vi skulle träffa någon betydande man i något land söderut. 
Det skulle skrivas kontrakt och jag skulle ta en egen kopia, men jag hade sådana bekymmer med kopi-
                                                 
 
1 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken, s 240. 
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eringen. Till slut hade någon lämnat in papperen till receptionen, ”det är bäst att lämna sådant till 
dem som är proffs” sa han. 
Vi skulle se en gammal film. Hon som arbetade med detta var någon som jag träffat förr, men nu var 
hon sur och låtsades att hon inte kände igen mig. Vi tittade på filmen, det var en gammal smalfilm som 
visades på en gammal projektor. Jag tror det var Gusten. Hon är fortfarande sur för det som hände i 
förra livet! Men nog borde vi väl vara kvitt snart nu? Älskade, rara vän. 
12/6 2003 
Jag drömde att jag var hos Gustaf, vi skulle avsluta ett jobb, jag hade inte råd att fortsätta med det. 
På vägen hem var min fru(?) med på tåget. Hon talade med någon i mobiltelefon och det framgick att 
hon hade kontakt med någon som kunde fixa en lägenhet centralt till henne, hon behövde tydligen 
bara tala om var hon ville bo. Han hade visst ett eget fastighetsbestånd eller mycket bra kontakter. 
Jag förstod att hon skulle ta barnen och flytta ifrån mig och jag blev arg. Jag tog en stor chipspåse 
och la den på golvet och stampade på den så att den öppnades med en knall! Vi skulle bestämma det 
hela i kväll. 
Så stark kontakt och så mycket kraft i går. Jag var helt matt, orkade ingenting. Har också ont i magen, 
känner ett tryck, magkatarr. Det är lustigt vad mycket det skrivs i DN om den nya vidskepligheten, 
andeskåderi etc. just i dessa dagar. Det verkar finnas en kolumn, ett kåseri eller liknande om detta så 
fort jag råkar öppna tidningen. Tydligen är det en reell strid som pågår på något plan. Och det är 
klart att jag känner av detta inom mig själv. Dels motkrafterna i Sverige, hur fritt får vi tänka? Visst 
har vi religionsfrihet, men i praktiken tar sig tydligen dessa människor friheten att ändå bestämma 
vad andra får tycka, tro och uppleva. Där finns också ett underliggande kvinnoförakt i deras reaktion-
er. Men det måste naturligtvis finnas en kraft som de reagerar mot, en kraft som också de känner av.  

BRÖDRASKAPET 

13/6 2003 
Jag drömde om något föredrag, det var en ”konservativ” som pratade. Jag insåg att jag också är en 
av ”dom”. Denna dröm var väl en kommentar till mina funderingar igår om ”vi” och ”dom”, det där 
med att vara ”upplyst” respektive ”vidskeplig”, olika världsbilder etc. Det som skrevs i kolumnen i 
DN om motsättningen mellan ett vetenskapligt angreppssätt och ”vidskepelse”  
Jag är ju verkligen en av ”dem” också. Nog har jag väl använt ett vetenskapligt angreppssätt på det 
som hänt. Att samla in fakta, analysera, ställa upp en hypotes och verifiera eller förkasta. Motsätt-
ningen mellan ande och materia, mellan rationellt och andligt är naturligtvis egentligen helt fiktiv. 
Nästa steg är ju syntesen, att sammanföra ande och materia. Brobyggandet. Och kanske finns den 
största potentialen bland oss ”vetenskapliga”. Vem vet. Karmakraften, det nya, alla ingenjörer i mina 
möten i den andliga världen.  
Jag drömde om en återförening, ett möte med gamla skolkamrater och grannar. Vi skulle sova över, 
alla tog på sig barnpyjamasar, vi sov i en stor syskonbädd. Jag höll någon i handen, strök någon an-
nan över håret. Vi var dolda under ett jättestort lakan eller någon slags täckelse. Någon var ivrig att 
ta emot min kraft, jag förde in den i honom. Återförening, brödraskap, kärlek. 
Jag får inte glömma att vi alla i grunden längtar efter att bli älskade för den vi innerst inne är, och 
inte för den roll vi spelar utåt. Problemet är bara att man ofta inte ens själv känner sig själv. Och den 
egna oron som man projicerar på de ”andra”, de ”oupplysta”.  
Nog står vi inför ett andligt genombrott alltid och det blir verkligen intressant att se vad som händer 
när ”täckelsen” faller. Jag måste ändå tro att vi i Sverige är klara för vår uppgift. Att vår vidsynthet, 
vår öppenhet och vår demokrati skall kunna stå som värd för det nya som skall födas. Det nya skall ju 
innebära glädje och framåtskridande och inte strid. Vi ska naturligtvis inte skapa några nya karmiska 
sår, allt handlar ju om att lösa upp gamla karmiska band. 
14/6 2003 
Jag drömde att jag diskade en nappflaska som tillhörde en annans barn. Den var full med avlag-
ringar och orenligheter. Jag hade nog försökt diska den förut och jag fick inte bort smutsen nu 
heller. Och det är klart att var och en själv måste rengöra det som tillhör det egna ”barnet”. Inte kan 
jag ta bort någon annans smuts och avlagringar. Var och en måste själv nå insikt och rena sig själv. 
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Vad vi måste lära oss är tolerans åt alla håll. Att respektera vars och ens unika situation och uppgift. 
Det riktiga andliga arbetet sker naturligtvis helt i det fördolda. Visst skulle jag kunna möta människor 
från ”vetenskapsakademin” och köra en show med Excel-diagram och allt, det är ju verkligen också 
”jag”.  Men vad vore meningen?  
De andliga sanningarna kan inte nås med rationella argument eller logik, det lärde vi oss ju redan 
under antiken! Visst måste vi förstå materiens lagar, men vi måste också förstå de andliga lagarnas 
och den andliga världens helt annorlunda beskaffenhet. Först när vi har båda dessa kunskaper är vi 
fullständiga, först då har vi förenat ande och materia, WU. Och det kan endast nås genom egen insikt, 
vägen går bara genom det egna inre. Vad jag kan göra är förstås att ge en ledtråd åt de sanna sökar-
na i deras eget arbete. De andra måste få fortsätta i sin egen takt. 
15/6 2003 
Jag såg ett lag när jag vaknade, det verkade vara sådana som spelar amerikansk fotboll. Ett modernt, 
nästan lyxigt omklädningsrum och några spelare med alla dessa skydd. Blå dräkter och mycket blått i 
själva omklädningsrummet också. Det var peppning inför matchen, vi bildade klunga, bildade en tätt 
sammanhållen grupp. Jag tänkte ungefär, ”usch, ska det bli en så tuff match, behövs det så mycket 
skydd”. Men så kände jag att det var positivt, vi är ett sammansvetsat lag, vi har alla skydd vi behö-
ver, allt beskydd. Allt är nytt, rent, blankt, fräscht, allt är som det ska. 
När jag tränade tänkte jag på hur jag skulle möta människor. Att jag bara kan redogöra för var jag 
står och begära att bli respekterad för detta, precis som jag också måste respektera andras stånd-
punkt. I detsamma såg jag ordet ”Just!” i eldskrift framför mig. 

DEN NYA FÖDELSEN 

16/6 2003 
I går kväll sprängde det eller smärtade det i kroppen på ett nytt sätt när jag vilade. Det gjorde ont, 
speciellt i fingrar, tår och i ena sidan. På något sätt visste jag att anden gjorde sig fri. Till slut hade 
jag en upplevelse av att den tog sig ut. Det här var också förenat med en mycket stark känsla av att 
jag skulle dö.  
Jag drömde att vi kom till flygplatsen i New York.  Trappan ner var så underlig, den var så svår att ta 
sig nerför. Jag hade köpt en elastisk, heltäckande overall där och nu hade dragkedjan, som gick ner 
över hela framsidan, gått sönder. Jag höll ihop glipan, sökte efter någon som kunde hjälpa mig att 
laga den. Där var några göteborgare som tydligen kommit med samma flight som jag, de var på något 
sätt ”bättre folk”. Men de kunde inte heller hjälpa mig, de kunde inte sy. 
Väldigt orolig natt. Kraftigt vitt ljus. Jag hade en upplevelse av att någon gav mig vatten samtidigt 
som han själv drack. Det påminde om en nattvard på något sätt. Mycket drömmar. Att mina föräldrar 
börjat använda Internet. Något om en grotta, någon undrade om jag trodde att den skulle grävas ut 
arkeologiskt. Jag hade bekymmer med min väska och plånbok. Jag hade fått eller köpt ett armband 
som hade två spännen, men jag fick bara igen det ena. När jag tog av mig armbandet såg jag att det 
växte blommor och grönt på det. Mår väl ganska bra, men har ont i fingrarna, det spränger av kraft. 
Jag såg också dörrar som jag kunde passera ut genom i natt, men jag valde att inte göra det, eller 
vågade inte. Anden som tar sitt rike i besittning. 
17/6 2003 
Mailade avsnittet om kraftsammanslagningen till Lars och Lotta i går. Mycket oro i Qi-fältet i går 
kväll. Det var någon som var rädd, som inte alls förstod vad det handlade om. 
Jag drömde om att min mor hade en kamera som man kunde fotografera med åt två håll. Objektivet 
kunde på något sätt vändas, eller mekanismen var dubbelriktad. Först tog hon en bild, och sedan 
skulle jag ta en bild och då vändes objektivet. Först tänkte jag på det där med ”vi” och ”dom”, att se 
saker från två håll. Men kanske handlar det snarare om att kunna få en bild från den andliga dimens-
ionen på oss här, och härifrån på dem där. 
18/6 2003 
Orolig natt igen. Ont i magen, magkatarr. Jag drömde om en bussresa där jag blev avvisad, bort-
plockad för att jag inte var ”rätt” på något sätt. Jag kom ändå dit jag skulle. Föräldrarna som varit 
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borta kom med färdkost som de köpt till en resa som jag skulle ut på. Plötsligt var jag i en träningslo-
kal, det var massor med folk som skulle träna qigong. De trängde på, både bakifrån och framifrån och 
några stod också vända åt fel håll. Det var många gamla skolkamrater från tidiga stadier. Jag för-
sökte ordna leden, var irriterad. Det där temat om föräldrarna som kommer tillbaka har ju funnits 
med hela våren. Vad är det som jag inte förstår? Vad är det jag håller tillbaka? Det känns ju i magen! 
19/6 2003 
Härlig träning nu på morgonen. Jag känner faktiskt att mitt energifält är en avbild av den underbara 
manligt/kvinnliga Gudomlighet som jag såg den 7/7 2001. Föräldrarna som skulle komma på besök. 
Tack Gode Gud för all nåd.  
21/6 2003. Midsommardagen. 
Jag drömde att jag bodde hos en bekant. Vi åkte iväg med bilen, han körde och hade visst något pro-
blem i en rondell. Vi skulle köpa tågbiljetter, det verkade som om han kom iväg utan problem men jag 
blev visst kvar. Till slut skulle jag i alla fall stiga på tåget, men en kraftig, buddhalik man satt fastkilad 
i en fåtölj precis i ingången. Jag drog och slet i honom, plötsligt var jag inne och sparkade med all 
kraft ut honom och hans ”tron” och slängde ut alla hans ägodelar efter honom. Jag tänkte på dröm-
men om den näst yngste som var för lång i drömmen om ”truppen”, meddelandet om den yngste som 
var längre än den äldre brodern. ”Ni skall göra större gärningar än jag…” Joh 14:20. 
Drömde att jag var i mitt gamla hem. En grupp kvinnor var där på besök. Ett par konduktörer kom 
och uppvaktade mig men jag tyckte bara det var pinsamt. Jag skulle vattna blommorna, men ytterkru-
korna var redan fulla med vatten upp till randen. Jag öppnade ett skåp och det vällde fram smuts, 
insekter, orenligheter. Jag öppnade fönstret och började skyffla ut all smuts, men upptäckte att ett 
festligt långbord stod dukat på gräsmattan utanför. Det skulle bli midsommarfest och några av gäs-
terna satt redan bänkade. 
Är blockerad i magen. All smuts, alla krig, alla gamla vanföreställningar. Allt kvinnoförtryck. Vad 
krävs av mig? Men jag har också insikten att jag fått ta emot så oerhört mycket kraft från alla håll. 
Alla de som gått före och offrat sig. Padmasambhavas kraft, den stora kraftsammanslagningen, jord-
gudinnan, kraften ner i magen. Att städa ut den straffande stamguden, men också bilden av buddhan, 
av Jesus som gudar. Det var bara inkarnationer, visserligen uppnådde de fullbordan på sin nivå, men 
deras högre jag såg vi aldrig. Dessa symboler som laddats med så mycket vidskepelse, så mycket jor-
diska föreställningar. En kropp är inget annat än en behållare för anden, utan eget intresse. Min upp-
gift här på Jorden, att verkställa besluten. All makt, all kraft som getts mig. Men inte att strida i det 
yttre. 
22/6 2003 
Stark träning i går kväll. Om Mani Padme Hum. Jag drömde att människor började komma till mig 
som läst det jag skrivit, de kom vandrande i en strid ström.  
Drömde att jag var i mitt gamla hem och föräldrarna från grannhuset som också är mina släkting-
ar kom på besök. Jag tittade över till deras hus och såg att det brann! Det sköt ut en eldkvast från 
ena sidan. Jag försökte ringa 112 men telefonen var död. De ringde själva på mobiltelefon. Men de 
verkade inte speciellt oroliga, jag kom på att de flyttat från det huset för flera år sedan. En eldkvast, 
mörk rök bröt ut från den andra sidan av deras hus också. Hilmas bild Serie US, grupp 8, nr 3. 
Innan hade vi talat om att bjuda människor på något, kvinnan (modern) talade om att ta ner glögg-
utrustningen från vinden men sedan sa hon att det passade bättre i höst, det var inte tid för det nu. 
Drömde att jag dansade med en ung man som var så lång. Han fick böja knäna, men jag tyckte att han 
överdrev, så liten är faktiskt jag inte. Något om att vi hade tränat in en balans, en jämvikt. Det var en 
rörelse som övergick i total stillhet. 

SÄTTER HJULET I RÖRELSE OCH FADERN KOMMER TILL JORDEN 

23/6 2003. Kväll, klockan 21.30. 
Sov en stund nu i kväll. Väcktes plötsligt och såg i detsamma ett ark med en mycket kraftig vit text på 
kolsvart botten. Tjocka blockbokstäver, en ”modern” font. Jag försökte läsa texten men den föll sön-
der, bokstäverna blandades om. 
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Jag hörde något om den totala, fullständiga bilden. Navet i hjulet. Kunskap. Flickorna. 
Var färdig ikväll när jag kommer. Fadern.  

Ett väldigt stark meddelande, unikt i sin kraftfulla utformning. En underlig blandning av klartext och 
klarspråk. Chenrezig, Avalokiteshvara. Ordet. Centrum, navet i hjulet, buddhafamiljen. 
24/6 2003 
Jag försökte förbereda mig mentalt en stund efter meddelandet i går kväll, framförallt kände jag efter 
att jag inte hade någon rädsla att dö. Jag litade på att jag skulle få komma tillbaka och avsluta den 
här boken (kommentar: boken Templet). Jag ställde mig sedan och tränade. Fick snart total trygghet, 
balans, kontakt. Efter träningen var det som om jag kallade på tre av ”flickorna” i qigongen och en 
fjärde person. Antagligen en andlig syster som jag inte träffat i det här livet. Jag fick kontakt med Lars 
mycket starka kraft. Vi bildade ett hjul med mig i mitten, och jag satte det i rörelse. Plötsligt var Fa-
dern där. Kanalen var öppen. Jag fördes ut över Jorden. Andliga ”tussar”, som om man tar bomulls-
tussar ur ett stort stycke bomull, fördes ner genom min kanal och föddes ute i världen. Jag blev på 
något sätt upplöst, utspridd över Jorden. Var osäker på om jag skulle kunna komma tillbaka.  

ATT SJÄLV VÄNDA SPIRAN (VAJRAN) 

25/6 2003 
Jag väcktes av några billarm och precis i uppvakningsögonblicket såg jag hur jag vände en korslagd 
dubbeldorje och hur den förvandlades till det vita korset av kristall och liv. Samtidigt var det också en 
känsla av att jag vände händerna framåt med handflatorna ihop som man gör i min qigong-övning. 
Något slags intryck av kyrkans högsta överhuvud, Guds ställföreträdare på Jorden. 

FRÅN HELVETET TILL HIMMELRIKET PÅ TOLV TIMMAR 

HELVETET PÅ JORDEN 

26/6 2003 
Usch vilken natt!  Det här är nog det värsta jag upplevt hittills… Jag fick provtrycket på den här 
boken i går och eftersom jag arbetat parallellt med att färdigställa den var det i stort sett bara några 
små korrigeringar kvar att göra. Jag kände en sådan harmoni, både i det inre och i det yttre. Vädret 
var underbart, energin som omslöt mig var så varm, fruktbar och närande.  
Jag började under gårdagen att fundera lite på allt som hänt och kände att från den vanliga, ration-
ella ståndpunkten var det hela ofattbart. Inte ens jag själv skulle tro på något sådant om jag fick den 
här historien berättad för mig. Men från det självupplevda, från den andliga ståndpunkten, vet jag ju 
ändå att allt är sant till punkt och pricka.  Jag kände att jag litade på planen, allt blir som det är av-
sett. 
Så ställde jag mig för att träna vid halv elva i går kväll. Jag kämpade för att vara öppen och genom-
släpplig, att låta kraften passera genom mig. Jag har ju känt av en blockering i magen och även haft 
magkatarr ett tag, och jag vet att det är något i mig som kämpar emot på någon nivå. Qigongarna har 
sommarkurs under arton dagar och därmed vet jag i stort sett var jag har dem från minut till minut, 
att de tränar mer eller mindre dygnet runt. Jag tänkte på att jag kunde söka kontakt med dem på det 
andliga planet men samtidigt fanns en ovilja i mig. De förnekar mig ju totalt i det yttre, ska jag 
”göda” dem och deras sekt med min kraft? Jag vill inte behöva någon människa, det är ju de andliga 
kontakterna som jag ska arbeta med. 
Jag bestämde mig i alla fall för att låta kraften gå ut så fritt som möjligt. Att försöka att bara vara i 
kraftfältet utan tankar, att bara låta kraften gå dit den skulle. Träningen var stark, jag kände mig del-
vis som den staty av levande metall som jag såg i upplevelsen av buddhan. Mycket kraft och härlighet. 
När jag lade mig var anden enormt aktiv. Jag fick plötsligt en helt ny känsla av att någon sände ner 
medlidande över mig. Såg en skymt av en blå och gul kub, Hilmas målning Duvan nr 3, där anden 
sänks ner mot en mångfärgad kub. 
Jag somnade och nu startade ett fruktansvärt skrämmande skeende. Jag drömde att jag var ett barn 
som sprang fram och tillbaka på ett tåg. Stora fåglar eller andra skrämmande varelser med vassa 
näbbar och klor slet och hackade i min kropp. När det blev alltför skrämmande vaknade jag och 
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märkte att jag hade en fruktansvärd hosta och fortfarande i uppvakningsögonblicket kände jag dessa 
smärtor i kroppen.  
Somnade igen och nästa skrämmande och plågsamma mardröm startade och pågick tills jag vaknade 
av ren dödsskräck osv. osv. Till slut började jag att be Fader vår mycket intensivt, men så snart jag 
somnade om startade pinan igen. Hela tiden var det smärta, rädsla, hosta. Jag drömde att min man 
och jag var i ett gammalt hus och att jag jagades av någon kraft som plötsligt tog tag i mig som en 
tornado och höll på att slita mig, eller rättare sagt mitt kraftfält eller min ande, i bitar. En skräm-
mande okänd kraft. Jag hade nästan inga kläder på mig. 
Till slut vågade jag inte somna om igen. Det kändes som om jag aldrig skulle våga sova mer, men jag 
visste ju att sömnen skulle övermanna mig förr eller senare. Jag började tänka på Bardo Thödol och 
beskrivningen av de vreda gudomligheterna. Helvetesbeskrivningarna. Jag tror ju inte alls på något 
helvete, och inte heller på demoner eller onda andar, men nu upplevde jag ändå precis det som sades 
om sådana företeelser.  
Hade jag öppnat upp för några ”onda andar” i träningen? Men nej, jag vägrade tro på sådant! Vad 
var det då som hände? Hade jag gått över gränsen, in i någon psykisk sjukdom? Nej, mitt intellekt var 
lika klart som någonsin. Höll jag på att dö, var det något fenomen i samband med det som jag upplev-
de? Men det här var värre än de upplevelser som jag hade på riktigt i samband med döden på den 
romerska arenan och när jag brändes i Toledo. Det som hände vid de tillfällena var ett frigörande av 
själen från kroppen, och det var inte skrämmande eller smärtsamt i sig, även om situationerna när det 
hände var det. 
Jag kände mig verkligen ensam och jag tänkte på Jesus på korset. ”Min Gud, varför har du övergivit 
mig?” Visst blev jag tillfälligt lugn när jag bad, men så snart jag slutade var maran över mig igen. 
Jag tänkte också på Guruns undervisning, vad du än upplever så är det fenomen som skapas av ditt 
eget intellekt, av din egen psykofysiska utrustning, grips inte av panik! Jag försökte kalla på honom 
men inte heller han fanns där. Till slut förstod jag i alla fall att det var en strid som förorsakades av 
att den starka kraften rensade ut det sista jordiska, och jag kom ihåg drömmen om hur jag skyfflade ut 
allsköns orenligheter genom fönstret i mitt gamla hem. Och drömmen om huset som brann, eldkvas-
tarna. Jag tänkte också på demonerna i Samye och hur Trisong Detsen kallade på Padmasambhava 
som förvandlade dem till skyddsgudar.  
Jag tänkte på karmakraften som visade sig halvt leende och halvt vredgat i beskrivningen i Bardo 
Thödol. Vilket jag i och för sig valt att inte ta med i boken. Jag förstod nu att även det måste med. Att 
jag hade mer skrivjobb, att även det här sista fenomenet måste dokumenteras. Att det handlade om det 
svåra nedstigande som jag drömt om i drömmen om den konstiga trappan som jag gick nerför på flyg-
platsen. Att först kämpa sig upp och sedan kämpa för att ta ner eller ta emot anden på Jorden. Jag 
böjde mig för nödvändigheten att gå igenom denna rening, denna utrensning. Nu hade jag i alla fall 
en logisk förklaring och jag vågade äntligen somna. 
Jag drömde att jag träffade en gammal arbetskamrat. Jag var upphetsad över det jag just upplevt med 
”demonerna” men hon var inte speciellt intresserad av att höra om det. Hon skulle hämta något och 
vi bestämde oss för att träffas på hennes kontor som också var min gamla arbetsplats. Där hade hy-
resvärden ett möte och några ungdomar var intresserade av hur länge jag drivit min verksamhet. När 
jag berättade att jag startat för nästan tjugo år sedan tyckte de att det var ofattbart länge sedan, nästa 
runt tiden för deras egen födelse. 
Nu på morgonen har jag inte ont någonstans, men det som hände i natt var verkligen obehagligt. Men 
jag vet också att det var nödvändigt, ytterligare ett steg framåt. Det var Kristuskraften, den andliga 
kraften som driver ut ”demonerna” steg för steg, som omvandlar bly till guld, smuts till ovärderliga 
erfarenheter. Jag är dock fortfarande blockerad i magen. Jag klarar inte av att öppna upp helt för 
kraften. Egentligen har det ju pågått länge, en strid mellan personlighetens, det lägre jagets önskan 
att skydda sig, och den starka andliga kraften.  
Det finns en rädsla att inte kunna producera, att inte klara av att göra färdigt boken, att kroppen fak-
tiskt skulle dö eller själen bli kvar någon annanstans om jag skulle släppa efter helt och hållet. Det är 
naturligtvis därför som så mycket händer på nätterna, under sömnen är ju dessa skyddsmekanismer 
till stor del bortkopplade men då är ju också medvetandenivån sänkt. Vilket gav denna enorma rädsla 
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i natt. Rädslan är ju okunskapens kännetecken, när jag nådde en mental insikt om vad det var som 
pågick, vågade jag somna om och då var också den obehagliga upplevelsen över. 
Det är klart att helvetesbeskrivningarna i Bibeln och på andra ställen har en liknande bakgrund. Det 
jag upplevde i natt var kopplat till allt jag samlat på mig i det här livet. Hur jag sprang fram och till-
baka på det där tåget (i livet). All stress, alla planlösa, meningslösa aktiviteter. Allt jag gjort som plå-
gat själen och anden i min outhärdliga dumhet, eller rättare sagt okunnighet. Jag var verkligen ett 
barn. Hur jag använt kroppen för att skaffa kortsiktiga njutningar, som inte ens var njutningar, utan 
att förstå att själen och anden led hemska plågor vid varje bloss jag drog in, varje glas vin jag drack, 
varje handling jag gjorde som stred mot det jag innerst inne visste var rätt. Allt lagrades och allt 
måste rensas ut. Det handlar inte om moral, utan om att själen och anden lever och växer i kroppen, 
och att vi precis som blivande mödrar måste vakta över vad vi tar in i oss och vad vi använder vår 
kropp och vårt sinne till.  
Allt finns i Bergspredikan (Matt 5:1-5:48).  Varje ond tanke, varje felaktig handling lagras på den 
karmiska nivån och förr eller senare måste denna nivå renas i ”helveteseld” (Matt 5:22). Men vad är 
helvetet? Lika sant som att himlen finns inom oss själva, lika sant är det att detta egna inre också är 
platsen för helvetet. Likväl som vi samlar skatter i himlen genom att älska våra medmänniskor och 
Gud, lika sant är det att vi samlar på oss resultatet av våra felaktiga handlingar i helvetet, på den 
karmiska nivån. Allt är krafter och effekter av dessa krafter inom oss själva. Att externalisera himlen 
eller helvetet, att förlägga dessa platser någon annanstans än inom oss själva, leder ingenstans. 
Jesus var Kristi store apostel. Han pekade i Bergspredikan ut den väg vi var tvungna att gå. Vilka 
egenskaper vi behövde utveckla och vika erfarenheter vi skulle komma att möta under vår fortsatta 
evolution. Och han berättade i klartext hur vi skulle nå befrielse, läkning och fullkomning. Kärleken 
är det som löser upp allt ont, kärleken driver ut alla demoner och helar alla gamla skador. Störst av 
allt är kärleken. Kärleken är helig. 

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. 
Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. (Matt 
5:44-5:45) 

Jag tränade en stund och försökte aktivt skicka det levande ljuset, kärleken, till qigongarna. Jag för-
sökte höja energifrekvensen hos dem och ersätta den svarta kraften med det levande ljuset och gläd-
jen. 

HIMMELRIKET PÅ JORDEN – TOTAL FÖRENING AV DET GUDOMLIGA OCH DET MÄNSKLIGA  

26/6 2003. Klockan 15.30  
Jag låg och vilade och upplevde plötsligt att den sista blockeringen bröts igenom och att anden flö-
dade in eller ner i mig. En underbar fullbordan. Gud i mig och jag i Gud. Himmelriket på Jorden. 
Fullständig jämvikt, levande eld, total balans mellan himmel och jord. En total förening av det Gu-
domliga och det mänskliga på den lägsta, personliga nivån. Det var faktiskt möjligt! Det var en om-
välvande upplevelse, dessa tvära kast. Från helvetet till himlen på 12 timmar! 
Jag förstod att denna sista kamp har handlat om det sista nedstigandet, ner till den personliga nivån. 
Vilket inte kunde ske utan denna sista, hemska, strid. När jag tränade nu på morgonen hade jag återi-
gen den där känslan av att kroppen var en levande staty och känslan av själen som ett ljus inne i sta-
tyn var tydligare. Utvecklingen fortsätter naturligtvis, allt måste konkretiseras, göras verkligt på varje 
plan. Men nu är vi åter nere på det jordiska. Buddhan som skall göras synlig. Templet. 
Jag tänkte på detta med ande och materia. Att det jordiska, materiella är människan med dessa fyra 
starka drivkrafter, Qi, sinne/tanke, känsla/kärlek och vilja, och att anden förenar sig med och använ-
der detta ”paket”. Drömmen om kvinnan som inte ville erkänna att hon tagit emot ett paket och som 
skulle upp i rätten. Dharma, lagen. Att erkänna vad man tagit emot. Gode Gud, hjälp mig att fullfölja 
planen. Amen. 
Jag hörde ordet ”pärlan” i går. Det är förstås dags att öppna musslan och låta pärlan skina fram. 
Profetians fullbordande. Det finns naturligtvis helt och fullt i Hilmas målningar. 1) Uppstigandet. 
Altarbild nr 1. 2) Nedstigandet. Altarbild nr 2. 3) Tri-Kaya, buddhan på Jorden. Altarbild nr 3. 4) 
Pärlan. Mänsklig kyskhet.  
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SAMMANFATTNING AV FÖRBEREDELSE FÖR FULLBORDAN - HUVUDTEMA ALLT ÄR ETT  

ANDLIG KRAFT 

Under den här perioden fick jag ta emot många och starka kraftöverföringar från den andliga 
världen och min egen kraft fortsatte att växa. Dessa kraftpåslag var som alltid påfrestande för 
kropp och själ. Jag upplevde ett nytt fenomen i och med ett öppnande i det andliga kraftfältet 
som jag hörde som ljud av åska eller kanonskott. Jag kom i träningen till berget. Jag täckte toppen 
av berget med min kraft, min kärlek och var plötsligt uppe på toppen där jag togs emot av vänner 
i den andliga världen. Jag såg en vision av hur en korslagd dubbeldorje förvandlades till det vita 
korset av kristall och liv. Det var jag själv som vände upp korset. 

KUNSKAP OCH INSIKTER 

Dagen efter buddhans manifestation och den stora gruppinitiationen såg jag alla mina liv här på 
jorden dra förbi. Där fanns en stark kärlek till och gemenskap med jorden och en känsla av för-
soning. Jag fick en insikt att vår ande hade varit förenad med jorden och nu genom evolutionen 
hade blivit mogen att förenas med Universum. Genom en dröm den 18/5 2003 förstod jag att 
min guru nu hade lämnat mig, att jag var mogen att helt stå på egna ben. Den 24/5 fick jag ta 
emot modergudinnans, materiens, sista gåva. Det handlar om att själen föds och utvecklas i mate-
rien i liv efter liv för att återvända till sitt ursprung när allt är fullbordat. 
Jag arbetade med att försöka förstå vad som hade hänt i samband med buddhans manifestation 
och den sista invigningen och att sätta in det i ett logiskt sammanhang. Den tibetanska kraften 
var starkt och det ramverk som jag arbetade med var de tibetanska mandalornas fyrdelade modell 
med fyra olika krafter och fyra olika inriktningar.  
Den 16/6 upplevde jag en ny födelse när anden gjorde sig fri från kroppen genom min sida och 
tog sitt rike i besittning. Jag upplevde stundtals under den här perioden att jag var den gyllene 
buddhan och min själ var det glädjefyllda ljuset i dess inre. Jag såg också mitt energifält som en 
avbild av den gudomliga manligt-kvinnliga kraft som jag såg i den andra invigningen sommaren 
2001. 
Den 23/6 fick jag ett starkt meddelande om att jag skulle göra mig färdig för att ta emot Fadern. 
Efter träning förenades jag och fyra andra till ett hjul med mig som ett nav i mitten. Jag satte hju-
let i rörelse och plötsligt var kanalen öppen och Fadern där. Jag fördes ut över jorden. Andliga 
”tussar”, som om man tar bomullstussar ur ett stort stycke bomull, fördes ner genom min kanal 
och föddes ute i världen. Jag blev på något sätt upplöst, utspridd över Jorden.  
Nästa natt väcktes jag och precis i uppvakningsögonblicket såg jag hur jag vände en korslagd 
dubbeldorje och hur den förvandlades till det vita korset av kristall och liv. Samtidigt var det 
också en känsla av att jag vände händerna framåt med handflatorna ihop som man gör i min qi-
gong-övning. Något slags intryck av kyrkans högsta överhuvud, Guds ställföreträdare på Jorden. 
Natten efteråt, den 25/6, fick jag uppleva en fruktansvärd natt med ytterst plågsamma mar-
drömmar där marorna jagade mig och inga böner hjälpte. Det hela slutade inte förrän jag kom 
ihåg guruns undervisning om att allt som jag upplever är fenomen som skapas av mitt eget intel-
lekt, då försvann plötsligt dessa maror. Redan tolv timmar senare bröts den sista blockeringen 
igenom och jag upplevde himmelriket på jorden i form av fullständig jämvikt, levande eld, total 
balans mellan himmel och jord.    
Mina insikter under den här perioden kan sammanfattas i följande punkter: 

· Evolutionen har handlat om en förening med jorden som möjliggjort att anden vuxit sig 
så stark att den kan förenas med sitt ursprung i den andliga världen.  

· Fadern är Anden som sprids ut över jorden som ”tussar” som växer och utvecklas i de 
jordiska liven. Modern är materien, den jord som när oss och låter oss växa och utvecklas. 
Vi är verkligen ett med Fadern. 
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· Den sista striden handlade om att rensa ut det sista för att möjliggöra Andens, buddhans, 
nedstigande till den personliga nivån. 

· Himmelriket på jorden är Andens, Faderns, förening med den fysiska människan på den 
personliga nivån, med Modern. 

KÄRLEK - FÖRBRÖDRING, SAMMANSMÄLTNING OCH UPPGÅENDE I ALLTET 

Jag hade underbara upplevelser där jag fick ta del av den gudomliga kärleken som manifesterades 
i glädje, guldfärgat ljus, smält honung. Jag insåg att allt är ett, att kärleken verkar genom alla di-
mensioner och att det faktum att jag måste vara min egen Mästare inte innebar att jag hade mist 
kontakten med kärleken i den andliga världen. Jag upplevde himmelriket på jorden när den sista 
blockeringen bröts igenom och anden flödade ner i mig. Det var en total förening av det gudom-
liga och det mänskliga på den lägsta, personliga nivån.   

REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BLOCKERINGAR 

De sista skarvarna fylldes i för att jag skulle få den fullständiga bilden. Jag fick träffa Gustaf af 
Klints mor och hade en stark känsla av att hon var en levande länk mellan Hilma af Klint och 
mig själv. Jag förstod att Hilma och de medlemmar i familjen af Klint som hade arbetat för att 
bevara Hilmas verk och göra det tillgängligt när tiden var mogen, Erik och hans hustru och sonen 
Gustaf, ingick i en grupp som hade starka band från tidigare liv. Jag drömde om medeltiden och 
ett möte i en riddarsal och förstod att sambandet fanns i Tycho Brahes liv. Som jag förstår det 
hade Erik varit Tychos vän Erik Lange, Gustaf hade varit Tychos morbror Steen Bille och Gus-
tafs mor hade varit hans syster Sophie Brahe. Det var det här sammanhanget som Hilma hade 
sett som medeltida ”rosenkreuzare” och som hade drivit mig själv att söka information om 
Tycho Brahe och den krets som deltog i hans alkemistiska och astronomiska forskning.    

DE GAMLA MYSTERIEFILOSOFIERNA 

Den tibetanska filosofin och Bardo Thödol gav ett mycket starkt inflytande under den här peri-
oden. Inför den sista fasen såg jag hur jag vände upp en korslagd dubbeldorje (vajra) och hur den 
förvandlades till det vita korset av levande kristall. Det var både en bekräftelse på den undervis-
ning som Hilma af Klint hade tagit emot om det vita korset och att Mästarna tillhörde Det vita 
korsets bröder och en direkt och levande bekräftelse på vajrayanafilosofin.   

AVSKED OCH FRIGÖRELSE – ATT SLÄPPA GURUNS STÖD 

Nästan i samma stund som jag förstod vem min andlige guru var fick jag också veta att han skulle 
lämna mig. Min utveckling hade tagit mig till en punkt när jag klarade av att stå helt och hållet på 
mina egna ben. En tid efter denna skilsmässa hade jag en fruktansvärd upplevelse av att jag jaga-
des och plågades av ”helvetets alla demoner”. Jag lyckades dock häva denna fasa genom att jag 
kom ihåg lärdomen från gurun om att allt vi upplever är resultat av vår egen psykofysiska utrust-
ning. Vi skapar själva alla våra upplevelser. 

BEKRÄFTELSE OCH FULLBORDAN PÅ DENNA NIVÅ 

En bekräftelse i den här fasen av utvecklingen kom den 25/5 2003 när jag själv vände upp det 
vita korset som var en dubbeldorje. Faderns mottagande på jorden och lärans hjul som formades 
av oss fem, med mig i mitten, var egentligen för stort för att förstå med mitt jordiska med-
vetande. Jag satte i alla fall igång lärans hjul. Den 26/6 fick jag fick uppleva fullbordan på den här 
nivån i form av himmelriket på jorden genom att Anden flödade ner i mig. Allt är verkligen ett. 
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FULLBORDAN – BUDDHANS FÖRENING MED CENTRUM 

DEN UNIVERSELLA LÄRANS HJUL OCH TRIKAYA-BUDDHANS FÖRENING MED CENTRUM 

28/6 2003. Klockan 00.09. 
Jag vaknade klockan 24.00 och tänkte gå upp och träna. I samma sekund fick jag kontakt med Lars 
och jag kände att vi alla var i kontakt. Jag såg en kvinnlig lärare. Tri-Kaya buddhan sänktes ner. Jag 
hörde orden lagen, dharma, och ett enormt gyllene hjul av vitt guld skapades i Universum. Det slung-
ades på något sätt ut från Jorden och var kolossalt, det strålade ut över hela Universum som ett 
enormt fyrverkeri. Hjulet verkade hamna med sitt nav i centrum av Universum.   

 
Jag var i mitten. Jag hörde orden ”Trisong Detsen. Rymdens och himlens moder.” I det samma kände 
jag att jag växte upp till centrum av Universum i form av den gyllene buddhan. En enormt stark känsla 
av kraft, styrka, utvaldhet. Vi var alla i kontakt, jag frågade Lars, ”lever du?”. Jag fick någon slags 
signal om att det var OK. En oerhört stark kraft började strömma igenom mig, ut över Universum 
genom ekrarna i hjulet. Det fortsatte i en andra våg av något svagare kraft, kanske mer ut över Jor-
den. Dharma-Dhatu, rymdens och himlens moder. Tack Gode Gud för allt. Amen. 
28/6 2003. Morgon. 
Efter denna enormt, unikt, starka upplevelse i natt ville jag tacka och lova, men det fanns på något sätt 
inga ord, allt var för smått. Jag skrev omedelbart in min beskrivning i dagboken och ställde mig sedan 
och tränade. Träningen är ju min lovsång till det Gudomliga genom kropp, själ och ande.  
Nu på morgonen slog jag upp orden ”Dharma-Dhatu” som jag hörde i natt. Det är tydligen ett nyck-
elbegrepp inom Mahayana-buddhismen och betyder ungefär den universella lagen, den universella 
sanningen, källan till kunskapen eller läran. 
29/6 2003 
Jag åkte ut till Munsö med Knut och hans vän. Jag har ju önskat att få göra det men aldrig trott att det 
skulle ske. Vi åkte bl.a. förbi Bona och det var precis som i min dröm från 5/10 2002. Flera gamla 
hus, allt var så otroligt fint där! Det verkade faktiskt som om det väntade på oss! Vi var inne i Munsö 
kyrka också. Jag tänkte på alla gånger Hilma och Anna var där. Och nu var vi tillbaka… Men när vi 
kom ut blev jag så där blockerad i magen och det satt i hela kvällen. 
Nu på morgonen såg jag en bild av en kraftkanal och ett ord, en text i form av ”ordet” som fördes ner 
genom kanalen. Det är klart att jag är en kanal, ett supermedium. En kanal för deras ord, precis som 
det förutsades att jag skulle bli. Tack för all nåd. Amen. 

MANUSKRIPTET FÖR RESTEN AV MITT LIV 

30/6 2003 
Jag fick en vision av att en äldre kvinnlig lärare räckte mig ett tjockt handskrivet manuskript. Det var 
en av hennes elever som gjort ett arbete. Den första sidan var raderad (utsuddad blyertstext), ”det där 
kommer inte att hända” sa hon. Även nästa sida var raderad, ”inte det här heller, vi får se” sa hon. 
Sedan kom första sidan. ”Njut av henne, njut” sa hon med stor intensitet. Jag fick intrycket att det var 
ett jättebra arbete som presenterades. Att de två första sidorna var alternativa slut som 
man/författarinnan/eleven bestämt sig för att inte använda.  
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4/7 2003 
Jag drömde om en predikant som pratade fast det hördes inte så bra. Någon skruvade upp högtalarsy-
stemet. Folk började tåga ut, en efter en i en lång rad. Bara en kvinna blev kvar, hon var bunden av 
sin man, eller vågade inte följa med eller något liknande. Hon fick i alla fall prata med den där predi-
kanten. Hon var så blåögd. 
Jag drömde att jag träffade en grupp kvinnor som tog emot mig. En var speciellt trevlig, nära. Men de 
var ”överklass” och jag platsade inte bland dem. Jag lämnade dem men pussade i alla fall den där 
som var ”närmast” på kinden, vi skulle ses igen. Jag var plötsligt på Akropolis, fast det var ”nytt”, all 
vit marmor, trapporna upp. Templet. 
7/7 2003 
Jag drömde att en släkting och hans flickvän som var från ett annat land hade byggt ett nytt hus. Cir-
kelrunt med blå väggar. En stor tomt med gott om plats för parkerade bilar. Nu var det helt klart men 
de skulle inte flytta in, de skulle separera och huset skulle säljas. 
Jag drömde att jag åkte med en stor färja tillsammans med en kvinnlig granne. Vi diskuterade om vi 
skulle sätta oss inne i ett rum utan fönster (toaletten?) eller promenera utanför på däck. Det var en 
strålande dag, solsken, kanske vinter. Vi valde nog att gå ut. Mahayana = den stora farkosten. 
9/7 2003 
Jag somnade och insåg plötsligt att jag var död. Jag vände mig om och försökte se vad som hänt med 
kroppen men såg inte till den. Upplever otroligt starka tillfällen av enorm, perfekt kärlek. Speciellt när 
jag vaknar på morgnarna kan det flöda som en stark flod. Jag upplever också att jag tas emot, tas in i 
Gud på ett nytt och starkare sätt, speciellt efter träningarna. Qigongen, denna dyrbara gåva, denna 
länk till den andliga världen, till Gud.  
Arbetar mycket på tomten. Försöker antagligen knyta an till Jorden igen. Värmen, solen, växterna, 
energin. Men jag är fortfarande inte speciellt stark fysiskt. Det går igenom enormt mycket kraft till 
och ifrån och det tar ju på kroppen, som alltid. 
Såg kalken vid något tillfälle. Den var helt genomskinlig, som av tunnaste glas. Att den var så tunn 
och ömtålig. Hur kan den ändå hålla… Men kärleken, den äkta, sanna kärleken är det mest uthålliga, 
det starkaste som finns. Jag hade också en förnimmelse häromdagen av att vara ett träd, Kunskapens 
träd. Kalken verkade sväva högt upp. Se Hilmas tavlor i serien Kunskapens träd.  
Tänker till och från på Boanerges, åskans söner. Hur jag tänkte på åskritualen i samband med den 
första träningen som Lars ledde. Jag har också sett en prästdräkt i samband med honom ett par 
gånger den senaste veckan. Varför minns vi inte? En inkarnation är faktiskt något kortvarigt och 
övergående, till och med en sådan som den i Mästarens närhet. Och visst mindes jag på sätt och vis, 
åskans söner… Och nu är Han ju här igen. Den levande. Fadern. Kristus. Det gäller ju att bygga vi-
dare på det som varit, att ta nästa steg framåt. Inte att dröja sig kvar i det gamla som både var vatten 
och vin. Det jag upplever nu är ju en underbar, fantastiskt vacker fullbordan. Att leva i nuet och njuta 
av all kärlek, all kraft, allt härligt.  
Jag såg också rosenkransen häromdagen. De första fem i kretsen runt Hilma fick ju sina rosor sam-
manbundna på detta sätt. Gode Gud, ge mig kraft, förstånd och styrka. Amen. 
10/7 2003 
Jag drömde att vi var på någon slags festival men det regnade, var så mörkt och lerigt. Vi gömde oss 
under någon slags viadukt eller liknande för att få skydd. Blött, stora stövlar, regnkläder. Plötsligt 
började i alla fall ett svenskt band att spela. Jag reste mig upp och började dansa i de där klumpiga 
stövlarna och leran. Plötsligt lyftes jag upp i luften. Kraften var så stark att jag lyftes flera meter upp. 
Precis innan var det en man som föll ner framför mig. 

ATT FÖDA SIG SJÄLV 

11/7 2003 
I går efter träningen hade jag en känsla av att föras genom en trång, ”organisk” gång. Jag tänkte 
jublande att ”nu föds vi!”. Den där förbryllande känslan av att föda sig själv, att samtidigt vara kana-



 378 
 

len och det som färdas i kanalen. Medvetenhet på olika nivåer. Fast kanske var jag egentligen bara 
”det” som fördes genom kanalen. Det var trångt runt axlarna men jag kände absolut ingen rädsla.  
Sommarkursen slutade idag. Jag är så oerhört trött, som om jag verkligen själv varit med. Det har ju 
gått igenom så enormt mycket kraft under dessa veckor. Alla stora öppnanden, kraftgenomsläpp och 
andliga upplevelser. Fadern som kom hit. Hjulet i rymden, i Universums centrum. All kärlek. Allt som 
fullbordats. Tack för all nåd. Amen. 
12/7 2003 
Jag drömde om en kvinnlig uppdragsgivare som var gravid. Förlossningen var nog ganska nära men 
magen var ändå liten. Jag var med två andra personer, även de var uppdragsgivare. De hade fått eller 
köpt var sin mycket speciella tröja. Materialet var särdeles känsligt och dyrbart. Jag tog i en köttbit 
och satte ett flottigt fingeravtryck på den ena mannens tröja. Det blev sådan uppståndelse, hur skulle 
det kunna tas bort? De ringde fabriken för att få råd om fläckborttagning. Jag var inte så engagerad, 
tyckte det hela var en bagatell. Drömde också att jag körde i ett land med vänstertrafik men jag körde 
ändå på höger sida, Jag letade mig fram mot ett okänt mål, kanske en flygplats. 
Gode Gud, hjälp mig att hålla min nya klädnad ren och fläckfri, hjälp mig att hålla mig på rätt sida av 
vägen. Led mig dit jag ska, hjälp mig att finna den rätta vägen. Amen. 
13/7 2003 
Jag drömde att vi städade undan det sista. Jag bar en dammsugare genom en korridor. Vi mötte ett 
gäng säkerhetsmän, de var av en annan ras. Tydligen var det en högt uppsatt person som skulle 
komma, någon slags president. Jag bar på röret till dammsugaren och hoppades att de inte skulle tro 
att det var ett vapen, men tydligen kände de igen det för det som det verkligen var. 
Sov en stund på eftermiddagen. Kände att jag var en eldslåga som gick upp i den stora elden. Friktion, 
men en positiv, läkande, glädjefylld kontakt. Gode Gud, låt mig alltid vara i dig, var alltid i mig. 
Amen. 
14/7 2003 
Jag drömde att jag och bl.a. Annica var någonstans och att vi alla hade somnat. När jag vaknade 
skulle jag plötsligt göra ett prov i svenska. Jag hade skrivit texten på insidan av mina ”kläder” eller 
på ett ”omslag” eller något liknande, men när jag tittade på uppgifterna handlade de inte alls om det 
jag hade skrivit om. Första uppgiften handlade om olika språk- eller persontyper och vilken typ Jesus 
var. Det hade jag inte alls skrivit om.  Till slut började jag i alla fall vagt känna igen en av uppgifter-
na som det som jag själv skrivit om. Det hela slutade med Guds finger som pekade rakt upp.  
Sedan drömde jag att det ordnades en överdådig fest med kursdeltagarna, förtäringen var enormt 
riklig. Porslinet var fantastiskt vackert, mångfärgat, ”orientaliskt”, och man fick ta med sig det hem. 
Jag hade inte riktigt klart för mig vem som betalade allt detta. En av mina gamla, ursprungliga lärare 
var också med.  
15/7 2003 

 
Jag såg två kors, en kraftbild. Associerade till Hilmas bild med de fyra korsfästa (Serie US, grupp 8, 
nr 5). Bilden representerar kanske två dimensioner med ett fyrarmat kors i varje dimension.  
Jag drömde att jag plötsligt befann mig högt uppe på en isig, snöfylld värld eller plats. Människorna 
var dock glada och fulla av verksamhetslust även om det var knepigt att ta sig fram bland all snö och 
is. Plötsligt insåg jag att vi alla var döda! Min insikt kom när jag precis skulle tillbaka till de levandes 
värld och fast jag skulle därifrån kände jag en viss sorg över att vi var döda.  
Drömde att någon, kanske jag själv, hade fått en professur i ett land långt borta. Den var fullt finansi-
erad och det skulle bli så skönt att slippa söka anslag.  
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TEMPLET 

16/7 2003 
Jag åkte ner till Mälaren vid 20-tiden. Det var en fantastiskt vacker kväll. Solen stod fortfarande 
ganska högt på himlen över Munsö och Adelsö. Plötsligt var det som om en ”skiva” placerades fram-
för solen, som för att skydda för det starka ljuset. Jag såg en stark kanal av kraft som kom från solen 
och slutade, som det verkade, i mig. Ord med mörkblå färg på sanskrit böljade ut från solen, det kan 
ha varit Om Mani Padme Hum. Jag blundade och såg den gröna och den turkosa färgen som var i 
varandra, fast ändå klart urskiljbara var för sig.  
Kanalen var nu omgiven av två pelare, en guldfärgad till vänster och en rosaröd till höger. De smälte 
samman till en obeskrivligt vacker orange färg och delades sedan upp i två igen. Det hände några 
gånger. Den röda pelaren var så tydlig och jag såg också andra höga krafter över Mälaren, som pe-
larstoder. Många runda former i samma mörkblå färg som orden i sanskrit kom ut från solen. De ver-
kade ”muntra”, glada, lekfulla. Inte alls samma majestätiska former som de Höga Pelarna. I mitten 
fanns också en vit cirkel eller tunnel, påminnande om tunneln i centrum av Universum. 
Så småningom övergick det hela i en mer normal kvällshimmel men allt var fortfarande överjordiskt 
vackert. Templet som skulle resas över de fem Mälaröarna, över Munsö, pelarna. Allt sker som utlo-
vat. Hilmas tavla De stora Figurmålningarna nr 1 innehåller precis detta ljusspel, även här är det 
röda mest dominerande. Och det finns ju också i Bardo Thödols beskrivningar av färger, ljusfloder 
och klot.  

JAG ÄR ANANDA – SJÄLEN VÄNDER HEMÅT 

17/7 2003 
Orolig natt. Jag insåg att jag hållit på med den sista ansningen av mig själv som beskrivs i Joh 15. De 
torra grenarna som klipps av och kastas i elden. Plötsligt förstod jag att jag var Ananda, och i det-
samma satte min själ av hemåt. Men på gränsen möttes jag av följande tecken. 

 
Bredvid var en skylt med en text som började ”Vi älskar dig men du måste bli kvar”. Jag minns inte 
fortsättningen som antagligen handlade om hur länge jag skulle bli tvungen att stanna kvar.  
Jag drömde att jag fått ett nytt uppdrag, men trots att jag haft ett liknande uppdrag tidigare hade jag 
glömt mitt tystnadslöfte. Nu fick jag skriva på en ny blankett om strängaste sekretess. Jag förstod att 
jag inte fick kommentera någonting, inte ens om jag bara såg ett barnprogram och där fanns något 
om en liknande verksamhet. 
Jag drömde att jag kom till examen i en skola där en väninna hade sina barn. Vi var så glada att 
träffa varandra. När jag åkte iväg var det plötsligt vinter och jag körde på en snövit väg med alldeles 
nyfallen snö. Det var svårt att hålla sig på sin egen sida. Jag mötte en stor lastbil, vi var på kollisions-
kurs, men den väjde till slut för mig. 

FESTEN 

18/7 2003 
Jag hade en vision av någon som badade i en källa i en skog. Det var överjordiskt vackert, inte en 
jordisk vegetation. Guld. En känsla av föryngring.  
Jag drömde att jag besökte barn som adopterats bort. En liten flicka hade hamnat hos gamla, orto-
doxa människor. ”Jag behöver inte stanna här för evigt” sa hon. Hon ville in vid teatern. 
Jag drömde om en härlig sammankomst. Det var nog i det gamla huset från drömmen den 30/4 2003. 
Där fanns massor av människor, gamla arbetskamrater, qigongare etc. Det var en underbar känsla av 
återförening, gemenskap, glädje, kärlek och frihet. Alla hade bytt hårfärg. Vissa hade färgat halva 
håret blått och andra halvan gult. En visade att han färgat hårbotten gul, han fick en vänskaplig till-
rättavisning. I det andra rummet hade dansen redan börjat, orkestern spelade på ett podium. Lars 
stod där uppe med en mikrofon, kanske skulle han sjunga. Våra blickar möttes för första gången helt 
öppet, det där härliga småleendet.  
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Jag har funderat på drömmen från den 14/7 2003 med Guds finger, och även den från den 24/11 2002 
där Guds finger syntes på himlen. Jag slog upp ”Guds finger” i bibeln.se på Internet. I 2 Mos 31:18 
står följande. ”När Gud hade talat med Mose på Sinaiberget gav han honom de två tavlorna 
som ett förbundstecken, tavlor av sten, som Gud hade skrivit på med sitt finger.”  I NT talas 
det om Guds finger i Luk 11:20. ”Om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har 
Guds rike nått er.” 
19/7 2003 
Det allra heligaste. 

SAMMANFATTNING AV FULLBORDAN 

Jag väcktes klockan 00.00 den 28/6 2003 och fick en kontakt med min duala själ. Jag såg en 
kvinnlig lärare. Jag hörde orden lagen, dharma, och ett enormt gyllene hjul av vitt guld skapades i 
Universum. Därefter följde en oerhört stark upplevelse av att dharmas hjul slungades ut i Univer-
sum som ett enormt lysande fyrverkeri och hamnade med sitt nav i centrum av Universum. Fyr-
verkeriet bestod av kärlek som spreds över hela Universum. Det återigen fråga om en gruppin-
vigning av oss fem med mig som ett nav i mitten av hjulet.  
Trikaya-buddhan sänktes ner till jorden och växte därefter upp och förenades med centrum av 
Universum. Upplevelsen var fylld av information om den kvinnliga läraren, dharmas hjul, Trisong 
Detsen, Rymdens och himlens moder, Dharma-Dhatu (källan till kunskapen/läran).  
Ett par dagar efter denna stora och omtumlande upplevelse fick jag ta emot ett manuskript för 
resten av mitt liv, jag förstod att allt var planerat av mitt eget högre jag men som vanligt visste jag 
inget själv här på den jordiska nivån. Jag fick dock veta att det var ett bra arbete och att jag skulle 
njuta av detta liv.  
Någon vecka senare hade jag en upplevelse av att jag föddes genom en ”organisk” födelsekanal, 
jag var samtidigt det som föddes och den som födde. Det var en upplevelse av att föda sig själv 
och av medvetenhet på flera olika nivåer.  
Ytterligare några dagar senare fick jag en plötslig insikt att jag själv var Ananda och i detsamma 
var min själ fri och gav sig iväg hemåt. På gränsen möttes jag dock av ett stopptecken och en 
skylt som sade ”vi älskar dig men du måste bli kvar”. Jag hade ytterligare uppgifter som måste 
slutföras innan jag kunde ta det sista steget över gränsen. Den 19/7 togs jag in i det allra helig-
aste. 

ANDLIG KRAFT 

De överföringar av kraft som jag fick ta emot och som jag också var en kanal för i denna fullbor-
dan av min utveckling var enormt starka. Jag fick också, liksom vid tidigare invigningar, uppleva 
att den andliga kraften visar sig som ljus, eld, ”levande guld” och som den kraft som förbinder 
och livnär allt i universum.    

KUNSKAP OCH INSIKTER 

De insikter som jag fick under denna process var av en oerhört hög karaktär. De förmedlades i 
huvudsak via känslor, bilder, kraftöverföringar och sådant är extremt svårt att överföra till vanligt 
språk. Genom att jag omedelbart dokumenterade alla andliga upplevelser i samband med att de 
hade skett gjorde jag det bästa jag kunde i den rådande situationen. Dessa insikter handlade om 
grunden för läran, buddhanaturen, dharmas hjul, Dharma-Dhatu, Fadern och Modern. Jag upp-
levde i praktiken läran om att vi är ett med det gudomliga, att vi själva föder oss själva som andar 
i materien och att liven på jorden är en förutsättning för andliga fullbordan. Insikten att ”jag är 
Ananda” frisläppte min själ och jag skulle ha tagit steget över gränsen till mitt rätta hem om jag 
inte hade fått ett meddelande om att jag måste bli kvar för att slutföra mina uppgifter. 
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KÄRLEK - FÖRBRÖDRING, SAMMANSMÄLTNING OCH UPPGÅENDE I ALLTET 

Kärleken, den kraft som jag hade kämpat med att utveckla och rena under flera år, visade sig i 
mina sista invigningar vara den grundläggande kraften. I den sista upplevelsen när dharmas hjul 
manifesterade sig och buddhan därefter förenades med Universums centrum spreds kärleken 
som ett enormt fyrverkeri ut över Universum. Fullbordan innebar en sammansmältning och syn-
tes av alla andliga krafter och en sammansmältning med och ett uppgående i Alltet.  
Den starka strävan som jag hade haft att vi, som grupp, måste enas och bli klara till något stort 
uppdrag visade sig vara motiverad eftersom det tydligen krävdes att vi var fem stycken som del-
tog i de sista invigningarna. Men det var ingen enighet som behövde manifesteras i det yttre på 
något sätt, när det väl blev dags fanns allt på sin rätta plats i en andlig dimension bortom den 
fysiska verkligheten. Föreningen av de fem krafterna på den lägsta nivån möjliggjorde en förening 
av motsvarande krafter på den övre nivån. Trikaya-buddhans förening med Universums centrum, 
med Fadern-Modern för allt som manifesteras, framställdes som en händelse som påverkar allt i 
hela universum på ett välgörande och utvecklande sätt.    

REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BLOCKERINGAR 

I denna sista stora fullbordan på den här nivån fick jag ta emot ett starkt budskap om karmas och 
reinkarnationens verklighet genom att Trisong Detsen nämndes i samband med buddhans före-
ning med Centrum. Jag vet nu att det handlade om uppfyllandet av ett bodhisattvalöfte som Tri-
song Detsen hade avgett till Guru Rinpoché och om fullbordan av en själslig utveckling som 
hade pågått i flera tusen år. 

DE GAMLA MYSTERIEFILOSOFIERNA 

Fullbordan av min andliga utveckling skedde i ett sammanhang som var helt och hållet präglat av 
mahayanabuddhismen och speciellt vajrayanafilosofin som infördes till Tibet av Padmasambhava. 
Trots att jag inte hade tillägnat mig någon som helst kunskap om denna lära i mitt nuvarande liv 
uppenbarades den på ett oerhört starkt sätt i mina upplevelser.  

AVSKED OCH FRIGÖRELSE – SJÄLENS FRIGÖRELSE FRÅN LIVET I KROPPEN OCH FRÅN KRAVET PÅ 
ÅTERFÖDELSE 

När insikten att ”jag är Ananda”, att mitt eget jag är ett med den universella själen, blev en upp-
levd verklighet blev själen plötsligt fri från kravet på ett liv i en fysisk kropp och gav sig iväg till 
sitt rätta hem bortom tiden och rummet. Jag hade dock inte avslutat mitt uppdrag att förmedla 
mina insikter och jag hade dessutom ytterligare en uppgift kvar som handlade om att jag skulle 
beskriva Bibelns rätta bakgrund. Därför var jag tvungen att återvända till livet på jorden för att 
fortsätta mitt arbete.   

BEKRÄFTELSE OCH FULLBORDAN PÅ DENNA NIVÅ 

Jag fick alla de bekräftelser man någonsin kan komma på tanken att begära och mycket mer där-
till. Fullbordan på denna nivå handlade om den sista stora invigningen. Buddhan och de fyra 
andra krafterna skapade lärans hjul som kastades ut i Universum och förenades med Centrum. 
Buddhan växte upp och förenades med Universums centrum. Det handlade om den universella 
läran och sanningen som åter förs fram. En symbolisk bild av det som hände finns i Hilma af 
Klints målning Grupp 10. Altarbilder nr 1. 
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4.  ETT NYTT UPPDRAG – ATT STÄDA UT GAMMAL SMÖRJA 

KRISTENDOMEN 

Under min utveckling satte jag länge in mina andliga upplevelser i det ramverk som kristendomen 
utgör. Det berodde naturligtvis på att jag lever i ett västerländskt land och i en kulturkrets där den 
dominerande religionen fortfarande är kristendomen. Jag var själv förvånad över att kristna te-
man och föreställningar var så djupt invävda i min själ och mitt undermedvetna. Men jag förstår 
numera också att de kristna föreställningar och de stora kunskaper om Bibeln som plötsligt akti-
verades i mig var kunskaper som hade planterats där under tidigare liv, både som Hilma af Klint 
och i ännu tidigare inkarnationer. 
När jag släppte fram insikten om att jag varit Hilma af Klint öppnades också en kanal till de över-
tygelser som hon hade samlat på sig i sitt liv. Dit hörde, vilket jag flera år senare fick bekräftat 
genom att läsa hennes efterlämnade anteckningar, bland annat tron på att Bibeln och kristendo-
men innehåller andliga sanningar. Hilma och hennes vänner hade också identifierat sig med per-
soner i kretsen runt Jesus som Johannes och Maria. Redan under våren 2000 läste jag också en 
bok om Hilma af Klint där det framgick att hon och hennes vänner hade fått budskap om att en 
glömd kristendom åter skulle träda fram. Samtidigt fick jag själv starka budskap om att det dolde 
sig en gammal sanning under kristendomen, att en gammal gudinna skulle träda fram igen (s 97).  
Genom mina egna andliga upplevelser aktiverades både uppfattningar från tidigare liv och sådant 
som finns i vårt kollektiva undermedvetna. Men i efterhand är det ändå mycket tydligt att de allt 
övervägande influenserna kom från gamla förkristna mysteriefilosofier och österländska vishets-
läror som var helt okända för mig när de uppenbarades. Jag begärde utträde ur Svenska kyrkan i 
slutet av år 2000 eftersom jag kände att inget fick stå i vägen för den direkta andliga kontakt som 
jag fick. Men under våren 2001 började trots detta kristna arketyper som Maria och lärjungen 
Johannes att aktiveras.   
Det användes också vissa kristna uttryck i de andliga meddelandena som jag började ta emot från 
hösten 2000, vilket naturligtvis berodde på att orden gick genom det medium som var jag själv. 
Min egen kulturella bakgrund gjorde sig påmind genom ordvalen. Jag identifierade mig också 
med Johannes, lärjungen som skulle bli kvar på jorden för att gå i Mästarens fotspår och trodde 
att den profetia som skulle gå i uppfyllelse fanns i Uppenbarelseboken. Men samtidigt som jag 
såg en sanning i beskrivningen av mysteriets utvecklingsväg i evangelierna, kände jag också stark 
olust över allt negativt som har skapats genom förföljelser, strider, krig och mord i kristendomens 
namn genom tiderna.  
Trots att min fullbordan skedde i ett vajrayanabuddhistiskt sammanhang försökte jag ändå i det 
längsta få in kristendomen, eller snarare en annan sorts kristendom, i min förklaringsmodell. Jag 
arbetade med de fyra teman i form av kraft, kärlek, karma och kunskap som jag hade upplevt i 
min egen utveckling och försökte sätta in dessa krafter i ett ramverk med taoismen som den öst-
liga kraften, den indiska filosofin som den sydliga kunskapen, kristendomen som det västliga bi-
draget med Jesus som representant för kärlekskraften och karmakraften som det nya bidraget 
från norr. Men det fortsatta skeendet skulle så småningom tvinga mig att omvärdera denna mo-
dell.  

BOKEN TEMPLET 

Under våren 2003 hade jag återigen börjat skriva in mina dagboksanteckningar i Word och det 
fortsatte jag med genom den intensiva tiden med trikaya-buddhans manifestering och de sista 
invigningarna. I juli skrev jag sedan en bok som jag kallade Templet, där jag dels tog med mina 
dagboksanteckningar mellan 9/3 och 19/7 2003 och dels försökte sätta in mina upplevelser i det 
filosofiska ramverk som jag fann i Bardo Thödol, Den tibetanska dödsboken. Jag såg De Sex 
Bardos Rotverser och De Goda Önskningarnas Stig som finns i Bardo Thödol som en profetia 
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som skapats av Padmasambhava för den tibetanske kungen Trisong Detsen. Det som hade hänt 
mig såg jag som en uppfyllelse av denna profetia.  
21/7 2003 
Jag drömde att jag var i en affär där jag köpt någon slags chokladkakor. När jag skulle betala påpe-
kade kassören att det inte var någon speciellt bra sort. De var små och inte ens goda. Jag bestämde 
mig för att lämna tillbaka dem. 
Funderar ganska mycket på min personliga situation. Egentligen vet jag väl men det är ändå inte 
lätt… Jag vet ju vem som är min rätte make och älskare. Det Gudomliga, den andliga hemhörigheten. 
Men alla jordiska plikter och lojaliteter blåser ju inte bort bara över en natt… Visserligen har ju den 
här utvecklingen pågått hela tiden. Frigörelsen. Men hur skall det gestaltas i praktiken? Gode Gud, 
hjälp mig framåt på DIN väg. Amen. 
24/7 2003 
Såg hörnstenen häromnatten. Har en stark känsla av mognande och fullkomning. Gudinnan som växer 
till sig. Jag känner mig starkare men har samtidigt mycket drömmar om strid, invasion, att bli bestu-
len, några fiender av främmande slag med moderna verktyg, en sportbil som jag vände upp och ner 
på. Känner oro för min familj, alla verkar vara i obalans. Drömde att någon hade fullt med löss i 
huvudet, vid tinningen. Jag stötte bort honom. Det handlar väl antagligen hans förutfattade me-
ningar och uppfattningar.  
Jag kämpar för att ta emot Kristus, Gud, fullt ut här på Jorden men känner ett motstånd eller rättare 
sagt ytterligare blockeringar som måste brytas igenom. Gode Gud, hjälp mig vidare på din väg. Ge 
mig glädje, kraft och allt som behövs för att klara mitt uppdrag. Amen. 
25/7 2003 
Vi åkte ut till Munsö, skulle leta efter ett badställe. När vi åkte ner mot ett sandtag såg jag plötsligt en 
glimt av viken från min dröm om den gamla egendomen, Bona i höstas. Det var Bonavik! Jag var ju så 
förvirrad för jag trodde inte alls att det fanns något liknande drömmen om viken nära Bona i verklig-
heten. Och nu låg den plötsligt där med sina röda hus. Den fanns, fast på andra sidan ön. Fantastiskt. 
En underbar solnedgång vid Rastaholm. Jag upplevde att jag förenades med Bonavik på något sätt i 
natt. Att förenas med Templet. Min själ flög iväg dit så fort den fick chansen. Det känns verkligen som 
min rätta hembygd. Det var väl Hilmas önskan att få återvända till Munsö som bl.a. har ”drivit” 
denna inkarnation. Eller reinkarnation…  

KYRKAN MED DE TVÅ GYLLENE TORNEN 

27/7 2003 
Jag förstod att det inte så mycket gäller att lyfta från Jorden utan att i stället ta emot det vita korset 
här nere.  
Jag drömde om en nära bekant som köpt ett stort hus eller en fastighet centralt. Han kombinerade sin 
tidigare verksamhet med uthyrning till stora kunder, bl.a. ett stort varuhus och han fick stora hyresin-
täkter. Det skulle vara något slags möte, jag kom sist. En gammal skolkamrat som sa att han sett nå-
got om min nya inriktning på Internet var där. En äldre man, som på något sätt var knuten till den där 
hyresvärden, och ytterligare två personer var där. Jag satt vid kortändan, var kanske någon slags 
mötesordförande. 

Jag såg fönstret. Det var större men fortfarande högt uppe tyckte jag. Den otroligt blå 
himlen och solen. Plötsligt såg jag kyrkan. Guld, två torn. Den avtecknade sig mot den 
blå himlen. 

Vi i Gud och Gud i oss. Den starka, gudomliga kärleken. Barnet som växt i mig och som nu nästan är 
fullvuxet. Denna kraft som kan spränga alla begränsningar, lösa upp alla blockeringar. Gode Gud, 
gör mig fri ända nere på den allra lägsta, mest personliga nivån. Amen. 
Jag fick också någon insikt om islam. Att jag inte kan dra mig undan mitt ansvar. Andens rike som är 
mitt rike, oavsett kulturell hemvist. Jordens folk som måste befrias. Kvinnorna. 
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28/7 2003 
En ganska jobbig natt. Drömde återigen om någon slags kurs. Jag hörde egentligen inte dit, det var 
något grundläggande, ”nybörjarnivå”. En qigong-lärare och en av mina släktingar var där. 
Skrivet i Engelsberg samma dag 
En härlig upplevelse att få komma ”tillbaka” hit. Den där konstnärskolonin från sekelskiftet var be-
tydligt större än jag hade förstått. Lustigt att jag aldrig har hört talas om den tidigare. Det är ju ett 
världsarv så mycket är sig väldigt likt från Hilmas tid. Jag hade den där vimmelkantiga känslan eller 
svimningskänslan för ett ögonblick när jag kom hit, ungefär som vid första besöket på Hilma af Klint 
utställningen på Liljevalchs. Dofterna, den härliga energin. Min själ har ju längtat hit.  
Det är väl detta som medvetandets kontinuitet handlar om. Att man är så fäst vid ett ställe att själen 
för en dit även i nästa inkarnation. Tofta, Munsö, Engelsberg. Och precis som vid tidigare ”pilgrims-
färder” har jag även här denna känsla av att vara i en ”tidsbubbla”. Ensam, vandrande mellan tider-
na. Det mesta är stängt här på måndagar och vädret var lite regntungt på förmiddagen vilket förstås 
höll turisterna borta. Och det passar mig utmärkt. Att bara få vila i denna lyckliga känsla av återse-
ende.  
Jag har fått så mycket via Hilma. Upplevelser som egentligen inte går att sätta ord på men som hand-
lar om helhet, att få sammanföra sina olika delar. Jag har ju inte riktigt velat ta in detta med reinkar-
nationen, men visst är mitt liv en direkt fortsättning på hennes. På sätt och vis. Och så är det väl mer 
eller mindre för alla, men detta att öppna portarna mellan liven ger förstås en extra dimension åt allt, 
på gott och på ont. Eller ont är förstås fel ord, detta är förstås sådant som måste rensas ut. Men nog 
var det också typiskt att qigongarna blev mer aktuella för mig i går igen, de är ju nära förbundna med 
Hilma. När hon kommer upp till ytan kommer de också upp… 
29/7 2003 
Jag såg en medeltida madonna i går kväll, bilden fanns där en lång stund. Det milda, oändligt kär-
leksfulla leendet. 
Jag drömde att jag bodde i ett gammalt hus, ett slags studentboende. Jag skulle iväg. Allt var genom-
dränkt med vatten, det droppade från taket. Det var något om någon som lämnat eller inte ställt upp 
tidigare, men som i alla fall fanns där nu.  
Jag drömde att jag rensade en rabatt från ogräs. Det var antingen på grannarnas sida eller alldeles i 
gränsen mellan våra områden. Han, grannen, kom hem med bilen alldeles fullproppad av förnöden-
heter. Jag satt i skymundan vid den där rabatten med mina böcker i knäet. Jag kände mig nog lite 
generad men ingen såg mig. 
30/7 2003 
Underbara träningar. Kraft, kärlek, kontakt, rytm och harmoni. 
Jag drömde att jag och en annan åkte parallellslalom. Jag tror att vi vann. Men den andre var ”dold” 
eller ”osynlig”. Folkets jubel. Jesus! var det någon som ropade just när vi gick i mål. Jag kom hem till 
någon efteråt, jag skulle samla ihop något skräp först, kanske något som jag bar med mig i fickorna. 
Tacksamhet.  

ETT NYTT BLAD VÄNDS 

31/7 2003 
Jag såg i en vision hur någon vände ett blad efter träningen i går kväll. Ett nytt blad, ett nytt kapitel. 
Åkte ut till Adelsö och Munsö med min dotter. Alltid denna oändliga glädje att få komma dit ut. 
2/8 2003 
Jag såg i en vision en liten röd stuga på andra sidan av en flod. Plötsligt tändes en eld vid sidan om 
stugan. Elden växte snabbt till ett stort bål. Den spreds över allt, även till ”den här” sidan. Kärleksel-
den. Mycket glädje, mycket kärlek. Tänker på min gamla skolkamrat. Nog är det underligt, men vi 
skulle ju samlas igen. Ytterligare ett gammalt kärt band. Men också en smärta djupt inne. Antagligen 
en karmisk smärta, kanske någon svår upplevelse som vi delat.  
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3/8 2003 
Jag drömde att jag träffade någon kraftfull man, min ande förenade sig med hans. Drömde att jag och 
två av mina f.d. arbetskamrater hade drömt samma dröm. Vi hade 50 000 kr och fick ytterligare 
50 000. Att förvalta sitt pund. 
Drömde att jag var i en studentkorridor eller något liknande. En kvinna berättade om en rik man som 
slutat med sin verksamhet och startat en ”kyrka”. Jag bestämde mig för att söka upp honom. Med mig 
hade jag ett litet barn som var ”slaktat”. Hon var uppsågad, inälvorna var borta men hon levde i alla 
fall. Jfr. med lammet som blev slaktat. Den lägre personligheten som ”dödats”, som är tom. Hon låg 
och vilade i ett annat rum. Hon kallade på mig med mobiltelefon. När jag vek upp täcket var köttet 
rykande färskt. Det påminde om att se en nyss slaktad gris… Obehagligt att tänka på nu, men känslan 
i drömmen var inte obehaglig.  
4/8 2003 
Jag drömde att jag deltagit i någon partävling där vi lyckats i första grenen eller tävlingen. Vi slog en 
svart och en vit boll samtidigt och träffade mitt på linjen. Nu var jag, och kanske också min partner, 
isolerade i ett rum. Vi fick inte ha kontakt med de andra medtävlarna eller deltagarna. Vi, eller jag, 
hade flera barn som var som miniatyrvuxna. De kinkade, ville ha nappflaska. Jag smet ut och skulle 
ordna med välling men bad en syster som satt ute i köket och läste tidningen att ordna det i stället. Jag 
tog några karameller och gick tillbaka till ”isoleringscellen”. Det verkade som om tävlingen skulle 
fortsätta när de andra var klara. 
För någon dag sedan var jag ledsen över någon förseelse eller något svek. Plötsligt var det någon 
som lyfte på en ”hasp” eller öppnade en ”lucka” och den där sorgen började strömma ut. ”Var så 
god” sa han, jag svarade ”Tack”. Mästaren som hjälper och befriar. Det har aldrig varit så tydligt 
tidigare. Men nu i kväll är jag ledsen igen. Jag vet ju att det är kärleken, kraften, anden, som ström-
mar ner i mig och tränger ut allt gammalt ont, men det är ändå svårt. Denna ensamhet och isolering, 
denna olidliga saknad. Och ändå hopp innerst inne. Tro, hopp och kärlek. Men störst av allt är kärle-
ken. Brödraskapet. 
Visst kunde jag söka upp dem. Att återigen räcka ut en hand. Men det är faktiskt ingen mening. Så 
länge de är bundna till sin ”mästare” är det i praktiken meningslöst. Dels tar de ju inte emot mig. Och 
att betala för ”träning”, att gå in under hans svarta fanor för att få gemenskap. Nej! Ska vi mötas 
måste det ske i öppenhet, sanning och kärlek. Det måste ske i kraftens rätta namn, i den rätta Mäs-
tarens namn. I Guds namn. Nu kan jag aldrig nöja mig med mindre. Och mitt ansvar? Jag får ju allt. 
Allt har uppfyllts. Jag borde verkligen vara nöjd, det här är naturligtvis ett positivt tecken. Ytterligare 
något som lossnar, ytterligare något som öppnas. Ytterligare ett krafttillskott. Tack Gode Gud, tack 
alla mina Mästare och lärare för all nåd, all kärlek. Amen. 
Templet med de två tornen som reste sig mot den blå himlen. Vi är ju så nära nu. Gode Gud, hjälp mig 
och oss alla framåt på Din väg. Amen. Amen. Amen. 
5/8 2003 
Jag drömde att jag var på väg ut från ett varuhus. Det var tomt, det var någon slags utgång på ”bak-
sidan”. En gammal qigongare var en kombinerad butikskontrollant och kassörska. Hon var argsint, 
körde med kunderna. Jag hade inga varor, det enda jag bar på var min plånbok och den var också 
tom, eller i alla fall fanns det inget i den som jag skulle betala. Trots det skrek hon på mig, jag fick 
inte gå ut genom vändkorset. Jag skrek tillbaka att jag tyckte hon skulle söka för sina klimakteriebe-
svär och så gick jag ut i alla fall. Övergångsbesvär. Att bli hindrad av en gammal qigongare. Men jag 
har inget jag behöver betala, jag är fri att gå ut. En ”inkvisitor” vid utgången. 
Det är samma gamla historia som vid varje nytt ”kapitel”. Sorg, längtan, ilska, utrensning. Hosta. 
Och en kraftfull inriktning mot Lars, en längtan efter att bli förstådd, att få kontakt. Att få förmedla det 
som händer och att bli mottagen. Och på sätt och vis har jag alltid ”gått på pumpen” men samtidigt 
har varje sådan här kris lett framåt. Och nu är allt egentligen klart. Visst är jag färdig att gå ut, jag 
måste bara göra mig fri själv. Och det som befriar är ju sanningen. Frihet. Sanning. Kärlek. Broder-
skap. 
Och vad är det för sanning som jag behöver hjälp med att få fatt på denna gång? Att inte segla under 
falsk flagg. Att våga och kunna stå upp för det som hänt och händer. Att våga ge uttryck för min guds-
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tro, min ledning, mitt uppdrag. Och stackars Lars? Min bror, min spegelbild. Om han är feg, snål, 
osann, osjälvständig. Vad gör det mig till? Om jag är öppen, sann, givmild och kärleksfull, vad gör 
det honom till? Detta starka band, dessa krafter som flödar fram och tillbaka. Dessa små, svaga per-
sonligheter som vi är här nere. Allt gammalt ont, all karma. Men nu har jag ju ändå tagit emot Anden, 
Fadern. Vi har tagit emot Fadern. Hjulet i Universums mitt. Dharma-Dhatu. 
Jag fick brev från Anna förra veckan. Mycket underligt. Såg en rundlagd ung kvinna med ljust burrigt 
hår. Hon visar en sådan insikt och mognad. Visst är det den ”riktiga” Anna som dyker upp. Knut var 
visserligen Vollmar men inte Anna. Den här gav sig till känna genom Vadstena. Det vimlar ju av 
gamla munkar och nunnor. Jag drömde ju också att jag inte gett en riktig bild av qigongarna. Är det 
fler som jag missat? Spelar det någon roll? Egentligen inte, allt har skett precis så som bestämt. Det 
är helt enkelt en del av mig, en del av min själ, detta att till varje pris vilja se mönstret, att vilja förstå. 
Även Hilma sökte ju dessa karmiska mönster i så många år. Åtminstone från omkring 1905 och fram 
till sin död. I 40 år… Inte underligt att jag fortsätter. Men egentligen är det en underordnad historia. 
Det viktigaste är det som sker nu. ”Låt frukten visa vilken sorts träd det är frågan om.” 
7/8 2003 
Jag pratade en stund med Lars i går. Ville egentligen bara berätta att allt gått som bestämt, att allt 
var fullbordat. Men efteråt hörde jag dels ordet ”tragedi” och dels började en stor sorg att rinna ut. 
Nog var det ytterligare ett led i utrensnings- och städningsarbetet. Var ledsen hela dagen och kvällen.  
Drömde om någon restaurang, vi var i köket. En man som var med mig ställde sig med sina smut-
siga skor direkt på spisen. Jag drog ner honom med en kommentar om bakterier och smuts. Att 
trampa på härden. På det renaste. Det centrala, förutsättningen för matlagningen. Vestas härd, 
vestalen. 
Orolig natt, mardrömmar. Att jag skulle lämna mina föräldrar och inte hade packat, jag hade en 
massa påsar och oviktiga prylar. Tog med ett par veckotidningar från en stor hög.  
Jag drömde om en stor fest. Där fanns många likadana turkosa 50-talsbilar. Men jag hade inte med 
mig några kläder eller andra prylar. Festen började, men jag irrade omkring, helt utanför, helt fel, 
helt förvirrad. Till slut drömde jag om en kvinna med ett litet barn eller baby. Plötsligt växte barnet 
till en 4- eller 5-åring. Hon sa allvarligt till mig ”Åsa, varför går du in i den där fliken av dig själv?” 
Tydligen var det något som genererades av mitt eget intellekt. Det är klart att det finns en osäkerhet i 
mig. Jag får ju min kraft och tillförsikt från de Höga, från det Högre jaget. Annars skulle det inte alls 
fungera.  
I drömmen om kvinnan och den lilla flickan sa kvinnan att hon var gift med barnet och nu började 
andra delen av deras äktenskap. Jag tyckte det var så underligt. Men det är klart, det högre jaget är ju 
”gift” eller förenat med det lägre. Barnet växte till ca 4-5 år. ”Jag” är ju faktiskt 4 år nu, går in på 
mitt femte räknat från mitten av augusti 1999. US, det högre jaget. Föräldrarna, den kvinnliga 
aspekten av det som i grunden är ett. 
Jag drömde om en gammal bekant som tydligen vidtagit alla upptänkliga skyddsåtgärder, som hade 
alla ”preventivmedel”. Tänkte på honom som inte släpper ifrån sig något av sig själv. Att vara så 
sårbar. Gode Gud, hjälp och skydda honom, ge honom av din styrka. Amen. 
Jag känner en oro för att trampa fel, att göra fel. Men jag måste lita på min intuition. Och jag får ju 
all hjälp. Tack Gode Gud för all nåd. Amen. 
8/8 2003 
Jag arbetar med min egen förståelse, min egen insikt. Läser Texten från de Höga Mästarna och med-
delandena igen. Allt har egentligen redan hänt? I mitt liv är det så. Och var och en måste själv för-
verkliga sig själv i sitt eget liv. Vad återstår för mig? Jag fick ju befallningen att bli kvar. Visst har jag 
en uppgift här. 
Kände en så stark närhet i går kväll. Doften av ull. Den starka kraften. Lammet. Funderar på synen av 
kyrkan med de två gyllenen tornen. De två höga personerna som förekommit i mina drömmar, mannen 
och kvinnan som var likadant klädda, så nära varandra. Mannen som kom in på ”studenthemmet” i 
en dröm och omfamnade mig bakifrån, vars handflata jag kysste. 
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Ande och materia: två lika stora krafter i total jämvikt. Maat, gudinnan. Balansen. Jämvikten. Jämlik-
heten. Kärleken. Det högre jaget, US. Templet. Messias, kärlekens budbärare. Bruden som personifie-
rar kärlekens gudinna. Lärjungarna som får möta sin Mästare.  
Jag läste lite i ”Templet” och kom plötsligt ihåg en dröm från häromnatten om ett barn som kastades 
runt, som vändes upp och ner och kastades in i en vägg. Det var antingen natten före eller natten efter 
det att jag pratade med Lars. Barnets ena ansiktshalva, särskilt munnen, blev alldeles blått, jag hade 
en känsla av att barnet var dödsdömt. Nu ser jag en referens till karmakraftens halvt vredgade, halvt 
leende ansikte. Och dessa mardrömmar etc. på slutet, visst är det återigen en utrensning. Detta mödo-
samma nedstigande, dessa skrämmande och olustiga motkrafter som aktiveras i mig. Men visst är det 
lättare nu, det är inte alls av den otroligt skrämmande digniteten som fanns i utrensningen innan Fa-
dern kom ner i juni.  
10/8 2003 
Jag drömde att jag träffade någon som jag hjälpte upp på fötter. Hon jämrade sig, hade tydligen ont. 
Drömde att jag kom bakvägen in till mitt arbetsrum. Utanför låg en massa blommor, rosor. De var 
alldeles färska. På en satt en lapp med något tack för att jag gjort Fa Qi (gett kraft). Jag gick ut och 
precis när jag höll på att låsa ett lås långt nere med en stor blank nyckel kom en arbetskamrat och sa 
att finansdepartementet ville låna mitt/våra rum. Det var OK för mig, jag erbjöd mig att städa ut det 
helt och hållet, men det behövdes visst inte. Jag tyckte det hade varit lika skönt att få göra det.  
Drömde att jag hjälpte en äldre man över vägen från läkarmottagningen i ett servicehus till hans bo-
stad på andra sidan vägen. Först skulle jag och hans väninna hämta något. Hon var övermätt på alla 
bullar som jag bakat och bjudit på. Jag var betrodd med en nyckel som behövdes för att köra hissar-
na. Det var en hiss upp till femte våningen och en annan hiss upp till sjätte och sjunde våningarna. 
Hon var så sportig. Jag sa först att jag passade bäst i ett harem men ändrade mig till att jag passade 
bäst ute i öknen där jag byggde pyramider. Som ett torrt skinn. Kommentar: jag såg sedan att ordet 
harem tydligen betyder avskilt område. 
11/8 2003 
Jag drömde att jag var på väg någonstans och mötte två flickor som jag stötte ihop med. De hindrade 
mig ett tag. Jag var visst på väg till något nytt centrum. Jag mötte en programledare som red på en 
åsna. ”Det låter som en åsna, det ser ut som en åsna, det är en åsna” sa jag. Han som ledde oss förra 
gången och som rider på en åsna. Att känna igen honom. Det skulle bli någon slags frågesport i TV. 
Programledaren gick igenom dem som var uttagna, var och en satt i en egen glasbur. ”Hon är bara 
intresserad av sex” sa han om någon kvinna. Jag var ett slags pilgrim, en ung ”nyfiken” man med 
ryggsäck.  
När jag vaknade var det någon som sa ”om 120 dagar är verket klart, det återstår bara mindre delar 
nu”. En profetia. ~10 december.  

TAVLAN AFTONFRID 

Jag upptäckte att Hilma af Klints tavla Aftonfrid precis föreställer utsikten från vår tomt söderut, ut-
sikten från mitt arbetsrum. Hon målade något år 1907 som tagit form nu år 2003. Storleken på björ-
ken, formen, enarna. Just denna syn kan bara ses nu eftersom naturen växlar. Dels kunde jag inte 
urskilja motivet på tavlan i början, det har ju klarnat gradvis, och dels hade jag inte insikt. Tydligen 
överfördes denna bild till Hilma från mig… Att överskrida tid och rum, får man kontakt med sitt högre 
jag blir det en förbindelselänk över liven. Medvetandets kontinuitet fungerar inte bara ”framåt”… Det 
här är ju den utsikt jag har från mitt qigong-rum, det jag sett varje gång jag ställt mig för att träna 
qigong. När jag stod och tänkte på det här hörde jag en manlig röst som sa ”är du äntligen övertygad 
nu”? Och det måste jag förstås vara! 
Målningen och min egen bild finns på sidan 542 i den här boken. 
Jag såg en lektionssal i klarsyn i morse. Det verkade vara ett universitet. Modernt, ljust. Stolarna stod 
lite i oordning, som om lektionen just var över. Har börjat fundera över min uppgift, att förverkliga 
Kristi lära. Min plattform. Sverige, mina erfarenheter, mina böcker. Det yttre, formen, kontra det inre. 
Psykologi, andlighet, förtryck, jämlikhet, terrorism, personlig utveckling, kvinnans roll… Visst finns 
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det en önskan att få göra någon slags metodutveckling kopplat till allt detta. Min doktorsavhandling 
som jag upplevde att Förklaringsboken var. 
12/8 2003 
Jag drömde att jag var ute och körde bil, jag skulle köra ut på en motorvägspåfart men i stället följde 
jag ett hjulspår rakt uppför ett brant berg. Jag lämnade bilen nästan hängande på branten och satte 
mig där uppe insvept i en kappa eller mantel. Några personer kom förbi, bl.a. ett par män som hade 
ett nära förhållande till varandra. Den ena hade mustasch men den andre var skägglös. Jag vågade 
inte backa ner bilen själv utan räddningstjänsten fick komma och ta ner den. Det skulle skrivas någon 
slags rapport? 
Hjulspåret rakt uppför berget. Det var bara en som hade kört där tidigare. Jesu Kristi efterföljare. 
Den branta stigen. Att inte våga köra ner igen. Att svepa in sig i ett skyddande lager. Visst finns det en 
rädsla att gå ner, en rädsla att min ”klädnad”, min ande skall skadas. Dels är jag fortfarande oerhört 
känslig för ljud, lukter, energier, smuts, föroreningar. Jag behöver verkligen en ren och lugn omgiv-
ning. Men jag ska ju också föra ut deras lära? De har ju sagt att jag skall uppmärksammas. 
Jag funderar runt mina drömmar om att jag var tvungen att åka till Lund, att hon som arbetar med 
böcker skulle flytta till den allra sydligaste delen av landet, att jag fått en professur osv. Lunds univer-
sitet har tydligen fått en donation för en professur i parapsykologi men jag tror att jag såg något om 
att det inte fanns några sökande. En sådan plattform vore egentligen drömmen. Eller? Men det hand-
lar ju om kunskap, om att skingra okunskapens dimmor. Det handlar om vetande och inte tro. Om 
psykologi och personlig utveckling. Visserligen saknar jag formell akademisk kompetens över grund-
nivån, men nog känner jag att jag besitter den faktiska kompetensen efter alla dessa tusentals år i 
mysteriets tjänst.  
Kära Orakel, ge mig ett förutsättningslöst råd! Jag fick 45. Samling. Nyckelord: Samla ihop, församla, 
liva upp En stor ansträngning skänker stora belöningar. Detta är en tid för stora projekt. Förena 
människor och ting genom en gemensam känsla eller ett gemensamt mål. Var som en kung som före-
ställer sig ett tempel fullt av bilder som förenar människor och skänker dem kontakt med högre mak-
ter. Träffa stora människor. Besök dem som kan hjälpa och råda dig. Se över din huvudidé och fun-
dera på hur du organiserar ditt sätt att tänka. Sätt dina idéer på prov. Kraftsamling inriktad på hand-
ling.1 (Mina understrykningar.)  Tack kära Orakel! 
Klart att den akademiska världen är ett sidospår. Och det är väl inte ens tekniskt möjligt. Käbbel, 
strider, att utsätta sig för förlöjligande. Jag måste förstå vad som är viktigt. Lära mig att fokusera. 
Skapa en plattform som kan vara stabil oavsett hur det yttre formas. Men bilden är så komplex, det 
krävs tydligen ytterligare en medvetandeutvidgning. Eller gör jag allt onödigt komplicerat? 

BÖRJAR ARBETA MED BOKEN PÄRLAN 

14/8 2003 
Jag drömde att vi besökte en gammal plats där ett stort slag hade stått. Den som var med mig tyckte 
att det var onödigt, det var ju bara åkrar där nu. Jag tyckte däremot att det kunde vara intressant för 
barnen, det var inte svårt att föreställa sig hur de två styrkorna strömmat ner från var sin kulle och 
mötts i ett slag nere i dalen.  
Drömde att jag stod uppe på trettioförsta våningen, på en balkong utan räcken och skakade mattor. 
Jag höll på att falla, tappade mattan, men lyckades klamra mig fast själv. Högt och inget skydd. 
Drömde om en bild i en tidning som föreställde en gammal högskolekompis. Fast jag visste vem det 
var så var bilden förvrängd, det gick inte att se att det var hon. Hon fyllde 35, fast hon borde vara 45.  
Började skriva på ett slags slutrapport i går. Funderar på formen för den. En akademisk uppsats? 
Ytterligare en projektrapport? Hur får man fram livet, essensen i det som hänt? Glädjebudskapet, Han 
är ju verkligen här som utlovat. Ordet… 

                                                 
 
1 Karcher, I Ching s 170. 
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TIAN, ELVAN OCH TOLVAN 

15/8 2003 
Jag drömde att jag besökte Anna. Det var smuts eller smitta på brödet, även på det färska. Hennes 
och min man skulle gå ut tillsammans. Någon talade på något slags latin om att ”jag kallar dem för 
Diecan, Uoncan, Doucan”. Tian, elvan och tolvan. (Tänker på Hilmas no 10, no 11 och no 12.) 
Grannarna där hon (Anna) bodde var rika, välbärgade, byggmästare. Det var ett speciellt bra om-
råde. Någon kvinna som hörde till dessa välbärgade byggare fick någon slags skada (?) på hakan 
och nacken när hon blev omtumlad i något slags tumult med sin man, men hon fördes i triumf till-
baka till Stockholm. Annas man var plötsligt Fred. 
16/8 2003 
Jag drömde att jag samtalade med två män om att ”fånga en gök”. Den ene hade visst dåligt samvete. 
Jag drömde att jag kom till ett stort hus på Ekerö. Jag städade noga. Det visade sig tillhöra qigongen 
fast det hade hållits hemligt att det fanns. Nu var det en lekskolegrupp där, det var mycket små barn. 
Jag hittade kläder bakom ett skåp och en väska som jag visste var Lottas. Hon och hennes man hade 
tydligen varit där. Nu var hon på väg tillbaka. Såg två virkade tofflor i varandra. Någon ”M-a”, var 
tydligen högt uppsatt, hon hade direktkontakt. Det fanns två telefoner, en röd som var direktkopplad 
och en vanlig. ”M-a behöver bara lyfta luren för att få kontakt” var det någon som sa. Jag sa att de 
bara hade det där huset för att binda kapital, och några andra höll med fast inte öppet. Det var helt 
tomt. Jag hade med mig en baby och hade problem med att hitta en väska eller påse med kläder.  
Att ha ett stort hus som man håller hemligt. Återigen den där känslan av hemlighetsmakeri, utnytt-
jande, egoism. Men jag var fri. ”M-a” var ju en av ”flickorna” som jag kallade på vid mottagandet av 
Fadern. Tydligen en ”syster”. 
17/8 2003 
Jag drömde att vi var en massa gamla vänner och arbetskamrater som samlades. Plötsligt hördes 
musik och alla började dansa i ett långt led efter varandra. 
19/8 2003 
Enormt starka, underbara sammansmältningar. Hade en känsla av att förenas med Sverige, med 
själva landet, med jorden. Tänker på Hilmas tavlor med människor med gult och blått och även min 
dröm om att jag träffade människor som färgat håret gult och blått. Att få gå upp i alltet, att förvand-
las till atomer i Gud, i Kristi kropp. 
Jobbade med slutrapporten i går. Hilmas Aftonfrid och mitt kort på utsikten från vårt fönster. När jag 
tränat i går kväll hörde jag åter de spröda klockor jag hörde julen 99 eller om det var 2000. 
20/8 2003 Hos Anna. 
Drömde om en grupp kvinnor som stod utanför min dörr. De pratade om att jag inte bjudit på så god 
mat förra gången. Alla kom in men jag hade glömt att de skulle komma just den dagen. Jag var oför-
beredd och oklädd. Men gästerna hade med sig massor av god mat. En f.d. arbetskamrat ville dock 
inte äta, hon krävde varm mat, det här var mer som en buffé. Någon gav mig en knuff så jag hamnade 
på tårtan. Den hade grädde men ingen ytterligare dekor. Rosen på tårtan? 

DEN TOMMA GRAVEN 

21/8 2003 
Jag drömde att jag simmade i ett underbart varmt hav och mötte min älskade. Vi var som delfiner i 
energins ocean. Underbart. När jag gick upp var det en tom till hälften öppen grav till vänster om 
vägen, några tygtrasor låg kvar i den. Jag gick uppför en brant backe mot mitt hem och mötte min 
son. Jag tyckte att också han skulle bada men han ville göra något annat. Jag upptäckte att jag bar 
mina kläder med insidan ut.  
På tåget hem samma kväll. 
Vi besökte Varnhems klosterkyrka. Det var så oroligt, inte en lugn stund, men en vacker byggnad. Vet 
inte riktigt vad meningen var. De gamla munkarna och nunnorna som återförenades i en klostermiljö 
kanske. Det har verkligen känts som en återförening och en avrapportering. Inte från 2001 utan från 
1937… Underligt, att jag återfann Anna och att hon fanns så nära. Och stackars Knut, min irritation 
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över att han inte förstod, eller snarare min förvirring. Nog borde jag ha förstått att Anna visste eller 
”kom ihåg” mer än så! 
Väldigt stark kraft i går kväll, får väl se vad som öppnas hos henne och hos mig. Finns det mer? Just 
nu känns det lugnt, fridfullt. Jag har återfunnit något viktigt i mitt liv. Tack för allt. Amen. 
22/8 2003 
Jag kände mig så rastlös. Gick till slut ut och sågade ner den där granen som jag retat mig på i flera 
år och som inte fanns med på Hilmas tavla Aftonfrid. Fick själv lite mer frid. Vi har ju verkligen vår 
fria vilja, det är vi själva som bestämmer här på Jorden. Nu stämmer plötsligt bilden och verkligheten. 
Eller rättare sagt, målningen visade den verklighet som jag ”tjatat” om i ett par år. 
Jag mailade AG för ett par dagar sedan. Har ju känt ett visst tryck att ta kontakt med honom sista 
halvåret utan att förstå varför. Annat än att han är forskare med inriktning mot mystiker o. dyl. Han 
svarade att han var mycket intresserad av Hilma af Klint och att en av hans böcker haft Gurli Lindéns 
bok ”Enheten bakom mångfalden” som utgångspunkt. Detta är förstås ingen slump. Men meningen 
visar sig förstås när det är dags.  
Kväll 
Tänker på rösten som jag hörde för några dagar som sa ”hjälp X över”. Tänker på drömmen från 
10/8 om att hjälpa någon hem från Fältöversten, över Valhallavägen. Har tänt ljus. Känner inget an-
nat än frid. Allt är som det ska. En stark kraft, en drottning som går över. Majestätisk, utan problem. 
Att gå över med denna glädje och beslutsamhet, utan tyngande band, utan att ha något oavslutat. Vil-
ken förebild. 
Några dagar efter det här kom jag plötsligt till en operationssal eller något liknande när jag medite-
rade. Det var en stark lukt av ”sjukhus”, av desinfektionsmedel. Någon låg på operationsbordet och 
jag sa ”stackars henne, finns det inget man kan göra?”. Det kändes som om det inte fanns något att 
göra. Först kopplade jag samman dessa upplevelser, men nu i efterhand inser jag att de inte hade 
något med varandra att göra. Att ”hjälpa någon över” behöver nödvändigtvis inte betyda över grän-
sen mellan liv och död. 
23/8 2003 
Jag tänker på att jag såg den Gamle i Rosengården för några dagar sedan, halvt vänd från mig. Jag 
känner att trådarna knyts samman. Så fort jag tänker på AG hör jag namnet Gaspar Lucena, Juan del 
Castillos bror. Och att jag fick träffa Anna. 

ETT EVIGHETSTECKEN 

25/8 2003 
Jag vilade och funderade på Aftonfrid. Såg i detsamma två ringar som hängde ihop. Förbundet mellan 
Gud och människa. Ringarna förvandlades till två ormar som snurrade mot varandra och de smälte 
sedan samman till ett evighetstecken. Förbundet, samarbetet, människans del i arbetet, i verket. Som-
nade och drömde om prunkande trädgårdar, en öppen dörr, en öppen väska på tröskeln. Glädje. Det 
var en lustgård på båda sidor om tröskeln.   
Är Aftonfrid det slutgiltiga beviset? För mig är den ju det. ”Är du övertygad nu?” I all sin enkelhet 
och all sin ofattbarhet. Så enkelt och självklart om man förmår gå utanför tid och rum. Så ofattbart för 
ett begränsat, ”rationellt” tänkande. Ett underverk för mig, bara en liten björk för andra. En levande 
verklighet för mig, bara en gammal tavla för andra. Mysteriet, förbundet, den levande Guden. Den 
verkande kraften. A och O, den som fanns före och som alltid kommer att finnas.  
26/8 2003 
Jag upplevde återigen en sådan där glädjerik återförening i natt. Gamla vänner från studietiden som 
jag helt hade glömt bort. De hade inte gått samma utbildning som jag. Jag höll någons hand, han 
talade om att livet var tomt, enahanda. Att jag skulle kunna ge dem något som de saknade. Mjölk? Vi 
talade om att nu var ju barnen avvanda och pottränade, nu kunde vi börja leva. Tänker på det högre 
och det lägre jaget. Det lägre jaget som måste uppfostras av oss själva, som tar all uppmärksamhet 
ända tills det lärt sig lyda tillvarons lagar och lyssna till den inre rösten, till intuitionen, till den and-
liga världen. Pratade med Helene i Karlstad. Känner mig inte riktigt i balans. 
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GROPEN 

27/8 2003 
Jag drömde om någon som var missbrukare eller beroende och någon som hjälpte till att dölja bero-
endet.  
Drömde att jag var i en otroligt otillgänglig, stenig, klippig, brant klyfta. Det var som en stor grop. 
Jag och en äldre man skulle till ett mål, ev. en station eller centralen. Han kastade sig över en klyfta 
och slog i stenen med ett otäckt ljud, jag förstod att han skadat sig. Själv vände jag om och segade mig 
med hjälp av en liten björk med möda över kanten. Det var en exotisk miljö, jag såg en massa kräldjur 
med starka färger som jag inte kände igen. När jag kom över kanten såg jag i alla fall vägen. 
Det gick igenom enormt mycket kraft i går kväll. Men kraften var helt utan laddning, ingen känsla, 
ingen kärlek. I alla fall på den medvetna nivån. Tomt. Men antagligen som det skall vara. Efteråt grät 
jag en del. Vet inte ens om det var mina ”egna” tårar. Någon rensning någonstans handlade det väl 
ändå om.  
Som vanligt är det enda jag kan göra att kämpa på med det jag tror är rätt. Känner en underlig mot-
vilja, eller snarare ett motstånd mot slutrapporten. Virrar till det när jag försöker skriva. Är det inte 
rätt tid än? Efter striden kommer friden. Jag har ju känt denna stora frid och lycka i sommar. Vad 
återstår egentligen att göra? Gode Gud, hjälp ditt verktyg framåt. Amen. Tack för allt! Amen. Låt allt 
ske enligt din plan. Amen. 
Kväll 
En underbar upplevelse av kraft och glädje. En ny stark kontakt.  
28/8 2003 
I natt sa projektledaren ”Nu fattas bara den yngste”. I detsamma såg jag en bild av en man/yngling 
som sov. Den siste lärjungen som skall väckas. Är det det bedårande barnet? Jag tänkte ju på Knut 
som ”den yngste” när jag först såg honom. Diecan, Uoncan, Doucan och nu nr tretton. 
30/8 2003 
Jag drömde att vi hade två enorma gamla hus, det var som stora grå hälsingehus, utan färg. Ett var 
permanentbostad och ett var sommarhus, där bodde vi nu. Några gamla vänner kom på besök men 
jag hade så mycket annat att göra. Jag kom på att vi var tvungna att sälja åtminstone det ena av 
dessa jättehus men var bekymrad över att huspriserna stod så lågt. Egentligen drömde jag nog att vi 
var tvungna att sälja båda de gamla husen och köpa ett nytt. En ny boning…  
Tänker på den vita elefant jag sett till och från. Det är tydligen en buddhistisk föreställning. Den ver-
kade förmedla mildhet till mig. 
Indra som föds ur sin moders högra sida. 
Buddha som föds ur sin moders högra sida. 
Jesu sår i höger sida. 

Både buddhistiska texter och rigvediska verser säger att alla ”mighty persons” föds på detta sätt. 
Visst stiger anden ut på den högra sidan. Ananda som krupit ända in i mitten av sitt skal, vänt, och nu 
är på väg ut i världen. Gode Gud, ge mig förstånd, tålamod och kraft att agera när tiden och tillfället 
är det rätta. Amen. Jag vet ju att soluppgången är här nu. Hilmas tavla ”Soluppgång” visar ju detta. 
The rising of a new sun.  

NÄR JÄRNFÅGLARNA FLYGER I SKYN 

31/8 2003 
Återigen en underbar kontakt nu på morgonen. En ny glädje, en ny kärlek. Att vi blir fler som åter-
förenas. Tack Gode Gud för denna nåd. Amen. Köpte A. Gs bok i går. Jag tyckte att jag kände igen 
honom så väl när jag såg hans porträtt i boken. Kände det obehagligt först, det brukar ju följa med 
något karmiskt ”elände” med dessa gamla ”kompisar”. Men sedan slog jag mig till ro med att han 
liknar en skådespelare. Men nu kom jag plötsligt ihåg synen av gruppen iförd träningskläder från den 
3/1 2002 som jag såg ”på TV”. Och mannen som jag såg den 20/2 2000, ”Svedlund”, det var helt 
klart AG. Flintskallig, medelålders, en ”munk”. Gurun, kungen och abboten… 



 392 
 

Jag hittade plötsligt profetian från Padmasambhava om järnfåglarna på Internet. Den lyder tydligen 
ungefär enligt följande. ”När järnfåglarna flyger i skyn och hästarna fått hjul skall kungen alt. 
Dharma komma till landet med människor med röda ansikten.” Människor med röda ansikten tolkas 
tydligen som indianer, men kan ju lika gärna betyda oss ljusskinnade, ”rödfnasiga” nordbor. Till-
sammans med beskrivningen av snön och mörkret i Bardo Thödol och förläggningen av Karmalandet 
till norr pekar det väl helt klart ”hitåt”. Kungen på Padmasambhavas tid var ju hur som helst Trisong 
Detsen och enligt det som hänt mig är ju både han och dharma i Sverige nu när ”järnfåglarna” flyger 
här. Men alla profetior till trots, det är ju trots allt verkligheten som är det viktiga. Guds rike är inte 
ord utan kraft! 
1/9 2003 
Känner ett visst tryck, inser att jag måste fortsätta mitt dokumentationsprojekt. Lustigt att det ska vara 
samma strid varje gång. Men det hänger förstås ihop med min oförmåga att riktigt se min roll eller 
uppgift i stort. Och på det personliga planet känslan av att sitta fast, att hålla sig själv tillbaka eller 
hållas tillbaka.  
Slog upp Matt 21:42-44. Hörnstenen och mannen som faller på en sten eller som stenen faller på. 
Tänker på drömmen från den 28/8 om mannen som föll på en sten med ett otäckt ljud. Att jag visste att 
han skadat sig. Hörnstenen är ju kärleken, det som håller ihop allt. Men också det som vi snubblar på. 
Den som stenen faller på blir krossad. Att ta emot denna enorma kraft utan att krossas, utan att 
sprängas. Eller rättare sagt, visst är det mycket som måste krossas, som måste sprängas bort.  All 
stolthet, all rädsla, allt värnande om det egna, om egot. ”Icke jag utan Du i mig.” Att vara ett verktyg 
för byggmästaren. En kanal för ordet. Att underordna sig den högsta viljan. Att gå till Jerusalem fast 
man vet vad som väntar. Med full tillit och förtröstan fast det lägre jaget protesterar vilt. Att rida på 
en åsna. Något djuriskt, envetet, trögt.  
Nog är livet alltid en strid men i stort sett har jag ju ändå fått frid. Det mesta är faktiskt klart. Det 
stora inre arbetet, utrensningen, uppstigandet. Nu handlar det förstås om att bli stark nog att klara av 
att konfronteras med ”livet”, med de energier som far runt här nere. Hur ska jag skydda mitt energi-
fält och ändå vara helt genomsläpplig? Att göra muren ogenomtränglig från ett håll men helt transpa-
rent från det andra. Brandväggen. Som vanligt är det bara att kämpa på där jag är, att ta in och ge ut 
så mycket kraft och kärlek som möjligt. Att ta ett steg i taget. Jag får ju sola mig på höjden varje dag, 
inte ska jag klaga! 
Läser dagboken från augusti och september 2002. Lustigt nog var ju samma tankar och känslor med 
separationsångest från familjen aktuella då. Och samma period 2001 var ju verkligen intensiv med en 
känsla av att jag skulle lämna allt för något helt nytt och okänt. Jag har ju haft denna känsla av att 
året är fast indelat, att samma teman återkommer vid samma tid varje år. T.ex. smärtan runt inkvisit-
ionen som var så intensiv vid påsktid både 2001 och 2002.  
Men det är ändå stor skillnad nu i år jämfört med i fjol. Då var jag fortfarande mitt uppe i kampen 
med utrensningarna från tidigare liv och befrielsen av Manrique och del Castillo. Nu i år är allt 
mycket lättare, det har ju hänt så mycket som gett mig bekräftelse och belöning under det år som gått. 
Förklaringsboken som betecknar ett mål för utvecklingen på det personliga eller själsliga planet och 
boken Templet som representerar fullkomnandet av det kosmiska och andliga arbetet. Och min insikt 
om vem jag verkligen är, kedjan som slöts via Tibet, Padmasambhava och Trisong Detsen. Evolution-
en från Egypten till Sverige. 
Hela denna mödosamma, ensamma, branta klättring, och glädjen i att nå toppen. Allt som återstår är 
att förmedla det jag fått, och det enda sätt som det kan ske på är ju genom att leva i livet. Jag lever 
verkligen budskapet, budskapet är verkligen livet. Det är bara att njuta och hänga med! Funderar 
över arbetsnamn på det nya dokumentet. Tänkte först på ”Aftonfrid” eftersom den målningen varit så 
aktuell nyss. Men så såg jag målningen ”Soluppgång” och tänkte på hur mörk jag tyckte den var i 
början, hur jag funderade på att den alls fått detta namn. Men nu är den helt ljus, hela himlen är som 
guld för mig. Och alla drömmar om att vi varit på väg till Solna. Att jag är solens dotter, att ljuset 
måste få lysa fram nu. 
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EN AKADEMISK AVHANDLING VID UNIVERSITET FÖR KAMPSPORTER 

2/9 2003 
Jag såg en ”akademisk avhandling” i klarsyn när jag vaknade. Det var mycket starkt. 

Universitet för kampsporter 
Programmet för monetära belöningar 

Det var monetära eller ekonomiska belöningar eller något snarlikt detta. Det påminde mig direkt om 
AG eftersom han håller på med judo och jag tänkte att det kanske betyder att han är inriktad på 
pengar eller på akademiska belöningar/tjänster/uppskattning. Och det är förstås möjligt, det finns 
säkert starka drivkrafter i honom. Men min nästa tanke var att det var mitt nästa arbete det handlade 
om. Att flytta kampen till det jordiska, materiella. Men kampsport är ju också lek, att utnyttja och följa 
krafter och energier med naturen i stället för mot. Där fanns också ett element av utmaning som jag 
redan känt bara genom att se hans mönster. Mystik, Tibet, öst och väst, östliga träningsformer. Att 
bemästra de jordiska drivkrafterna. 
Jag tänkte också på kopplingen mellan magiskt tänkande och vår medfödda vilja att se mönster och 
mening i tillvaron. Dessa båda är ju nära knutna till varandra, tillsammans med kreativ energi och 
inspiration. När jag tränade i går kväll bad jag om hjälp och fick en fråga vad jag behövde. Jag sva-
rade ”en knuff framåt”. I natt var det också en kvinnlig kraft som ganska hårdhänt ”knuffade” till 
mig, försökte öppna upp någon inre blockering. 
Tänkte också på min känsla redan från början av att det var någon tavla som saknades hos Hilma. Att 
det skulle utgöra något slags bevis när den ”kom fram”. Och det är ju precis det som hänt med ”Af-
tonfrid”. Den har ju gradvis framträtt för mig och nu avslöjades plötsligt dess motiv. Tavlan avtäck-
tes… 
Jag känner mig på sätt och vis energisk men också ledsen. Har haft svårt att komma vidare. Att fri-
göra mig helt. Visst är mitt gamla jag dött, men omgivningen vet ju inte om det. Känner att jag borde 
ha en slags ”begravning” en övergångsrit. Men det är också födelsen av något helt nytt, ett födelse-
dagskalas är ju betydligt mer livsbejakande. Men vilka skulle jag bjuda? Med något enstaka undantag 
finns det ingen i min omgivning som accepterar eller intresserar sig för den jag egentligen är. Den jag 
har blivit i den här processen. Jag lever i ett slags vakuum, ingen vill veta, ingen vill se, och själv kan 
jag ju inte tvinga mig på dem. De lever med en spökbild och jag lever nästan inte alls… Det är klart 
att detta måste ändras på något sätt… 
Jag såg i alla fall en annan bild när jag började mata in mina dagboksanteckningar i går. Jag har ju 
haft flera drömmar om att vi gått i mål, att vi träffat mitt på baslinjen. Drömmen om parallellslalom 
och någon i publiken som ropade: ”Jesus!” när vi gick i mål. Synen av kyrkan med de två gyllene 
tornen. Han som varit med ända från början. Mannen i dörren. Lukten av ull. Han som visade såren i 
sina händer. Och nu detta sista underbara. ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt 
ibland dem.” 
Ser också Rom 13:8. ”Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sina 
medmänniskor har uppfyllt lagen.” Jag tänker på drömmen från 5/8 om vändkorset och att jag inte 
hade något som skulle betalas. Mina ”övergångsbesvär”, min oro över att svika mitt ansvar mot fa-
miljen. Men jag måste ju förstå att det endast är genom att vara sann mot mig själv som jag är en 
riktig förebild för mina barn. Nu är vi alla på något sätt fastlåsta i en skenbild av verkligheten. Det är 
endast genom att visa sitt rätta jag, genom att stå upp för sin sanning som man är en riktig förebild. 
Att se den rätta bilden, att visa sitt rätta jag. Att leva sin sanning. Det är verkligen min uppgift. Hela 
mitt liv som är ett exempel. Jag måste ta klivet över tröskeln, konsten är ju bara (som vanligt) att för-
stå hur. 
Gode Gud, alla mina lärare och mästare. Tack för all nåd, all kärlek, allt stöd. Hjälp mig framåt på 
min väg, idag som alla dagar. Hjälp mig att uppfylla mitt åtagande, hjälp mig att följa planen. Amen. 
Amen. Amen. 
Jag fick ett enormt starkt kraftpåslag på eftermiddagen, blev mer eller mindre ”däckad”. Känner mig 
blockerad i magen nu i kväll på ett sätt som jag inte gjort på länge.  
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DEN HÖGSTA LAMAN 

3/9 2003 
Jag drömde att jag träffade en utsatt, förnedrad, nedgången person. En uteliggare eller något lik-
nande. Han var smutsig och berusad men vi fick i alla fall nära kontakt. Speciellt var nederkanten på 
hans ärmar smutsiga. Jag höll honom under armen medan vi först gick uppför en trappa och sedan 
gick nerför en trappa. Medan vi gick visade det sig att han var i stort sett blind, han ville egentligen 
inte vara smutsig men visste inte själv att han var det. Han sparkade av sig skorna i trappan på vägen 
ner och fötterna visade sig vara rena och förbluffande mjuka, som barnafötter. Han sökte sig så var-
samt nedåt i trappan med de bara fötterna, som en snigel eller snäcka som försiktigt söker sig fram 
med känseln. Nu hade han också glasögon med mycket tjocka glas som han till och från tog på sig, 
han kunde tydligen se lite ändå.   
Vi kom ner och han satte sig med korslagda ben på golvet, jag satt på något av de nedersta trappste-
gen. Några välbärgade kvinnor kom nerför trappan. När de såg den här mannen sa de ”Men där sitter 
ju Dalai Lama!”. Jag bad kvinnorna att hålla ett öga på honom, att hjälpa honom genom att påpeka 
om han blev smutsig igen eftersom han ju inte såg själv. Jag skulle iväg, men vi bestämde att träffas 
igen senare, eller att träffas en gång till. Nu var han helt nykter och förståndig. 
Jag drömde att jag försökte rengöra väggarna i mitt gamla hem, det var fullt med stora flottfläckar på 
dem. Klockan var helt ”infrusen” i något som liknade ister. En syster var där, hennes man var 
tvungen att bo på hotell eftersom jag tog upp plats. Jag tyckte att vi skulle få rum allihop men det var 
visst inte möjligt. Hon gav mig i alla fall en födelsedagspresent.  
I samband med drömmen om laman tänkte jag på drömmen om de två jättestora gamla husen som det 
var dags att utrymma. Buddhismen och kristendomen? Den här drömmen hade en svårdefinierad men 
tydligt ny karaktär. Sannolikt kopplat till den starka kraft som jag känt de senaste dagarna. Som van-
ligt är det väl något i mig själv som beskrivs. Visst är drömmen tydlig, att vara smutsig, berusad, för-
nedrad. Uppstigen och nedstigen igen. De rena, bara fötterna. Lärjungarna vars fötter Jesus tvättade.  
Jag tycker ju att det är så svårt att komma ner ”i gruset”. Känner mig förlamad. Meddelandet om att 
”jag är kraft, du är tid” från 10/6 2000. Tiden har verkligen stannat, klockan är helt inbäddad i ”is-
ter”. Det är verkligen trivialt efter allt jag varit med om, men det här sista steget handlar om att 
komma tillbaka till kroppen, till det helt fysiska planet. Och där är jag inte alls i balans just nu. När 
jag på sätt och vis lämnade den här nivån för fyra år sedan var jag i relativt god form fysiskt men det 
är klart att fyra år i min ålder också innebär fysiska förändringar. Speciellt om man bara sitter inne 
och arbetar med sin inre utveckling. Jag känner mig rent ut sagt tjock om magen och ovig, missnöjd 
med mig själv.  
Men antagligen fångar jag också upp strömningar från det kollektiva medvetandet. Nästan ingen 
kvinna i väst är väl nöjd med sig själv? Oavsett hur smal man än är skulle man alltid vilja bli av med 
fem kilo. All reklam, alla ”råd” i tidningar, allt som vräks över oss med den enda avsikten att vi ska 
vara missnöjda med oss själva och konsumera bantningsmedel, träningskläder, skönhetsmedel, 
kroppsförändrande kirurgi, hårfärgningsmedel, nya kläder etc. etc. Framför allt ska man vara ung 
och smal. Det är ju en massiv hjärntvätt som saknar motstycke i historien och målet man riktar in sig 
mot är kvinnokroppen! Tillsammans med detta får jag nog in kvinnoförakt genom tiderna och i de 
olika religionerna. En av de första kontakter jag fick över det andliga nätverket här på Jorden var ju 
någon som förbluffat utbrast ”du är kvinna”?! 
Samtidigt har jag skymtat en frihetsgudinna ett par gånger i träningen de senaste dagarna och jag får 
väl tro att jag ska komma till rätta med mitt ”isterproblem”. Men nog är det förståeligt om man helst 
vill stanna på en nivå över denna fysiska med alla sina futtiga och ack så begränsande beteenden och 
föreställningar. Alla emotioner, allt ”lågt” men ändå mänskligt. Men min kropp är mitt verktyg, min 
fysiska realisering av själen och anden. Den måste naturligtvis älskas och respekteras som den är. Jag 
vet ju att den egentligen är precis som den ska, konsten är att frigöra sig från allt falskt, allt konstrue-
rat, allt som kommer till mig från det stora missnöjet runt omkring mig. Kroppsfixeringen på det 
osunda och skadliga sätt som jag lever mitt i. 
Mikrokosmos och makrokosmos. Den stora modern och den enskilda kvinnan. Materien. Den kvinn-
liga kraften som föraktas och förtrycks med hjälp av bl.a. dessa förvända skönhetsideal. Alla liv som 
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levs i limbo, i väntan på den dag i framtiden när man blivit smal igen och livet kan börja… Jantela-
gen. Alla granskande blickar, alla som jämför sig med andra, som dömer och bedömer. Visst är jag 
också en del i detta energifält, detta träsk. 
En buddhastaty har ju ofta (alltid?) tjock mage, och det är klart att det handlar om att samla och ta 
emot kraft i kroppen, i magen. Men nu känner jag att jag inte är värdig, inte är perfekt nog på det 
fysiska planet och därför blir jag blockerad, flödet avtar och ”klockan stannar”. Det har nog också en 
koppling till moderskapet som ju inte heller det är speciellt uppvärderat i min kultur. Man får sin ”fi-
gur” förstörd, mammorna är rädda för att bli tjocka under graviditeten. Kan man komma i sina gamla 
kläder direkt på BB har man varit duktig. Grattis, du är smal, du är lyckad! Att man använt sin gravi-
ditet till att räkna kalorier och träna hårt ansen helt normalt. Jag fick ju en graviditetssnurra precis i 
början av min utveckling och detta att föda sig själv, men också anden, Guds son, har varit påtagligt i 
min utveckling. 
Men det är klart att det också finns en rädsla på ett annat plan. Om jag tar ner denna ande till ”gru-
set”, in i centrum av kroppen, hur ska jag då hålla mig/den ren? Inget här på Jorden är ju rent. Även 
jag själv innehåller emotionella element. Och vad ska hända? Egentligen har jag inget att förlora 
längre, jag har ju gjort mig av med allt, men kroppen verkar inte ha förstått det än… Att jag ska upp-
märksammas, att få blickarna riktade mot mig, det är kanske inte konstigt att ”utseendet” kommer 
upp.  
Kanske handlar min blockering också om en rädsla för nästa steg i mediumskapet. Ordet som skall 
föras ner i kanalen, Guds finger… Om jag ska gå ut måste jag ju börja tala också, inte bara skriva. 
Även här finns ett motstånd, alla konstiga ”medier”, alla ”kanaler” som återger alla möjliga ”mäs-
tare”… Det är inget för mig. Men samtidigt vet jag att vi är ett, att jag måste göra min del av jobbet. 
Att det finns ett avtal. Jag borde inte tveka, jag är verkligen ett med mitt budskap. Budskapet är livet, 
mitt liv är ett exempel på deras lära. Inget borde väl vara lättare!  
4/9 2003 
Något hände i går kväll och i natt. Kanske det allra sista steget ner på Jorden. I dag känner jag inte 
av den där blockeringen på samma sätt. Däremot känner jag mig ganska annorlunda, ny. Det är verk-
ligen som om jag blivit en lama. En önskan om medvetenhet i varje rörelse, en känsla av att jag måste 
röra mig med värdighet för att anden skall kunna följa med. Drömmen natten till i går var ju full av 
betydelse. Anden, det högsta inom mig som var utstött, förnedrad, nedsmutsad. Uppstigningen och 
nedstigningen där han gradvis förvandlades till en lama. Det var ju verkligen så också. Trisong 
Detsen som kom fram i processen, som visade sig vara mitt rätta jag i upplevelsen av buddhan som 
förenades med universums centrum. Och min oro över att inte kunna hålla anden ren och skydda det 
jag fått.  
Slår upp ordet lama i NE och det härleds ur det tibetanska ordet blama som betyder ”den högre”. Se 
också de Goda Önskningarnas Stig [10].1 ”När jag uppnår åt mig kroppen av en man som är den 
bättre.” Den bättre och den högre, anden som kommer till Jorden. 
Tack Gode Gud för allt jag fått i detta och i alla andra liv. Hjälp mig att alltid komma ihåg vem jag är 
och att fullgöra mina åtaganden, i denna värld och i nästa. Amen. 
Det känns verkligen som att vara tillbaka till dag ett. Arbetet skulle ju ta fyra år enligt den plan som 
Hilma fick ta emot, och det har också stämt precis. Det har varit en resa från det omedvetnas kaos till 
det högstas manifestation, precis som hon fick veta att det skulle bli. Snigeln som så försiktigt söker 
sig ur sitt skal, Ananda som trevande och försiktigt tar sig ner hit. Detta motiv som Hilma ritade och 
målade så många gånger.2 
Och nu börjar ett nytt kapitel. En kärleksfull verksamhet, denna nya människa som åter stiger in i 
tiden. Att åter möta allt det som livet på Jorden står för men med en helt ny världsbild, en helt ny med-
vetenhet.  
Jag såg lammet när jag vaknade. Stort och kraftigt, mer som ett fullvuxet får. 
                                                 
 
1 Evans-Wentz, Den tibetanska dödsboken s 333. 
2 T.ex. Lindén, Vägen till templet s 441. 
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ATT GE SIG HELT 

5/9 2003 
Drömde om Herbjörn och Lotta igen. Herbjörn skulle börja på ett tidigare arbete. Han var inte där 
men Lotta var där i drömmen. 
När jag vaknade hörde jag något om ”den klara blicken, leendet, den älskliga uppenbarelsen”. Jag 
hörde också orden ”hela dig”, innebörden kändes som att De Höga måste få tillgång till hela mig. Att 
jag inte fick undanhålla någon del av personligheten. 
Tänkte på överdriven självkritik, att inte respektera de gåvor man fått när jag tränade nu på morgo-
nen och till slut förstod jag att jag måste erkänna och respektera de gåvor Gud gett mig. Den person-
lighet som är resultatet av allt arbete. Det kändes verkligen som om jag ställdes eller ställde mig 
framför Guds tron och presenterade min gåva. Jag förstod att jag måste sluta dölja mig för världen. I 
qigongen uttrycker jag ju den jag verkligen är, målet är förstås att kunna göra det i alla andra sam-
manhang också. Gode Gud, hjälp mig att visa mig för världen så som den jag verkligen är. Amen. 
Tillbaka till starten, till dag ett. Att lära sig att älska sig själv. Men nu med större medkänsla och för-
ståelse. Men all kärlek från den andliga världen som hjälp och stöd. Visst är högmod och självöver-
skattning reella hot, men de allra flesta ser med överdriven kritik på sig själva. Och kan man inte 
älska sig själv kan man inte älska andra, så enkelt är det. Man kan inte älska Gud och samtidigt 
prygla och straffa hans skapelse, hans barn. Om man inte kan uppskatta sin kropp och sitt tempera-
ment förtrycker man också själen och anden. Vilket inte innebär att man ska slå sig till ro, livet är 
alltid lärande och utveckling. 
Den här sista kampen har ju handlat om att ta emot anden fullt ut i kroppen och det kräver att jag ser 
den som ett tempel, som en boning värdig det gudomliga. Där fanns eller finns också en rädsla för att 
komma ”ner” och mista all kraft, all underbar kontakt, alla fantastiska upplevelser. Allt det vackra 
som jag fått se ”där”. Men min initieringsdröm talar ju ändå om att templet skall resas här. Redan då 
såg jag all denna prakt, all skönhet (s 59). Jag måste ju tro att det är möjligt att få det här på Jorden. 
Och de har ju lovat att jag ska få leva i den eviga saligheten, i symbios med dem. Inte överger de mig, 
även om kontakten inte tar sig samma form som under tidigare utvecklingssteg. 
Jag tänker på drömmen om laman, att det var Dalai lama. Lama betydde ju ”den högre” och ”Dalai 
Lama” är den högsta laman. Att jag tagit emot Den Högste. Ananda, ”divine bliss”, ljuset och kärle-
ken. Slår upp Thomasevangeliet. ”Men jag förundrar mig över detta, hur denna stora rikedom tog sin 
boning i denna fattigdom.” Att han sa att ”jag och Fadern är ett.”. ”Ske din vilja, såsom i himlen så 
ock på Jorden.” 
Såsom i det inre, så ock i det yttre. Min väg uppåt har ju gått via förening på nivå efter nivå till den 
stora nivån, nivån före Big Bang, före den materiella. Och tillbaka ner via föreningen med Universum, 
Jorden, själen och nu kroppen. Att känna sig själv. Att stå fri från allt som skymmer, allt som hindrar 
det sanna ljuset att skina fram. Gode Gud, låt mig vittna om Din sanning. Amen. 
Kommentar: Jag läste någon vecka senare följande i Hilmas texter. Epilogen är ”Give er helt”.1 Epi-
log betyder ju avslutning eller slutord, och detta att ge sig helt är naturligtvis det sista steget. 

SORG ÖVER HARMAGEDDON 

6/9 2003 
Jag drömde att vi var några gamla vänner som skulle vara med på en danstillställning, det var inte en 
privat fest. Vi förberedde oss och det fanns en massa godis där. 
Plötsligt var jag och en bästis från de första klasserna ute och körde bil. Först såg vi en stor, kraftig 
kvinna som hade ett alldeles nyfött barn i famnen. Fast det var mitt i vintern hade barnet bara tunna 
innekläder på sig. Kvinnan stod och talade med sin man, försökte få med honom hem, men han ville 
hellre vara med sitt kompisgäng av missbrukare. Till slut gick hon i alla fall iväg med barnet.  

                                                 
 
1 Lnr 555 s 82. 
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Vi körde vidare och passerade ett stort fluffigt, skärt täcke. Täcket blåste undan och jag förstod att två 
döda, nakna människor, en kvinna och en man, låg där under. Jag tvärstoppade bilen och kunde inte 
komma vidare fast min vän bad mig att köra. Jag var chockad, hade inte kraft att köra vidare och ville 
i stället ringa larmnumret 90 000. Det påminde om drömmen från den 22/12 2002 om de två kuskarna 
som omkommit och som täcktes av rosa bårtäcken. 
Jag drömde att jag var hos ett äldre par en weekend. Jag badade tillsammans med mitt lilla barn. Det 
var nog det sista den här helgen. Ett reningsbad. 

Jag såg Den Gamle som grät förtvivlat. Han såg rakt på mig. Det var i slutet av andra 
världskriget. Jag hörde ordet ”Harmageddon”. Därefter såg jag ett stopptecken. 

   
Stopptecknet vändes upp till ett likarmat kors och placerades på Jorden. 

 

Den Gamle, Gud, som gråter förtvivlat över sina barns lidanden. Tänker på alla som gläder sig när de 
hör om terrorattacker, strider, krig och elände och tror att det betyder att Guds rike närmar sig. Som 
om Gud skulle stå för krig, mord och terror! Visst förutsades världskrigen till Hilma och de andra, 
men det betyder inte att de ”skapades” av Gud. Vi är själva ansvariga för det som sker här på Jorden. 
Det är inget annat än våra egna krafter som verkar i det yttre.  
Gud står för fred, frid, och frihet. Gud är kärlek, skulle kärleken någonsin skapa krig? Nej, det är vår 
egen egoism, vår girighet, vår ovilja att känna igen en broder i varje människa som skapar strider och 
lidande. Men det finns ett löfte om att det skall ta slut, att de stora krigen på 1900-talet var ett slags 
slutstrid, och det handlar förstås om vår förmåga att förstå läxan, om vår utveckling och vår mognad 
som mänsklighet. Och om Guds närvaro, det vita korset som skall resas på Jorden. 
Och vad kan en enskild människa göra? Skapa en brandvägg mot allt orent. Inte understödja, inte ta 
in, och absolut inte glädja sig åt terrordåd och liknande. Utan bara sända ut allt man kan av kärlek 
och god vilja. Visst kommer det att finnas strider, och visst kommer de som vill skapa kaos att fortsätta 
med sin verksamhet, men att ge sig in i dessa energifält är bortkastad möda och helt onödigt. Varför 
göda striden? Vi vill ju ha frid, och då måste vi sprida frid. 
Gud står för frihet, för befrielse. Hur skulle den kraften någonsin tala för förtryck och utnyttjande? 
Gud står för jämlikhet och balans, hur skulle denna kraft någonsin stå för att höja upp det manliga 
över det kvinnliga eller tvärtom, eller överhuvudtaget för någon form av polarisering? Kvinnligt och 
manligt, öst och väst, ande och materia. Ingen aspekt får förtryckas på den andras bekostnad, och 
absolut inte i Guds namn. Jag jämför också med visionen av två kors från 15/7 2003 (s 378). Den in-
nehöll också stopptecknet och det likarmade korset. 
7/9 2003 
Jag drömde att jag var i en verksamhet där jag inte hörde hemma, ändå var jag ”bakom disken”. Jag 
skulle hämta min cykel i ett parkeringshus och mötte Herbjörn och Lotta. Det var ett starkt sluttande 
plan där, jag var på väg nedåt och de upp, men de verkade sitta fast på en viss nivå. Jag frågade Lotta 
om hon ångrade sig men hon bara skakade på huvudet, blek och med hopknipen mun. Herbjörn sa att 
de minsann lät kunderna titta i deras broschyrer. 
Jag drömde att jag fått ett uppdrag att städa efter en skola eller något liknande som hade flyttat. Jag 
skulle få ta över några gesimser eller dekorationer som satt högt. En lärare, som tydligen också var 
något slags präst, ”läste ut” verksamheten. Det handlade om ett kvinnligt helgon som inte skulle vara 
verksamt där längre. Han använde en djup präströst, det var någon slags litania eller besvärjelse. Jag 
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tyckte att det var bra att det gjordes. Medan jag höll på att städa undan det sista kom en man in och 
stängde dörren och omfamnade mig ganska brutalt. Jag sa att det han gjorde var ett brott och att han 
skulle få ett strängt straff om jag anmälde honom.  
Jag gick ut och var plötsligt taxichaufför. Jag skulle jobba men skämdes över att ha varit utsatt för det 
där övergreppet. I skolan hade det bestämts att en släkting skulle tala om min ”historia”, mina upple-
velser, i kulturkvarten i P1. Fast jag hade förstås gärna velat berätta själv. Nu var hon i alla fall min 
kund och jag skulle köra henne till radiohuset. Men ratten satt till höger i stället för vänster så vi be-
stämde att hon skulle köra i stället för mig, fast hon var kunden. 

TILLBAKA TILL DAG ETT 

8/9 2003 
Jag har återigen den där känslan av att vara tillbaka i dag ett. Det kändes väldigt likt den första mån-
dagen efter första qigongkursen när jag tränade nu på morgonen. Redan då hade jag fått kontakt med 
det levande ljuset, med källan inom mig själv, och allt var rent, nytt och helt utan personliga kopp-
lingar. Och nu står jag här, på precis samma ställe, med denna underbara kontakt, i den rena qigong-
ens kraft och glädje. Det som skiljer nu från då är alla insikter jag fått, alla människor jag mött och 
lämnat igen, alla fantastiska öppnanden av t.ex. Tao Te Ching, Hilmas bilder och texter, Jane Leads 
profetior, Bibeln och den nordliga buddhismen och Bardo Thödol. Alla kulter, alla symboler och kraf-
ter som strömmat över mig från den andliga världen och från min egen själ. Mötet med mina lärare, 
Mästare, andliga bröder och med Gud. 
Denna fantastiska resa och denna fullkomligt oväntade gåva som jag fått. Visst har striderna varit 
många och hårda, men det har ju ändå i stort sett bara varit mig själv jag stridit med. Mina egna 
blockeringar och förutfattade meningar. Visst har murar rivits och gränser flyttats, men bara i mitt 
eget inre. Och först och sist står kärleken. Det som är A och O. Den stora lärdomen. All kärlek som 
jag fått ta emot från den andliga världen. Det stora fullbordandet i kärlek. Gud som är kärlek, kärle-
ken som är det grundämne som bygger allt och som förenar allt. Och kärleken som också kan vara 
den sten som vi snubblar på här i det jordiska. 
 Min egen stora förvirring när den starka kärleken för gruppen inom qigongen visade sig. Min insikt 
att jag kunde och fick älska andra människor fast jag över huvud taget inte kände dem. Kampen med 
att förstå mina känslor för speciellt Lars och Herbjörn, och de insikter om starka band från tidigare 
liv, men också den stora smärta som var förenad med dessa band. Men genom alla kval växte ändå 
kärleken och bröt sig loss från den personliga nivån och nådde först den själsliga nivån med den tant-
riska föreningen, och därefter förverkligandet av Eros, kontakten med Kristus våren 2001. Och däref-
ter alla fantastiska andliga sammansmältningar fram till det allra senaste nu i sommar. 
Och nu står jag här vid en slags slutpunkt eller sammanfattning och saknar alla personliga band. Det 
enda som lever är kärleken och den andliga världen. Det känns ju lite snopet efter alla mödor att inget 
förverkligades på den personliga nivån. Men det är naturligtvis helt följdriktigt, dit jag var på väg 
kunde ingen följa mig. Antingen väntade de på sin nivå på att jag skulle komma tillbaka, det gäller ju 
mina närmaste, familj och verkliga vänner. Eller också ”förolyckades” de på vägen, vilket kan verka 
hårt.  
Nu kan jag känna och erkänna att av dem jag mött under dessa fyra år är det Lars, Lotta och Her-
björn som jag känt allra starkast för. Och drömmen från den 6/9 handlar förstås om dem. Lars som 
jag försökte frigöra från hans ”missbrukarkompisar”, från den verksamhet där kraften och männi-
skorna missbrukades men som inte alls var intresserad. Och Lotta och Herbjörn som ”omkom” i en 
”kärlekspakt”. De valde visserligen också missbrukarna, men tydligen i första hand sin egen relation. 
Det här är väl ett av de budskap som många människor kanske kan ha svårast att förstå. Att kärleken 
är A och O, men att den också är det som kan stänga vägen till andligt självförverkligande om man 
inte tar emot den på rätt sätt. 

a) Den ”vanliga” parorienterade kärleken är förstås rätt och nödvändig, men den innebär inte 
det fullkomliga förverkligandet av kärlekens fulla potential. 

b) I andens tjänst handlar det i stället om att öppna upp och ge utan att begära. Att låta vattnet 
strömma utan att avgränsa och dämma upp flödet. 
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c) I de senare faserna av den andliga utvecklingen handlar läxan om att låta kärleken växa utan 
att förverkliga den i en parrelation. Men man får heller inte förkväva och döda den när man 
möter den. Att varken bejaka och förverkliga i det fysiska, eller stänga av och förkväva kärle-
ken i sig själv. 

d) Och de två olycksoffren under det rosa täcket? Det handlar naturligtvis om att kunna ge utö-
ver den exklusiva tvåsamheten. Att förenas i kärleken till andra människor och i förlängningen 
smälta samman med Alltet i den andliga kärleken. Klarar man inte att ta detta steg, stannar 
man på den nivå man är i andligt hänseende.  

Och varför dyker då detta upp hos mig gång på gång i mina drömmar? Dels handlar det väl om att 
jag verkligen måste förstå och också kunna förklara dessa mekanismer eftersom det är en så viktig 
och central del i budskapet. Men också om att jag lever med en sorg och besvikelse som jag måste 
göra mig av med. Jag måste ju lösa alla band. Fortfarande finns en förhoppning i mig att någon av 
dem skulle höra av sig. Att de skulle vilja ta del av det som hänt mig. Att de skulle vilja ta emot min 
kärlek och vänskap. Att förneka kärleken är ju att förneka det heligaste. Men jag vet ju också att allt 
har fullbordats så som det skulle på de själsliga och andliga planen. Visst kan vi misslyckas i en en-
skild inkarnation, men vi är ändå så mycket mer än den där lilla, rädda, blockerade personligheten 
som står här på Jorden. Vårt högre jag och de andliga kanalerna kan vara i stort sett fullkomliga, 
även om vi temporärt misslyckas här nere. 
Vad jag själv har haft problem med har ju varit att inte stänga av förbindelsen, att fortsätta att låta 
kärleken strömma ut fast jag inte fått personlig bekräftelse. Varje sådan chock har lett till att jag 
stängt av eller riskerat att stänga av flödet. Och det verkar som att man har större krav på sig om man 
blivit medveten om de här mekanismerna. Men det handlar också om självbevarelsedrift. Genom att 
förlåta och gå vidare skapar man inga karmiska knutar som man måste komma tillbaka för att lösa 
upp. Och genom att hålla flödet ut till medmänniskorna öppet kan man också fortsätta att leva i flödet 
av kärlek från den andliga världen. Egoism i ena änden stänger en automatiskt ute från nåden i den 
andra. Bara genom osjälvisk kärlek utåt kan man ta emot den osjälviska kärleken inifrån eller från 
den andliga världen. Stoppar jag flödet här nere måste de också stoppa flödet ”uppifrån”, annars 
sprängs naturligtvis ledningen eller kanalen. 
I min utveckling har också den starka önskan att förverkliga en brödragemenskap i det yttre kommit 
upp till och ifrån under åren. Och denna starka önskan är ju förståelig med kunskap om alla liv jag 
levt i brödragemenskaper och kloster. Men även detta kräver naturligtvis nya former. Allt som förr 
skedde i det yttre sker nu i det inre. Vi får mötas i andens rike närhelst vi vill, inte behöver vi flytta 
ihop för det! Visst kan jag se faser av yttre verksamhet men inte i de gamla formerna. Det handlar om 
den egna vägen, ledningen från den andliga världen. Varför skulle man bilda en yttre hierarki eller 
organisation? Den första prioriteten handlar ändå om att bli klar för nästa steg i utvecklingen, och 
där hjälper inga formaliserade religioner, sekter eller ”gurus”.  Sanningen finns inom oss alla, var 
och en kan själv hämta upp den ur sitt eget inre. 
Såg återigen den vita elefanten. Kraften som den förmedlar är så mild, men den står ju också för 
styrka. Förut var den så skygg men nu stannade den en längre stund. Att ta emot den Högste. Denna 
enormt starka kraft. Jag börjar förstå att det också innebär befrielse från den personliga nivån som ju 
innebär alla dessa kval. I min upplevelse av Tri-Kaya-buddhan var den andliga nivån en helt operson-
lig observatör. Och det är också det jag känt till och från under de senaste dagarna. En enorm kraft 
och kärlek, men utan personlig laddning. AH. 

KVINNORNAS VÄG 

9/9 2003 
Jag drömde att jag var i ett grannland, det var något slags turistparadis. Det hade kommit människor 
från länder söderut som ville se de vackra vattenfallen, men allt var uttorkat. Jag kände dock till en 
älv eller bäck som förde vatten och visade vägen dit. Vi gick genom en tunnel som var murad av sten i 
halvcirkelform. Ovanför tunneln satt en skylt ”Kvinnornas väg” eller något liknande. Där uppe fanns 
mycket riktigt ett vattenfall men det var mindre vatten än vanligt även här. Någon man skröt över hur 
mycket pengar han sparat på ett billigare boende på den här resan, det var visst 100 000. Vi gick ner 
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till hotellet men trots att det var middagstid skulle vi få vänta på maten en stund och jag klagade litet 
över det. 

 
Jag var helt däckad i går igen. Den här nya starka kraften är nästan mer än kroppen orkar med. Jag 
är också väldigt känslig för ljud igen. Starkt energifält. Det känns tydligt att jag är på väg in i ett nytt 
skede men som vanligt är det tufft vid en sådan här övergång. Jag känner mig tom och blockerad, 
samtidigt som jag känner denna starka kraft. Men det ändrar sig väl, något bryts förstås igenom förr 
eller senare. 
Visst är det en ny profetisk anda som aktiverats. Denna nya, väldigt starka kraft. Den Högste som 
stiger ner. Den starka visionen om Harmageddon och Den Gamles sorg. Korset som också är ett 
stopptecken och slutet på krigen. Korset som skulle placeras här uppe i Norden enligt Hilmas profe-
tior.  
Jag förstår som vanligt inte själv förrän efteråt vad det är som händer, och det är förstås lika så gott. 
Men jag läste i Hilmas texter från 1912 där det förutspås att en profetisk anda skall komma. Där 
nämns tre saker som man måste komma ihåg för att använda denna gåva.  
1. Sedan kraften är använd får den inte tas i anspråk förrän kalken åter är fylld till bredden. Detta 
sker genom ett ödmjukt inåtgående. 2. Lovord får inte tas in av verktyget, ty öppnat på vid gavel som 
dess väsen är efter ett utsläppande av kraften måste det stängas till för dessa ytliga känslor för att 
verktyget skall kunna fylla sin reservoar ovanifrån. 3. Verktyget måste oavlåtligt se uppåt, utan att 
bekymra sig om något och osjälviskt och plikttroget fylla sin plats. 1 
Det som gällde Hilma hjälper också mig. Visst sker det enormt starka genomsläpp av energi eller 
kraft, och visst måste jag förstå att ta vara på mig i denna process. Att jag skulle få en massa lovord 
är ju inte direkt aktuellt, men jag känner verkligen att jag är vidöppen för allt, både för ljud och an-
nat. Men jag känner också att mitt mål är att ständigt vara i kontakt och därför känns det inte så bra 
att stänga till alltför drastiskt. Men drömmen i natt om att allt var uttorkat stämmer bra, visst krävs 
det en återhämtning och en ny påfyllning.  
Och kvinnornas väg? Tunneln. Det är ju återigen Gudinnan som gör sig påmind, det kvinnliga. Bru-
den. Jag såg en skymt av insidan av ett tempel i går, vitt och guld. Ser också bilder som påminner om 
Hilmas sirligare motiv. Har speciellt sett ena halvan av ett hjärta till vänster om mig, precis som i 
målningen Duvan nr 2. Där finns ju ena halvan i en ”sfär” eller dimension och den andra i en annan, 
men tillsammans bildar de ett helt hjärta, en helhet.  
Vilade en stund och drömde om en kvinna vars ögon förvandlades till kristall. Såg en massa bilder, en 
vacker trädgård etc. Drömde att det var någon barnteater hos grannen med massor av platser. Jag 
var nyfiken på vad det var och gick ut. Där var två pojkar som sköt med pilbågar, en sköt en pil som 
träffade mig och rispade upp runt hela munnen. Det påminde om Cupido, men har kanske att göra 
med att jag ska ”öppna munnen”, börja tala. 
Jag såg också det vita korset av kristall för ett ögonblick, nu med den vita rosen som täckte hela kor-
set. Bakgrunden var ljus, kanske ljust violett. 

                                                 
 
1 Lnr 559 s 68a. 
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SKYSKRAPAN SOM SKALL RASERAS 

10/9 2003 
Jag var mycket gladare och starkare efter vilan i går eftermiddag, det var en påtaglig skillnad. Men 
när jag tränade en smula i går kväll upplevde jag återigen den där överkänsligheten för ljud. Jag var 
visst inte stark nog i alla fall. Fick en orolig natt. Drömde om någon ”konstant” som jag upptäckt. 
Några delgivningsmän hade tydligen sökt mig tre gånger eftersom mitt körkort hade gått ut. Nu skulle 
jag visst få körförbud? Ett höghus rasade, det liknade legobitar. En man skulle vänta på ”andra vå-
gen” men drogs med i raset. 
Drömde att Barbro och jag var ute och åkte med hennes ”mor” eller kvinnliga ledsagare. Barbro 
hade samma sorts bil som jag. Vi var i huvudstaden, träffades vid centralstationen, men körde ut i 
skogen. Vi kom till en riktig biväg, en hålväg. Visserligen skymtade en asfalterad väg långt där 
framme men vi bestämde oss för att vända. 
Ganska mycket öppnanden av olika slag. Återkommer till Den Högste, det högsta i mig själv som jag 
hade förtryckt, stött ut. Han som var smutsig, nedvärderad, utstött. Jag ser väl min uppgift klarare nu. 
Visst handlar det om att hjälpa andra, men var och en måste själv frigöra sig själv. Jag har ju mött 
många människor de här sista åren men de har inte varit intresserade, eller rädda, eller på andra sätt 
stött bort mig och det jag velat förmedla. Insikten handlar om att man måste göra sig själv klar, att det 
är den primära uppgiften. Allt yttre är fåfänglighet, kraften går dit den ska hur som helst. Varje dag 
här på Jorden innebär utveckling, och denna utveckling sker inom människan själv. Det är bättre ju 
mer ostört och skyddat det får ske.  
Om jag hade uppmärksammats eller tagit på mig ansvaret för någon sorts ”lärjungar” hade detta 
sista aldrig hänt. Men visst förstår jag också att jag ska uppmärksammas, det här arbetet sker ju inte 
bara för min egen skull. Den starka kraft som verkar kommer naturligtvis att låta allt gå i fullbordan. 
Att göra sig fri från allt som binder, och förverkliga det vita korset med den vita rosen. ”Kyndels-
mässodagens barn är friborna och har rätt att handla självständigt för de vill inte trampa andras rätt 
under sina fötter.”1  
Att samla kraften och låta den göra sin verkan i det egna inre, i stället för att springa hit och dit och 
”frälsa” andra. Ingen här på Jorden är färdig, vi bör alla först ta bort bjälken ur vårt eget öga innan 
vi tar itu med grandet i våra medmänniskors ögon.  
Jag tar också Anandas uppmaning till Hilma som min egen. Att jag måste bli frihetens kämpe och be:  
Låt mig se med lugn på allt. 
Låt mig sprida kärlek. 
Låt mig lämna bud åt en lidande mänsklighet.2 

Tänker på drömmen från den 7/9 om kvinnan som skulle tala om min historia i radion. På något sätt 
känns det som om den hänger ihop med en av mina upplevelser på Liljevalchs utställning av Hilmas 
målningar i november 1999. Det var så få som tittade på tavlorna på egen hand, men plötsligt ström-
made den guidade turen in med säkert mer än hundra personer. Vad såg de där längst bak? Vad hann 
de tänka och känna på de korta minuter som visningen varade? Varför litar man inte till sina egna 
upplevelser, en målning talar ju ändå till djupare lager i medvetandet. Där finns inget rätt eller fel, 
sanningen är ju bara det som väcks inom en själv. 
Det är klart att det är den direkta vägen, den egna upplevelsen som gör sig påmind. I motsats till den 
trygga resan i grupp. Och det var kanske detta som illustrerades i Annas och mitt besök i Varnhem 
också. Där blev vi ju hela tiden störda av dessa högljudda guidade grupper. Visst finns det kunskap 
som man behöver få från andra, men att inte ens ge den egna upplevelsen fem minuter… Att inte ge 
tystnaden en chans att verka, den direkta kontakten med det egna inre och den andliga verkligheten. 
Att följa det som är inne och accepterat, att lita på experter av olika slag, att sluta sig till den stora 
massans uttalade eller outtalade normer. Hur tryggt men hur ofruktbart. Och den egna vägens en-
samhet och smärta, men också kreativitet och snabba utveckling. De stora belöningarnas stig. 
                                                 
 
1 Lnr 559 s 202. 
2 Lnr 558 s 5. 
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11/9 2003 
Jag drömde att vi kom till ett hus som vi skulle flytta in i. Kanske söderut, kanske utanför Lund. Det 
var stort, förberett för en massa fosterbarn eller någon slags skola. Massor av fack, torkskåp, ett jät-
testort kök med en massa kyl- och frysskåp. Men de var i en äldre femtiotalsmodell. Barbro var där, 
hon tog ett bad. Huset var nog rent, förutom dörrarna till kylarna och frysarna som behövde torkas 
av. 
Sveriges utrikesminister Anna Lind dog nu på morgonen av de skador hon fick vid en knivattack på ett 
varuhus i Stockholm i går. Det är så tråkigt. Men för mig personligen känns det också som en hjälp 
framåt (hur egoistiskt det nu än kan låta). Hennes framtoning av öppenhet och glädje får mig att för-
stå att jag inte har rätt att dölja det jag fått ta emot. Och de gemensamma ideal som vi i Sverige står 
för personifierade hon i hög grad. Jämlikhet, en ung kvinna som representerade oss, som var vårt 
ansikte utåt mot omvärlden. Frihet, att man ska kunna gå och handla lite kläder i sin egen stad utan 
att behöva vara rädd, utan att skydda sig med livvakter. Demokrati, som ju hela hennes livsgärning 
handlade om.  
Och dessa kvaliteter är också grundtonen i mig och i det jag fått ta emot. Orsaken till att allt hänt just 
här i Sverige. De goda krafterna måste naturligtvis få all hjälp de kan. Som det är nu låter vi det ne-
gativa, egoistiska och våldsbetonade råda mer eller mindre oemotsagt i populärkultur och medier. 
Visst behövs motbilder och där var Anna faktiskt ett starkt ljus. Att det hände ett par dagar före en 
folkomröstning understryker också det futtiga i att skapa onödiga motsättningar när vi i grunden har 
så likartade värderingar över hela den politiska skalan. Det futtiga i att strida om detaljer när ett 
människoliv spillts på ett så onödigt och brutalt sätt. Men samtidigt är naturligtvis demokratin viktig, 
vi måste bara vårda den, låta den utvecklas i takt med oss själva och vårt samhälle, precis som allt 
annat utvecklas och förändras. 

ROSENGÅRDEN 

12/9 2003 
Jag drömde om rosengården. Trädgårdsmästaren, Den Gamle, visade mig hur jag skulle beskära 
rosorna. 
13/9 2003 
Jag drömde om ett litet naket barn som jag återfunnit, ”mitt barn”. Men ”på köpet” fick jag också ett 
annat lika litet, lika naket barn men det var någon slags ”trollunge”. Det ena barnet, kanske ”mitt” 
barn, brände handen på en het spis. Drömde något om människor som jobbade ihop men några satt 
här, andra där, några i en kyrka, några ute i garaget. En gammal vän och skolkamrat var där men 
hon verkade inte känna igen mig. 
När jag vaknade kom återigen det där med qigongskolan över mig. Jag insåg att jag utelämnat en 
viktig pusselbit. Drömmen från den 7/9 om övergreppet som jag skämdes över var en påminnelse om 
detta insåg jag nu. Det handlar om en upplevelse under första sommarkursen. Jag skrev om den kur-
sen på sidorna 111-113 i Förklaringsboken. Det var en period av oerhört starka upplevelser och ge-
nombrott och efter upplevelsen av själen som steg uppför de tre trappstegen och korsfästes klarade jag 
inte längre av att dokumentera det som hände. Idag förstår jag dock att jag hamnade i en svår inre 
konflikt och att jag valde att stänga ute den ena aspekten. Vad jag skrev om handlade bara om att jag 
tyckte att de som ledde kursen var otroligt skickliga. Jag projicerade mycket som jag idag förstår var 
av helt andlig natur, som helt leddes av mina egna lärare och Mästare och av mitt högre jag, på de 
här två människorna. Och det var naturligtvis svårt att separera det ena från det andra.  
Å ena sidan detta underbara ljus, denna gyllene kraft som ledde mig från genombrott till genombrott. 
Å andra sidan fanns det ett svart ljus eller ett svart täcke som vilade över träningslokalen och som låg 
som en oerhörd tyngd över mig. Jag upplevde till och med att bandet man använde i träningen sakta-
des ner av detta tunga och mörka. 
Den konkreta händelse som jag valt att inte ta upp i det jag skrivit fram till nu handlade om en äldre 
kvinna som jag lade märke till redan när kursen startade. Jag berättar skeendet så som jag kommer 
ihåg det nu idag. Hon satt i rullstol och var tydligen ganska sjuk redan från början. Jag undrade vad 
hon kunde tänkas få ut av en sådan här tuff och kroppsinriktad träning som den vi skulle genomföra. 
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En annan deltagare berättade att hon hört den gamla kvinnan säga att hon inte ville vara där men att 
hennes dotter ”tagit med henne” eller något liknande. Efter några dagar kom jag in i träningslokalen 
en kväll och upptäckte att man bäddat en säng där och att den gamla kvinnan låg och sov där med sin 
dotter på en madrass bredvid. Nästa morgon var de kvar och kvinnan låg hela tiden i sängen under 
dagens träning. Den kvällen hade man satt upp ett slags provisoriska skärmar runt hennes säng och 
hon verkade påtagligt sämre, kanske var hon till och med medvetslös periodvis.  
Nu reagerade jag väldigt starkt, det kändes inte alls rätt att hon skulle ligga där, sjuk och utlämnad 
medan mer än hundra människor sprang ut och in. Trots det ställde jag mig och tränade! Morgonen 
efteråt såg jag hur några av ledarna tvättade den gamla med gummihandskar på händerna. Hon var 
tydligen oförmögen att sköta sina kroppsliga behov och man hade lagt henne på en svart sopsäck av 
plast. Jag såg också hur ”mästaren” var där och hur man reste henne upp för att han skulle tala till 
henne. Träningen började, som vanligt med högtalare och musik och kvinnan låg mitt bland oss alla, 
nödtorftigt dold av dessa provisoriska skärmar. Jag såg av någon anledning som jag inte förstod då 
hur de ledare som skötte om henne såg ut som ”pygméer”, de verkade bara hälften så stora som van-
ligt. Min oro och motvilja hade nu ökat till det nästan outhärdligas gräns och jag började se tidnings-
rubriker för mitt inre öga som handlade om en gammal kvinna som dött under en kurs hos en qigong-
sekt och så vidare.  
Under de här dagarna hade jag sökt stöd hos några andra men alla verkade tycka att det var helt 
naturligt det som hände. Någon hade själv tagit sin sjuka gamla mor med på en sommarkurs och en av 
ledarna hade tydligen också gjort detsamma. Någon annan hänvisade bara till ”mästaren”. Jag var 
tydligen den enda som reagerade av hundrafemtio, så vitt jag kunde bedöma för övrigt förnuftiga 
människor. Men strax före lunch den dagen hade jag nått en punkt där jag kände att jag inte kunde 
fortsätta att träna en enda minut till under dessa förutsättningar och jag gick ut mitt under en lektion. 
Jag talade om för en ledare som följde efter mig ut att om de inte omedelbart ringde efter ambulans 
skulle jag själv göra det och så slängde jag igen ytterdörren med all min kraft. Tydligen kom det också 
en ambulans efter en stund, när jag återvände till träningslokalen efter lunch var kvinnan borta. Men 
runt den plats där hon legat kunde jag både se och känna en ansamling eller förtätning av den där 
svarta kraften som fanns i träningslokalen. 
Det är klart att det är lätt att idag säga att det var fel av mig att delta i träningen i flera dagar med 
denna sjuka och utlämnade kvinna liggande i träningslokalen. Det var verkligen inte rätt ställe för 
henne att vara på. Men ingen annan verkade ju reagera? Visst fanns det ett grupptryck eller en 
gruppöverenskommelse där. Vid den tidpunkten förstod jag inte alls vad denna överenskommelse eller 
gemensamma doktrin bestod i, men nu idag vet jag att det handlade om två saker. Dels att det var 
välgörande att vara i Qi-fältet (det gemensamma kraftfältet) och dels att ”mästaren” var källan till 
detta kraftfält och att han hade helande kraft som skulle bota i stort sett vad som helst. Där fanns 
också en man som låg på en madrass nästan hela tiden och som hade cancer i slutstadiet, han dog två 
månader senare. Men när det gällde honom reagerade jag inte alls lika starkt. Han var uppenbarligen 
där av fri vilja och med alla sina sinnesförmögenheter intakta så vitt jag kunde bedöma. Visst fanns 
det kanske en förhoppning hos honom eller någon annan att han skulle botas från sin sjukdom, men 
han utstrålade ändå frid och accepterande.  
Men det första fallet var värre. Hon var där mot sin vilja och hon hade helt klart behov av sjukhus-
vård, inte av att ligga i en gymnastiksal omgiven av hundrafemtio personer som tränade qigong. Un-
der en lång tid efter kursen mådde jag illa över att jag deltagit i träningen trots att jag upplevde så 
starkt att det skedde något som inte var rätt. Jag kände mig verkligen smutsig och på något svårdefi-
nierbart sätt utnyttjad. Men jag hade inte kunskap vid det tillfället att hantera det jag såg. Jag förstod 
inte vad det svarta betydde och varför ledarna såg ut som små ”pygméer”. Det var först när jag läste 
Hilmas texter mer än två år senare som jag fick hjälp att förstå. 

De mediala krafterna är av ondo när de är pygméartade, det vill säga egoistiska. Men allt mer får du 
(Hilma) nu klart för dig att när de läggs under höga intelligenser är de goda. Endast så får du använda 
dem. Många spiritister använder sig av det förstnämnda slaget. Dem bör ni kraftigt motarbeta. Det är av 
största vikt att ni förstår skillnaden, som huvudsakligen består i att i förstnämnda fallet tar hon (mediet) 
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in budbärare som använder sig av hennes personliga begärskropp, och i det andra fallet lägger hon ner 
sina personliga önskningar.1 

Det var naturligtvis inte av omsorg om den här gamla kvinnan som man behandlade henne så. Där 
fanns i stället denna myt att ”mästaren” hade så stora helande krafter och att man genom att vara i 
Qi-fältet kunde helas från svåra sjukdomar. Mitt ena problem i det här sammanhanget är att det verk-
ligen finns starka krafter inom oss som vi kan mobilisera för självläkning, det har jag själv erfarenhet 
av. Visst är det positivt att vara i ett starkt kraftfält om detta grundas på kärlek och förtroende och 
sund användning av andlig kraft. Men den negativa aspekten handlade i det här fallet bl.a. om att man 
tog ifrån människor deras eget ansvar och deras egen kraft för att i stället lägga denna kraft hos 
”mästaren” och föra fram honom som guru och helare. Där fanns utnyttjande och förtryck i stället för 
kärlek och en vilja att hjälpa människor att växa. Men jag valde att inte berätta om denna negativa 
erfarenhet för att inte qigongen, som jag vet är så kraftfull och positiv i sig själv, skulle kastas ut som 
barnet med badvattnet. 
Jag hade som sagt inte heller tillräcklig kunskap då det hände, men när jag skrev Förklaringsboken 
var läget annorlunda. Den 26/9 2002 hade jag i stort sett hela bilden klar för mig. Men jag valde ändå 
att inte ta upp den här historien av missriktad hänsyn till de inblandade. Kanske också av feghet, jag 
anklagar dem ju så vitt jag kan förstå för kvacksalveri. Idag känner jag dock att jag måste ge uttryck 
för min sanning även i det här fallet. Det är ju ett generellt problem, vad jag förstår vimlar det av alla 
slags mer eller mindre öppet verksamma helare, mästare och alternativa behandlingsmetoder. Visst 
behöver vi öka medvetenheten och kunskapen om de mekanismer som man arbetar med. 
Det är klart att min ilska som utlöstes den 25/1 2003 var kopplad till det löfte att ”lära dem styra Qi 
för att läka sjukdomar” som ”mästaren” gav vid träningen den 22/1. Det stötte på ett rejält komplex i 
mig, och kraften och ilskan gick ut över Lotta och Herbjörn. Jag visste ju vad hans löfte stod för, vad 
hans helande förmåga innebar. 
Jag fick ju redan från första dagen veta att ”Allt som är bra för kroppen är bra för Qi, allt som är bra 
för Qi är bra för kroppen”. Qi är kärlek, kärlek är ande, ande är Gud. Allt som är bra för kroppen är 
bra för Gud, allt som är bra för Gud är bra för kroppen. Kärlek är helande, helande är kärlek. Ren 
logik. Att ta emot Anden är att ta emot Gud, därför blir man ett med Gud om man förenas med sitt 
högre jag. Vilket för över till dagens andra tema.  
I mars 2003 läste jag Doris Lessings bok ”Giftermålen mellan zonerna tre, fyra och fem” (s 317) och 
det utlöste en stark reaktion av sorg och smärta. I går läste jag den bok som var hennes fortsättning, 
”Planeten Sirius experiment”. Doris Lessing skriver följande i förordet till denna bok. ”Det har sagts 
att allt som människan förmår fantisera ihop har sin motsvarighet någon annanstans, på ett annat 
verklighetsplan. … Jag skulle inte bli förvånad om jag fick reda på … att en framtid är planerad för 
mänskligheten mer ärorik än vi nu kan föreställa oss. … Det verkar som idéerna sköljer över mänsk-
ligheten som tidvatten, varifrån kommer de?”  
När jag läser boken inser jag plötsligt att många av både mina och Hilmas teman finns med. Den and-
liga ledningen över eoner av tid, ombesörjd av väsen som står över tiden och som ger oss kunskap och 
influenser. En grupp av personligheter som till och med kallas De Fem i boken som tillsammans bil-
dar ett helt, en hel kraft. Precis som Hilmas grupp De Fem och min upplevelse av fem krafter som 
slogs samman för att ta emot en gemensam kraft. Att den enskilda personligheten Ambien II i boken 
också representerar ett högre jag i form av Sirius, precis som Klorathy förkroppsligar Canopus men 
också ett högre andligt tillstånd. Detta skulle kunna översättas till den enskilda inkarnationen eller det 
lägre jaget, själen som står över de olika inkarnationerna och anden som är källan till kunskapen. 
Jesus som förkroppsligade Kristus. 
I min egen utveckling är ju detta väldigt relevant just nu. Jag arbetar intensivt med att ta emot Fadern 
på Jorden, men vad innebär egentligen detta? Vad är det högre jaget? Man kan kanske tro att det är 
någon ”bättre variant” av Åsa, men det är inte sant. Den enskilda inkarnationen är en mycket liten 
och mycket jordisk företeelse. Anden har inget av personlighet i sig, i alla fall inte så som jag kan 
identifiera det nu. Det är en opersonlig makt, en total balans, ett totalt lugn, ett ofattbart djup.  

                                                 
 
1 Kleveland, Förklaringsboken s 48. 
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Fadern, ursprunget. Anden, den kraft som förenar allt. Sonen, den ”tuss” utgången från den stora 
helheten som växt i människan för att bli en sann avbild av sitt ursprung. Och materien, modern, Uni-
versum som är den livmoder i vilken denna avkomma växt. Människan som är värd för det Gudomliga. 
På så sätt kan en inkarnation vara en emanation av den andliga verkligheten, men bara i tidens full-
bordan. Att ta emot anden i sin kropp är att bli ett med Gud. Att sammansmälta med Gud för evigt 
betyder att bli ett med Gud, att bli Gud.  
Min insikt att ”jag är Ananda” den 17/7 2003 gjorde ju att min själ omedelbart släpptes fri. Ananda, 
Fadern, Gudomlig kärlek. Visst är det absurt att säga att ”Åsa” är Gud, men på den andliga nivån är 
faktiskt mitt högre jag färdigt och förenat med sitt upphov. Att ta emot sitt högre jag i materien är att 
ta emot Gud, att bli en representant för Gud. I det ögonblick som Anden tar makten över själen och 
kroppen blir man ett med Gud.  
Och detta är naturligtvis skrämmande och svårt att förstå för den som inte själv upplevt varje steg i 
utvecklingen. Att överlämna sig helt, att tas över av en ”främmande” makt. All vidskepelse och okun-
skap aktiveras naturligtvis inför ett sådant uttalande. Men glöm aldrig att Gud är kärlek, att upplåta 
sitt ”hus”, sin personlighet, att användas av Anden är att upplåta den för Kärleken. Endast på detta 
sätt kan detta fullständiga överlämnande ske och förstås. 
Och Doris Lessing? Hon beskriver på sätt och vis dualsanningen i ”Giftermålen mellan zonerna tre, 
fyra och fem” och mycket om sanningen om att vi blir ett i andens rike i både den boken och i den 
följande boken ”Planeten Sirius experiment”. Hon hade själv en känsla av att hon gav uttryck för 
något som kom från ett annat verklighetsplan och det tror jag stämmer. De Höga talade ju om för 
Hilma och de andra att budskapet gavs ut på många ställen på Jorden, och det kan jag faktiskt se själv 
nu. Hur som helst fick jag hjälp att bearbeta den frågeställning som var aktuell, nämligen vad motta-
gandet av Anden egentligen innebär. En födelse av en ny verklighet, en ny nivå i människan. Ett för-
verkligande av något som tidigare bara var en potentiell möjlighet, ett vilande frö. Ett stort arbete 
som det lilla personliga jaget inte hade någon överblick över eller kunskap om, utan som leddes från 
den andliga världen, från Gud.  
Kanalen som öppnades, Fadern som kom ner och Templet som stod färdigt att ta emot honom. Han är 
ju här, jag känner kraften. När jag sluter ögonen ser jag det halva hjärtat i vitt guld och jag vet att 
den andra halvan finns på den andra sidan. A och O, kärleken som är början och slutet. Stavarna som 
skulle förenas, de två rikena, den andliga och den materiella verkligheten som åter skall bli ett. Gud 
står åter här på Jorden. Tack Gode Gud för all nåd. Hjälp mig att slutföra det uppdrag du gett mig. 
Amen.   
14/9 2003 
Ett underbart genombrott. Påskdagen. Bergen, borgen, rymden, guld, ljus, kärlek, glädje. Tack Gode 
Gud, Amen. 

JAG MÅSTE HÖJA MIG ÖVER MIG SJÄLV 

15/9 2003 
En intensiv natt, mycket stark kraft. Något om Ekerö, Munsö. Jag var i ett bibliotek. Det var något om 
att jag måste höja mig över mig själv. Jag tänkte på det yttre, det inre och det allra heligaste. Hilmas 
skiss över Templet med yttre pelarhall, studierum eller bibliotek och det allra innersta där asketen och 
vestalen möts för att förrätta altartjänst. Det var också något om att jag är en skrivare? Eller något 
som skulle skrivas ut? 
Läser återigen i Hilmas texter. Visst har jag själv fått ta emot så mycket, Texten från de Höga Mästar-
na först och främst, och alla meddelanden från de Höga. Men ändå återvänder jag igen och igen till 
det som Hilma och Gusten skrev. Kanske för att det jag tagit emot har en mer allmängiltig karaktär 
medan det de tog emot var riktat till dem personligen, till mig personligen. 
Nu när jag står vid en ny cykel, ett nytt varv i spiralen, så förstår jag också deras texter på ett nytt och 
djupare sätt. Läser Gustens ”En människas lif”, Lnr 1170. Hur sant, hela nyckeln till dualerna finns 
där. Och hur få som kan se igenom den slöja som det mänskliga språket, våra egna föreställningar, 
tidens språkdräkt osv. drar över denna både upplevda och från den andliga världen mottagna san-
ning. Kan jag lägga till något till min egen upplevelse så som jag förmedlat den i Förklaringsboken 
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och i boken Templet? Är det något som saknas? Detta kan ju inte fås i andra hand, det måste upple-
vas. 
När jag skrev Förklaringsboken förstod jag att allt som Hilma upplevde var en förberedelse för det 
som skett i det här livet, men jag kunde naturligtvis inte förstå det som sades om sådant som då ännu 
inte hade skett. Genom vårens och sommarens händelser förstår jag nu det som sägs i Gregors läro-
kurs på ett nytt sätt. Och jag är om möjligt ännu mer övertygad om att scenariot stämmer. 

1. De Höga förde samman ett antal själar som sedan många liv förbereddes för att delta i full-
bordandet av evolutionen. 

2. Dessa skulle nu förberedas för det slutliga arbetet i nästa liv. 
3. Förberedelsen bestod i en lärokurs som sträckte sig från 1896 till 1906. De fems texter samt 

Hilmas målningar från 1906 till 1916 var synliga produkter som skulle användas i nästa liv. 
Men den fullständiga undervisningen lagrades ändå i kvinnornas egna själar. 

4. I mitt liv har nu i stort sett allt som beskrevs då hänt på riktigt, men vi är flera som arbetar 
tillsammans. Kraften måste komma från olika håll, var och en är viktig. 

Den nya dimension som tillkommit i de senare skeendena är ju dels den universella kärleken och 
mänsklighetens roll, och dels Andens nedstigande. Kanske är detta bara två sidor av samma mynt. 
Vad betyder egentligen ”universell”? Något som gäller för hela Universum. 
Att jag måste höja mig över mig själv. Tydligen har jag kommit för långt ner när personligheten åter 
börjar göra sig gällande. Att ta emot Anden i varje fiber utan att komma ner på den allra lägsta ni-
vån… Gode Gud, hjälp mig att klara min uppgift. Att verka på själens och andens plan, att leva i värl-
den men inte av världen. Amen. 
16/9 2003 
Jag drömde att jag satt vid en bärbar PC och jobbade, någon annan arbetade bredvid mig på samma 
sätt. Min man kallade på mig, maten var färdig. Just som jag reste mig var det en kvinna i rullstol som 
sa ”vad ska jag göra?”. Från datorn kom en röst som sa ”upp och hoppa!”. Det handlar förstås om 
mig själv, jag har ju verkligen känt mig förlamad. 
17/9 2003 
Jag drömde att jag träffade några män, en slags ”herrklubb”. Jag hade visst med mig en ”stång” 
eller spira. Träffade tre kvinnor som var relaterade till en av de här ”bättre” männen. Det var en 
äldre och två medelålders kvinnor, de var så vackra, vältränade, brunbrända. Jag kysste den ena på 
den bara armen. Det påminde mig om något ”egyptiskt”. De tog emot mig hjärtligt men det var sam-
tidigt ett slags avsked. Jag skulle ”tillbaka”, börja arbeta med något praktiskt. På spiselkransen stod 
ett foto av min gamla skolkamrat U-a, jag förstod att hon varit en favorit hos den här ”bättre” man-
nen. Det var tredje gången hon dök upp. Först att jag skulle hjälpa henne över som jag hörde den 
22/8, sedan att hon inte kände igen mig den 13/9 och så nu i den här drömmen. 
18/9 2003 
Jag drömde att vi var en grupp som samlats. Det var hälften av en större klass eller grupp. Vi pratade 
om ilska och kraft. Jag hade på mig utförsåkningspjäxor. Läraren sa att någon skulle komma på be-
sök. Det visade sig vara två män som var någon slags ”halvkändisar”. De, eller åtminstone den ene 
hade lett något TV-program för länge sedan och nu for de så vitt jag förstår runt och var ”kändisar”. 
De skulle krama om oss, men jag tyckte det var ”kladdigt” och sparkade åt dem med de där stora 
pjäxorna. De skulle inte tvinga sig på mig.  
En bästis från lågstadiet var där. Hon har ju också dykt upp i flera drömmar på slutet, precis som ”U-
a”. Den här flickan är alltid tyst, men finns bredvid eller nära mig. Vad eller vem symboliserar hon 
egentligen? 
19/9 2003 
Jag drömde att jag besökte en kvinna som bodde i ett hyreshuskomplex. Hon hade flera barn, en stor 
lägenhet och bjöd på god mat. Mitt emot (på andra sidan) var ett annat stort hyreshuskomplex, jag 
såg vår lägenhet där. Den var den enda som hade markiser men de verkade vara solkiga, passade inte 
ihop, var inte likadana. Den mittersta hade en stor ful fläck. 
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Jaha, vårt/mitt ansikte utåt är solkigt, passar inte ihop. Något centralt som har en ful fläck? Något 
som syns från ”andra sidan”. Markiser, något som stänger ute solljuset, det var bara vår lägenhet 
som hade sådana. Jag rensade bort ett gammalt dokument från hemsidan, får hoppas att det var det 
som menades… 
Det var också något i natt som handlade om olika teserviser. Det var olika keramik eller fabrikat, 
olika färg på godset. Ljusbruna, gula och mörkbruna. Jag tänkte på Hilmas uppgift att knyta samman 
olika grupper. En ”tekanna” som förmedlar läskande dryck i varje grupp…  
Jag kom till en hemsida för avhoppade och uteslutna medlemmar i Jehovas Vittnen i går. Kände en 
samhörighetskänsla, denna ensamhet när man lämnar sitt gamla sammanhang. Kände också en vilja 
att ge av mina egna erfarenheter, att hjälpa andra i deras befrielsearbete. Inte bara befrielse från en 
”sekt” utan också från de egna tankemönstren och förutfattade meningarna. Så svårt att göra sig fri, 
oavsett varifrån och från vad. Vi som kallats ut från de gamla sammanhangen. Den andliga väckelsen 
som ljuder just från det andliga området. Jag förstår plötsligt mer vad som menades med talet om 
skilsmässa för 100 år sedan. Kallelsen, att fåren kallas ut från getterna. Att vi skiljs ut från våra 
gamla sammanhang och sanningar, oavsett var de finns. 

ÄR DU SANN MOT DIG SJÄLV? 

20/9 2003 
Jag såg en vision av en dörr som jag knackade på i går. Dörren öppnades och där inne var ett starkt 
ljus. Jag kom in och öppnade ett skåp eller ett slags ”låda” som satt på väggen. Den verkade tom? 
Arken. 
Orolig natt. Drömde att jag var ett barn, kanske 4 år. En jämnårig pojke som påminde om Lars 
hjälpte mig att sätta på mig sandalerna. Han knäppte dem så där ordentligt, lugnt och lite omständligt 
som barn kan göra. Några vuxna såg på bakom ryggen på mig, jag höll dem på något sätt på avstånd. 
Vi skulle visst klara det på egen hand? Vi var i en slags skolkorridor, det var brett, ljust. En känsla av 
helighet. 
Drömde att jag pratade med någon person som sa ”tala direkt ur hjärtat”. Spontant sa jag ”är du 
sann mot dig själv?”. Jag kände noga efter men det fanns inget mer där, bara detta ”är du sann mot 
dig själv?”.  
Idag förstår jag att jag är tillbaka vid Johannes. Harmageddon, Jehovas Vittnen som hålls i schack 
med hotet om att slutet är nära, att Harmageddon skall komma. Sekter, mitt dåliga samvete över alla 
kval som människor haft över denna profetia. Min ovilja att ta tag i detta med Johannes. Men det är ju 
en av grundstenarna. En av pelarna. Att vara sann mot sig själv. 
21/9 2003 
Är du sann mot dig själv? Denna fråga ekar inom mig, i mitt Tempel. Nu förstår jag äntligen varför 
det är så viktigt att känna sig själv. Först då kan man besvara denna fråga. Detta är orsaken till var-
för man måste frilägga det allra innersta, kärnan. Först där finns svaret på frågan. Visst handlar det 
om att vara sann mot sitt jordiska jag, men detta jag har inte har större överblick än det lilla inkarne-
rade, jordiska, av tid, rum och emotioner begränsade jaget. I nästa steg måste man vara sann mot sin 
eviga själ, sin eviga natur, alla sina liv och sin utvecklingsväg. I det innersta finns det andliga jaget, 
kärnan, det Högsta inom människan. Gud. Att vara sann mot sig själv är att vara sann mot anden, mot 
det eviga inom och utom. Mot kärleken. Kan jag ärligt besvara denna slutgiltiga fråga? 
22/9 2003 
Jag drömde att vi åkte långfärdsskridskor. Jag åkte ända in på golvet, gjorde repor, spår. Sedan lade 
jag skridskorna på hyllan… Det var ett möte, ett samtal med några unga kvinnor om min ändrade 
inriktning. Drömde också om hästar som leddes ut på en rad, allt var visst utbjudet till försäljning, 
ned till den sista halvtomma toarullen. 
Funderar på detta med sekter, att ändra världsbild, att gå från en verklighetsuppfattning till en annan 
osv. Dels detta att det inte är lättare att ändra eller byta ut sina ”sanningar” varifrån man än kom-
mer. Från en sekt eller från det etablerade, från den stora ”massan”. Men det är klart att nyfikenhet, 
öppenhet, respekt för främmande kulturer och andras tänkesätt underlättar. En mycket stängd och 
restriktiv miljö gör naturligtvis detta svårare. Men framförallt är naturligtvis rädsla det stora hotet. 
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Och rädslan är okunskapens baksida, det förstod jag ju på djupet i arbetet med boken Templet och i 
mina upplevelser nu i juni. 
Jag förstår också Lars ovilja att möta mig och mina upplevelser bättre. De har byggt upp en världs-
bild där ”mästaren” är ”gud”. Han håller dem på fötter, han har all kunskap, svaren på alla frågor. 
Dels skapar detta en underskattning av det egna värdet, de är ju vana att inte ha någon egen åsikt, att 
alltid hänvisa till ”mästaren”. Där finns tyvärr också ett element av rena rama terrorn. Visst lockar 
han dem med att de någon gång ska få tillgång till de stora hemligheterna om de bara gör som han 
säger. Men tydligen är de också rädda att han kan gå in och se eller höra om de är ”otrogna”. Och 
sådant är förstås absolut förbjudet.  
Men en anslutning till en sekt, eller som i det här fallet att man faktiskt bygger upp den själv, beror ju 
från början på att man saknar egen stadga, att man finner något där som man saknar. Och om detta 
som saknas är något grundläggande så riskerar man att ”falla isär” om man lämnar sekten eller 
världsbilden. Därför är det naturligtvis otroligt viktigt att allt sådant sker genom människans egen 
vilja och mognad. Jag fann kärlek, andlighet och människor som jag kände en enorm samhörighet 
med inom qigongen, vi blev ju faktiskt ett i träningen. Det var naturligtvis väldigt svårt att lämna 
detta. Men genom att jag kände att det fanns mer kärlek, glädje, samhörighet i min egen träning, i 
mina egna upplevelser, fick jag ändå styrka att avsluta denna relation. Visst finns banden kvar, men 
på rätt nivå.   
Har man däremot som kärntruppen inom qigongskolan byggt upp hela sitt liv på denna verksamhet så 
har man ju faktiskt inget annat att gå till. Vilket gör det hela väldigt sorgligt. Vad händer när ”mäs-
taren” åker hem? Eller vad det nu än är som sker som ändrar situationen. Deras chans är så vitt jag 
förstår att göra om den verksamhet de har till något bra, träningen i sig är ju helig, eller att skapa ett 
helt nytt liv. Egentligen är det väl i och för sig samma arbete som måste göras, inom eller utom struk-
turen. Och det är kanske ändå lättare att bygga något helt nytt. Men var och en måste göra sitt eget 
arbete i sitt eget liv och på sitt eget sätt. 
För mig handlar dessa funderingar förstås om min egen uppgift. Insikten om att man aldrig får mani-
pulera, aldrig locka med enkla lösningar eller knuffa sårbara människor ”över kanten”. Grunden 
måste vara stabil annars rasar naturligtvis hela huset förr eller senare. Att bygga på berg och inte på 
lösan sand. Att aldrig göra något mot andra människor som inte har sin grund i kärlek och omtanke. 
Alla andra bevekelsegrunder är faktiskt skadliga, både för den som gör det och för den som är ”of-
fer”. Alla sådant som manipulerar, som utnyttjar andras svaghet, som inkräktar på andras integritet 
är tecken på att man innerst inne inte tror på sin egen ”sanning”. Frihet i tanke, tolerans mot andra, 
kärlek och förståelse för andras situation och världsbild måste styra. 
Och det där med att vara sann mot sig själv. Anden är ju så ömtålig, så känslig. Detta innersta i muss-
lan som ligger blottat. Klart att jag tvekar att lämna ut mig. Men jag förstår ju också att det enda som 
kan hjälpa människor att ändra sin världsbild, sin verklighetsuppfattning, är de egna erfarenheterna 
och där måste jag naturligtvis hjälpa till. Jag förstår också bättre vilka jag riktar mig till. Det är för-
stås de som redan har lämnat sin gamla världsbild, sin gamla sanning, och som söker sig fram mot 
något nytt. Som törstar efter kunskap och kraft. De andra, de som är nöjda där de är, som redan har 
svaret på sina egna frågor, oavsett inom vilket system, är ju inte i behov av mina erfarenheter. Men de 
som är ute på mer eller mindre svag is, som söker något som de kan känna igen sina egna upplevelser 
i, dem kan jag förstås hjälpa med mina egna erfarenheter. 
Att vara sann mot sig själv. Jag har ju fått ta emot den Högste, laman, anden. Jag kan inte förneka 
detta. Allt, hela min utveckling har haft detta som mål och nu måste jag naturligtvis stå upp för det. I 
all ödmjukhet och med vetskap om att det är allas vår bestämmelse. Johannes som var Jesu utsedde 
efterträdare. Scenen vid korset när han sa ”kvinna där är din son”. Och till Johannes, ”där är din 
mor”. Maria, materien, Jorden, som blev Johannes mor på samma sätt som hon varit Jesu mor. Anden 
som föds på Jorden, genom människan, genom det kvinnliga. Jag vet ju att detta är sanningen. Att allt 
som sades då för så länge sedan nu går i fullbordan, i uppfyllelse. Gode Gud, hjälp mig att leva upp 
till mitt uppdrag, hjälp mig att övervinna min skam, min mindervärdighetskänsla, alla hänsyn till dem 
som är rädda, konventionella, fördomsfulla. Hjälp mig att vara trogen mot mig själv, att vara sann 
mot mig själv, att vara sann mot Dig. Amen, amen, amen. 
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Nu förstår jag plötsligt varför den där mannen från Jehovas Vittnen dök upp när jag precis hade tagit 
emot Texten från de Höga Mästarna och även scientologen hösten efteråt. De söker naturligtvis upp 
människor som är i ett sårbart tillstånd, som jag verkligen var i då. Som gamar som samlas runt ett 
lik. (Luk 17:37.) Usch så fegt, manipulerande och kärlekslöst. Att utnyttja människors kriser, svaghet 
etc. Fy! Var och en som slutar delta i sådant gör ju verkligen en stor insats. Drömmen från den 18/9 
om de två männen som kom in med sina ”kladdiga” omfamningar och som jag ”sparkade undan” 
handlade förstås om detta. 
Drömmen från den 10/9 om tornet av legobitar, eller höghuset, som rasade. Mannen som drogs med i 
den andra vågen. Drömmen från den 18/9 om hälften av en större grupp. Kanske har även dessa 
drömmar en bäring på detta med min/vår uppgift. Först en våg eller grupp som kallas ut, väcks. Och 
sedan nästa som behöver hjälp av våra, pionjärernas, erfarenheter. Det här fanns ju i Hilmas under-
visning alltihop. Förtruppen som skulle bryta väg. Skilsmässan som skulle ske i Sverige, i Norden. 
Väckelsen. Det kommer verkligen att hända något som raserar gamla strukturer. En ny världsbild, en 
ny verklighetsuppfattning, en medvetandehöjning. Men allt sådant är faktiskt svårt och omstörtande 
för den som ska gå igenom det, det är klart att det behövs sådana som kan hjälpa till.  

ATT STÄDA UT GAMLA OANVÄNDBARA OCH ÄCKLIGA RESTER FRÅN FÖRR 

23/9 2003 
En stark kraft, Faderns kraft. Vaknade tidigt och tänkte på Uppenbarelseboken, evangelierna och att 
de Höga sade till Hilma att de skulle skapa en skola för att lära barnen läsa Bibeln. Jag förstår ju 
bl.a. efter mina upplevelser av tavlan Aftonfrid och profetian om ”järnfåglarna” vad en profetia 
egentligen innebär. Att det handlar om att via det högre jaget få kontakt med kommande liv/tid som 
den egna själen finns inkarnerad i. Och därför kan man också se bakåt genom samma mediala mekan-
ismer. Jfr. med drömmen från den 17/6 2003 om den dubbelriktade kameran. 
Jag somnade och drömde att en väninna som finns på andra sidan skulle komma på besök. Just innan 
hon dök upp så upptäckte jag att någon dragit fram en otrolig massa gamla skor och avlagda kläder. 
Allt var oanvändbart, råttätet och malätet. Det var bl.a. kläder från min barndom. Någon hade tagit ut 
all mat ur frysen och jag hittade kassar med massor av upptinat kött. Jag hade en massa barn, de var 
smutsiga och kladdiga, de kladdade ner allt. Precis då anlände min väninna, hon åkte med brevbära-
ren. Vi kramade om varandra och jag sa ”vill du ha en massa smutsiga barn och en avlagd man”?  
Jag känner en önskan att skriva om Uppenbarelseboken men också magkatarr. Det innebär ju verklig-
en att ta ställning i frågan om Johannes. Den sista frågan, ”är du sann mot dig själv?”. Det mesta kan 
nog människor köpa eller bortse från, men att gå ut och påstå att man är Johannes möter verkligen på 
allt av dogmatism och tolkningsföreträden från diverse ”kristna”. Det är ju kärnan i kristendomen 
detta med apostlarna, evangelisterna. Men min utveckling har varit så logisk, allt hänger ihop. Det är 
min sanning och det är klart att jag måste stå upp för den. Och allt måste uppmärksammas. Medierna, 
vår tids inkvisition. Anhöriga, vänner. Det här är väl mitt kors men samtidigt har jag ju fått en så stor 
gåva. Så många gåvor. Jag får väl tro att min brandvägg är stark nog att klara min uppgift. Ske din 
vilja. Amen. 

VISHET, FRED OCH FRIHET 

24/9 2003 
Såg frihetsgudinnan i går igen.  
Jag drömde om någon qigongaktivitet. Det var ett avslut eller uppbrott. Jag tog farväl av ledaren, vi 
utväxlade något slags frimurarhandslag. Folk åkte iväg åt olika håll, några ville åka med oss. Det är 
förstås dags att tacka för all hjälp jag fått att bearbeta detta med förtryck och sekter. Att försonas, vi 
är ju alla under utbildning. Denna skola och de människor jag mötte där har ju varit en så enormt 
tydlig och engagerande källa till lärande för mig. Ett hjärtligt och innerligt tack och lycka till! 
Det var också en stark och konstig dröm om en svart korp som var så mager. Den var på ett bord och 
hade en torr palmkvist som den rasslade omkring med. Den tappade palmkvisten gång på gång på 
golvet och hämtade upp den. Till slut verkade det som om fågeln höll på att dö, den verkade helt ut-
mattad. Jag hämtade mjölk och havregryn och nötter för att ge den. Palmkvisten, fridssymbolen, 
fredssymbolen. Korpen, visheten. 
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Jag jobbade med Bibeln i går. Kände att all laddning gick ur de tre första evangelierna. Hur absurt 
alla dessa århundraden av stridande och dödande i dessa texters namn varit. Hur avlägset från Gud 
alla imperiebyggare, alla avskiljanden och allt hat är och har varit.  
Jag förstår också mer om detta med profetior. Varför man måste skapa bevis. Att det handlar om att 
skapa trovärdighet för källan för budskapet. 
25/9 2003 
Jag fick ett starkt kraftgenombrott igår igen efter att ha arbetat med Uppenbarelsebokens tolkning. 
Blev fruktansvärt fysiskt svag. 
Jag drömde om en dans. Herbjörn var där men vände sig ifrån mig. Lotta pratade med mig men kla-
gade bara. Något om ett vackert kaklat badrum. Jag drack vatten. 
Jag drömde om två lag som skulle ha en uppvisning. Vårt lag gjorde en pyramid eller ett torn. Vi var 
fyra som ställde oss på varandras axlar och när vi reste oss var det samma känsla som när buddhan 
växte upp till Universums mitt. Det gick så lätt, jag var överst. Jfr. Hilmas målning De Stora Figur-
målningarna nr 4. Vi skulle vänta på att det andra laget skulle bli klara. Men plötsligt började golvet 
gå i vågor, ge vika, jag höll på att trassla in mig i ett badmintonnät men fick hjälp av en man som lyfte 
upp det så att jag kunde krypa under.  
Jag hade en stark dröm eller snarare vision av ett äpple som utvidgades, det verkade färdigt att 
spricka upp av kärlek. Jfr. Hilmas målning Kunskapens träd nr 7a. 
26/9 2003 
Jag drömde om en dansuppvisning eller danstävling. Ett par var äldre, helt vuxna, ”stjärnor”. Det 
dansade så vackert och samstämmigt. Som fåglar som flög sida vid sida. Det var som om paren gick 
fram på led, dansade mellan led. Andra par tränade sig i skymundan. Kallelsen som ljuder till dem två 
och två…  

ATT SORTERA UPP I LÄMNINGARNA FRÅN BARNDOMEN 

27/9 2003 
Jag hörde ordet ”Samye” gång på gång i natt. Klostret i Tibet som Trisong Detsen byggde.  
Jag drömde att jag höll på att sortera och städa upp en massa saker från min barndom. Vissa saker 
var bra och användbara, andra var bara skräp. Jag ville ha det rent, städat och ordentligt. Jag redde 
ut trådar och saker som snärjt in sig i varandra. Johannes igen. Plötsligt kom ett gäng grannar och 
även någon ”utifrån” och skulle uppvakta min mor. Fadern började läxa upp den ”främmande” som 
kört för fort och tydligen riskerat någons liv. ”Först hade vi samma besvär med din far och nu kom-
mer du och gör likadant.” Den här yngre mannen försvarade sig med att han bara ville roa sig, ha sex 
med sina kompisar och ha kul. Jag klädde om och upptäckte att dörren var halvöppen så att man 
kunde se mig när jag var helt oklädd.  
28/9 2003 
Det var fruktansvärt starka krafter som verkade i natt. Fast jag var vaken sjönk upplevelserna ner 
under ytan nästan omedelbart, det var nog inte meningen att de skulle stanna i medvetandet. Eller om 
de var alltför starka för att behållas där. Det var i alla fall fadern och brudgummen/maken som var 
aktiva växelvis. Det var inte alls som bilder eller personligheter, utan i form av rena krafter. Jag 
hörde något som liknade åskmuller. Också basuner, eller snarare mistlursliknade signaler, kanske en 
4-5 stycken. När jag skriver det här kommer jag att tänka på de ”brölande” ljuden som genereras av 
de långa lurar som används i tibetanska tempel.  
Där var också en sträng eller en ton som ljöd, som en stor gitarrsträng som någon knäppte på. Tonen 
verkade ren. Jag tror att jag fick ta emot information, ungefär som det skett tidigare via skrift på san-
skrit och det flimrande akashaljuset, men nu var det mer direkt. Jag tror att det bl.a. var information 
från tiden som Jesu lärjunge. Jag fick också en del kraftbilder, bl.a. triangeln som står för det gudom-
liga. 
Kraften var stark som i upplevelsen av ”helvetetsplågorna” från den 26/6 2003. Men nu utlöstes inte 
dessa skrämmande motkrafter inom mig även om det fanns en styrka i det som hände som mycket väl 
kunnat vara skrämmande. Det hela verkade vara kopplat till Johannes och Uppenbarelseboken. 
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Jag drömde senare på natten om något familjebråk, någon slags frigörelse. Även denna dröm kändes 
mer oklar än mina drömmar brukar vara, eller snarare att den bleknade bort snabbare än de brukar. 
29/9 2003 
Jag drömde om ett plank med en affisch som det stod en lista på. Överst stod det ”Jag är rädd”. Det 
var samma plank som i drömmen från den 11/5 i år, när jag ”kilade runt hörnet”, fast då var det helt 
utan anslag. Först tänkte jag att jag själv var rädd, men det handlar nog om allt jag möter av männi-
skor som är rädda för livet, för döden, för den andliga världen, för att ändra sina ingrodda tänkesätt 
och föreställningar. Jag förstår att rädsla är det första hindret. Man måste tydligen göra ”rent bord”, 
ta ner alla ”stoppskyltar” för att komma runt hörnet och möta den största kärleken på andra sidan. 
Jag fick en otroligt stark träning på morgonen. Ytterligare ett steg framåt. Den starka kontakten nat-
ten mot igår hjälpte mig förstås. Den kraft som syftar till öppnandet av läran. Livet med Mästaren och 
den sanning och bekräftelse jag får genom mina egna andliga erfarenheter. Tack Gode Gud för all 
nåd, all kärlek, all kraft. Hjälp mig vidare, hjälp mig att övervinna min egen rädsla och hjälp mig att 
hjälpa andra igenom dessa rädslor. Amen. 
Att vara en ”skrivare”, ett språkrör, en kanal, men också en självständig människa, vuxen i sin egen 
andlighet. Jag kan ju bara förmedla de sanningar jag upplever i mig själv, i mitt liv, i min kropp, själ 
och ande. Att vara helt sann mot mig själv är att vara sann mot denna aspekt av mig själv, trots alla 
fördomar, all vidskepelse, alla rädslor. Visst handlar det om att städa upp efter min ”barndom”, efter 
livet som Johannes. 

GUDINNAN SOM KOMMER TILL LIV 

30/9 2003 
Jag drömde att jag kom till ett ställe där jag träffade ett gäng gamla qigong-kompisar, Lotta var där, 
de andra kände jag egentligen inte igen. Vi skulle fika, det var någon slags restaurang eller cafeteria. 
Jag trängde mig förbi en gammal bekant som jag haft ett förhållande med för länge sedan, det var 
trångt, han försökte lägga krokben för mig. Jag tyckte att han var obehaglig, försökte pressa ner hans 
kraft. Jag pratade med en man, vi tittade på en vacker staty i vit marmor av en gudinna från något 
gammalt tempel eller liknande. Han påpekade att hon hade ett vackert smycke i håret eller i örat, vid 
kinden i alla fall. Det var ett hängsmycke med pärlor och med ett kors, vi tyckte båda att det var un-
derligt med korset. Plötsligt blev hon levande, statyn förvandlades till en kvinna av kött och blod. Den 
gamle bekantingen som försökte hindra mig kom fram och ville hälsa, jag tog honom i hand, det var 
någon slags försoning. Läser Höga Visan, om hur hennes kinder smyckas av hängen. Tänker också på 
äpplet som höll på att spricka upp från den 25/9 när jag nu läser om granatäpplen i Höga Visan. 
2/10 2003 
Jag tänkte på ”allvetande” och plötsligt var det som om jag sjönk ner i en källa, ner under ytan. Hög 
vibrationsnivå. Arbetar med Avskedstalet i Johannesevangeliet. Tänker på följande passage i Texten 
från de Höga Mästarna. 
Det är en stor sanning att varje själ som går ner i en inkarnation har en speciell uppgift. Den skall 
utvecklas för att ta ytterligare ett steg mot det som hela tiden varit det slutliga målet. Att få före-
nas med det Gudomliga i all sin glans. En förening som ytterst syftar till att ge människan en gu-
domlig status, i den mån nu något sådant kan förstås från det jordiska perspektivet. Att vara ett 
med Gud innebär att ha tillgång till det gudomliga förrådet av vetande och kunskap.1 

HÖGA VISAN 

3/10 2003 
Jag är tydligen på väg in i Gamla Testamentet och Höga Visan. Detta är ju kärnan i den mystika upp-
levelsen så det är naturligtvis logiskt att jag hamnar här, men ändå är jag som vanligt förvånad. Jaha, 
var det hit jag skulle. Men jag börjar också skönja målet. Det är ju här, i upplevelsen av den levande 
guden, i den levande verkligheten, i den stora kärleken som alla mysteriets tjänare eller alla mystiker 

                                                 
 
1 Kleveland, Texten från de Höga Mästarna. 
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samlas, oavsett bakgrund, tid, och kulturellt och religiöst ramverk. Kärleken som är A och O. Den 
verklighet som vi möter i det allra innersta, i det mest privata. Detta som den muslimske sufiern kan 
uttrycka genom att säga ”när jag talar om dig i det yttre kallar jag dig Gud, privat kallar jag dig min 
älskade”.  
Målet här på jorden är fred och frihet. På det personliga planet och i ett stort globalt och universellt 
perspektiv. I GT finns roten och ursprunget till den judiska, kristna och muslimska världsbilden och 
det är klart att detta borde utgöra en mötesplats och en källa till förbrödring. Men det kräver förstås 
kärlek och jämlikhet. 
Gud är Gud, den yttersta verkligheten. Långt över och förbi allt sekttänkande och alla yttre attribut. 
Det är väl inget som någon jude, kristen eller muslim vill säga emot? Taoisten tecknar cirkeln och ger 
oss därmed symbolen för det högsta ursprunget, det som inte har någon början och inget slut, det 
outsägliga. Buddhisten längtar tillbaka till ursprunget, till det totala uppgåendet i alltet. Här finns 
ingen motsättning. Det finns bara en yttersta verklighet även om den kan ges tusen namn. Men idag är 
vi mogna nog för att enas om ett namn, en mötesplats och en kraft. Kärleken är Gud, Gud är kärleken. 
Detta är anledningen till att vi möts i Höga Visan. Alla människor som finner sin egen sanning, sin 
egen gud, finner också kärleken. Vid vägens slut finns bara denna kraft, denna känsla, denna sanning. 
Oavsett hur man kom dit möter man sina andliga syskon vid detta mål. Där återförenas man med sina 
rätta föräldrar, med sitt ursprung. Där finns den enda verkliga kärleken, den som lever över de jor-
diska liven. 
Det är en känsla som öppen för alla. En kraft som verkar för förening och sammansmältning. Ett ljus, 
en värme, en glädje. En dans, en harmoni, en salighet. Gud har bara ett namn och detta namn är kär-
lek. Och det var förstås detta som Jesus hade problem med att förmedla. Hans budskap är ju så klart 
och enkelt. Kärleksbudet. Älska Dig själv, din nästa och Gud så ordnar sig allt! Det behövs inte mer 
för befrielse, för frälsning. Men inte var vi mogna att förstå, inte kunde vi följa honom. Titta bara på 
de senaste två tusen årens historia.  
Nu måste vi vakna upp, vi måste få kunskap om vad han egentligen menade och det är förstås kunskap 
som var och en måste skaffa sig på egen hand. Men kunskap ger också kraft och det är väl där jag kan 
visa att det som hela tiden sagts också stämmer. Gode Gud, ge mig kraft, förstånd och kärlek nog för 
att föra fram ditt bud. Fredsbudskapet. Frihetsbudskapet. Kärlek och jämlikhet. Amen. 

GUD I ALLT 

4/10 2003 
Jag drömde om en brygga eller en pir som jag var nere vid. Folk bråkade, det var fyra stycken som 
var inblandade i något slags tumult, jag såg på som på avstånd. Sedan träffade jag Kristina, jag fun-
derade på att lägga mina kläder i hennes skåp men bestämde mig för att ta med dem i en väska i stäl-
let. Vi diskuterade vem som var min Mästare. Jag hade ett litet barn som jag försummat, nu behövde 
det få min uppmärksamhet. Plötsligt var jag på väg nerför backen till den där bryggan igen. Jag var 
naken, bara insvept i ett badlakan. Det var vinternatt men jag frös inte, inte ens om de bara fötterna. 
På bryggan mötte jag Gud eller Mästaren. Han fanns i allt, var inte synlig men ändå totalt närva-
rande. Han var en kraft som mötte mig ansikte mot ansikte i allt som fanns. 
Jag kom till den övre salen häromdagen. Dörren var halvöppen och det strålade ut ljus därifrån. Jag 
hade också någon vision av att ta av en mask eller dra bort ett gummiansikte från mitt riktiga ansikte 
för någon dag sedan. 

ATT ARBETA I FADERNS TJÄNST 

6/10 2003 
Mycket stark kraft, mycket hög vibrationsnivå, huvudvärk.  

Jag såg en tidningsartikel eller något liknande i klarsyn i natt. Jag hann inte läsa texten 
medvetet, kommer bara ihåg att den slutade med något som handlade om att arbeta i 
Guds tjänst, i Faderns tjänst.  
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Det var också något om hästar vid ett tillfälle, om en son som ridit in sin egen häst. Kanske också 
något om två hästar som var sammanbundna eller förenade med ett rep.  
Jag tänker på en upplevelse som jag hade kvällen den 6/6 när vi var på en utomhuskonsert. Hela plat-
sen var fylld av kraft. Plötsligt såg jag Lars i detta energifält. Det påminde om drömmen häromnatten 
när Gud fanns i allt. Att se Gud i allt, att se sin broder i Gud, att se Gud i sin broder. ”Den som tar 
emot en av dessa små tar emot mig.” Jag tänker också på det Gusten skrev om att hon såg sin Mästare 
och att hans ansikte var Hilmas. Det var en mycket likartad upplevelse som jag hade den sjätte juni. 
Hilma skulle ju leva Gustens liv och Gusten Hilmas. Mycket av det Gusten upplevde då har jag ju fått 
uppleva nu. Både detta med avvisande, att inte bli förstådd och mottagen, och så detta med att se sin 
Mästare i denna människa som avvisar en.  
Det är detta vi arbetar med, att växelvis hjälpa varandra framåt. Att i det ena livet spela den ena rol-
len och i det andra livet den andra rollen. Den som hjälpt mig mest framåt är också den som gett mig 
största motståndet och det är väl den gåva man måste ta emot, den som lär en mest är inte den som är 
den bästa vännen utan den som man upplever mest motstånd och kval runt. Att lära sig att älska, inte 
bara sina vänner men också de som är ens ”fiender”, det är detta som utvecklar oss mest. Och Gud 
finns i allt och i alla. På det sättet arbetar man i Guds tjänst när man arbetar för människor och i 
människornas tjänst när man arbetar för Gud. 
Jag fick kontakt med I U igen för ett par dagar sedan. Hon arbetar ju med FN och jag börjar se en del 
av mönstret lite klarare. Att arbeta för frihet, utbildning, säkerhet och fred är lika viktigt som att ar-
beta för andlig utveckling. Dessa två inriktningar kompletterar varandra. Det är ett ömsesidigt villkor, 
vi kan inte nå andligt fullkomnande om vi inte har den materiella grunden i form av frihet och kun-
skap, och vi kan inte nå ett materiellt fullkomnande om vi inte har en andlig grund. Evolutionen, ut-
veckling i balans. Och detta sista steg, jordens och människans ömsesidiga beroende. Materien som 
föder anden, anden som lyfter materien. Det jordiska livet som ger anden möjlighet att växa och födas 
i nästa dimension, på nästa nivå. Mikrokosmos och makrokosmos som är varandras spegelbilder. 
Tänker på Templet, på detta med att se Gud i allt, att vara i Gud. Att vi alla är en del av Guds kropp, 
men att vi alla också har Guds ande i oss. Vi människor bildar Guds materiella fas, Gud är vår and-
liga fas. Ande och materia, WU. Jag har ju faktiskt till och från sett detta att jag är inuti en levande 
organism, inte bara ett energifält utan verkligen en levande kropp. Att min kropp, och andra männi-
skors kroppar har ett samband med denna stora kropp. Det som är bra för kroppen är bra för Qi, det 
som är bra för Qi är bra för kroppen var ju det meddelande som jag fick i min initieringsdröm. Detta 
hade förstås ett samband med Templet som restes i drömmen. Med känslan av att lämna Jorden och 
skjutas ut i Universum. Jag har ju kopplat det till min personliga kropp, och på det personliga och 
fysiska planet är det förstås sant, men på det andliga och överfysiska planet är det också kopplat till 
Guds kropp. Mikrokosmos som ryms i makrokosmos, makrokosmos som byggs upp av alla mikrokos-
mos.  
Dagens slumpmässiga text på Bibeln.se var 1 Sam 17:1, David och Goliat. Tänker på drömmen från 
14/8 om de två härarna som strömmat ner i dalen. Nog är det en Davids kamp mot Goliat som jag 
kämpat alltid. Men också detta med den levande Guden. Det är verkligen sant, det är ju detta som är 
det otroligt stora i det som händer nu. Att den levande Guden visar sig på detta fantastiska sätt. Det 
Tempel som skulle resas för att ta emot Gud. Gode Gud, tack för all nåd. Hjälp mig att fullborda min 
del av ditt stora verk. Amen. 

DEN SOTIGA GRYTAN 

7/10 2003 
Tuff natt. I går kväll kom det plötsligt upp en sorg över det som hände på sista träningskursen som jag 
var med på runt första maj 2002. Det var faktiskt ett sorts övergrepp och jag hade tydligen kapslat in 
mer än jag visste. Förnekelsen av kraften, av det gudomliga. Men gråt är också utrensning. Vaknade i 
natt och var rädd, kände mig utnyttjad. Hilma var med mig med sina tillhörigheter i en papplåda. Jag 
kände mig invaderad, utnyttjad. Men bönen hjälper. Jag har ju varit så trygg, men det är klart att det 
funnits rädsla nere på det individuella planet. Egot blev utkört, kanske var detta den sista hälsningen 
därifrån. Hur som helst så visar alla tecken på någon stark utveckling. Jag såg en mekanism, antagli-
gen ett ur som tickade fram ett steg, eller en minut. ”Jag är kraft, du är tid.” Jag såg också en gryta 



 414 
 

som var sotig inuti. Att man inte kan använda smutsiga kärl? ”Grytan” finns hos Hesekiel, sätt grytan 
tom på kolen så att alla orenheter kan smälta och ärgen gå bort. Det handlar förstås om rening och 
utrensning. 
Jag drömde också om någon sammankomst där en kvinna satte sig på mig. Jag var negligerad, ”osyn-
lig”. Men en blond vacker kvinna sökte upp mig ett par gånger, fast hon sa ingenting. 
8/10 2003 
Den levande Gudens tempel, ”Här bor Gud”. Immanuel, Gud med oss. Gud i oss, vi i Gud. Telningen, 
där han står skall det spira och han skall bygga Herrens tempel. (Sak 6:12.) Varför finns denna stora 
drivkraft att arbeta med de gammaltestamentliga profeterna? Tydligen är detta med profetiorna och 
deras uppfyllelse viktigt. Det har ju sagts så många gånger i meddelandena från mina lärare att detta 
är tiden för alla profetiors fullbordande. Att jag är unik, att jag är utvald. Att de aldrig tidigare använt 
sådan möda för att utforma en människosjäl.  
Det är naturligtvis beviset för den andliga världens ledning och kunskapsöverföring genom alla tider 
som är det viktiga. Att människor redan för flera tusen år sedan fick information om det som är målet 
för hela utvecklingen. Själens utveckling, evolutionen. Att en viss själ har en viss uppgift som finns 
inprogrammerad redan från början. Tack Gode Gud för all nåd i alla mina liv. Hjälp mig att förstå 
ditt bud, hjälp mig att förstå min egen sanning, hjälp mig att stå upp för denna sanning. Hjälp mig att 
genomföra mitt uppdrag. 
Jag förstod via Sakarja att jag är ”Serubbabel”, den som lade grunden till templet och den som är 
utsedd att fullborda det. En generell sanning för oss alla, vårt eget Tempel. 
9/10 2003 
Jag såg en lagerkrans i går kväll. 
Jag drömde att jag kom förbi två män. Den ene talade om existens och preexistens. Jag var visst iro-
nisk, tyckte han var pretentiös. Jag kom till ett genrep på en musikal eller något liknande. Det var i en 
skolsal, jag var visst med på scen själv. Alla lämnade innan det var slut, det blev bara en kvinna kvar. 
Hon var ansvarig och var förstås orolig när alla gick. Jag och Lotta kom till en vagn där det satt en 
grupp människor. Lotta pratade med en ung man om att de skulle gå på auktion, hon hade aldrig varit 
med på något sådant förr. Hon pratade också om att någon lärt henne om två vägar, arbetets väg eller 
miraklets väg, och att det varit till hinder för henne. Jag tänkte att det inte var antingen eller, utan 
både och. Jag gick vidare, ville ha henne med men hon stannade där. 
Jag förstod plötsligt att den profetia som ställdes upp för mig i Kaldéen som det talas om i meddelan-
det från 23/10 2001 handlade om Hesekiels profetia. ”Alla profetior som ställts upp för dig, ända 
sedan din tid i Egypten, i Kaldéen och i Kina har talat om en storartad framtid för dig. Denna stund 
har kommit nu.” Hesekiel var ju i fångenskap i Babylon. Babylon var huvudstad i Kaldéen som kalla-
des Babel av judarna. Den egyptiska profetian var sannolikt Thutmosis III löfte om evigt liv som fanns 
i hans namnchiffer (s 481). Den kinesiska profetian skulle i så fall kunna vara det faktum att Ma-
hasattva Fu utpekades som en preinkarnation av den blivande Maitreya. 
I meddelandet från 23/10 2001 talas också om att ”Dina insignier är de tecken du bär med dig som ett 
tecken på din värdighet.”. Jag känner ju att jag har ett armband som bränner runt vänster handled, en 
ring på vänster pekfinger. Något bränner på mina axlar, kanske armringar runt mina överarmar. Jag 
kan också känna ett diadem eller något liknande i pannan. Under åren har jag ju fått ta emot kröning-
ar och liknande. Drömmen från 26/5 2003 där jag hade hela huvudet insmort med ”gelé´” var förstås 
ett meddelande om att jag var en ”smord”.  
Under en träningskurs 26/11 2001 hade jag många starka upplevelser. Jag skrev följande i dagboken.  

”Jag fick ganska mycket bilder under träningen i helgen. Kors, trianglar. Ett finger som en pärlbesatt 
ring träddes upp på. En skymt av den gyllene staden. Jag såg templet, pelarna under flera tillfällen.”  

Detta kopplar jag nu idag till profetiorna. Serubbabel liknas vid en sigillring i Hagg 2:24. Visserligen 
var ringen jag såg mer som en förlovningsring, men triangeln som är det gudomligas symbol och 
templet är ju direkt kopplat till profetiorna. Templet är det genomgående temat. Från profeterna till 
Hilma af Klint och vidare till mig.  
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DEN FÖRORENADE KÄLLAN 

10/10 2003 
Jag drömde om en släkting som skulle uppför en brant backe, en snövit väg. Den var blockerad i bör-
jan och hennes bil verkade inte heller stark nog för att komma upp. Jag tog skydd, var rädd att hamna 
under bilen och bli krossad.  
Drömde om en skola eller kurs. Jag hade genomskådat konceptet, det gick ut på att visa ointresse från 
kursledningen och därigenom få fram gruppens dynamik och eventuella dåliga funktion. Man filmade 
kanske också i smyg för att visa i slutet av kursen. Jag var avslappnad inför slutprovet, jag visste ju 
upplägget. Tre lärare var intresserade av mig, de stod på kö för att få prata med mig. Där fanns en 
burk med sand och en med stenar, jag föredrog stenarna. 
Jag drömde att jag upptäckte en ny bäck eller liten flod bakom mina föräldrars hus. Jag var nyfiken 
på varifrån den kom och följde den till källan. Det var nästan som om vattnet var kolsyrat. Den rann 
genom ett sädesfält. När jag kom närmare källan upptäckte jag att den var förorenad, avloppsvatten 
kom ut i floden. Själva källan bubblade upp direkt ur marken, den kunde ju bara vara ren. Den rann 
upp bredvid gödselstacken. Det pågick ett stort arbete för att leda det smutsiga vattnet åt ett annat 
håll, ner i en dal åt motsatt håll mot floden. Det flöt en docka i vattnet i floden såg jag när jag gick 
hemåt. När jag kom tillbaka hade min mor börjat sätta upp nya tapeter. 
Jag letar ju verkligen efter källan, detta forskande i profeterna, i Gamla Testamentet. Och nog är 
vattnet förorenat, nog behövs rening… Jag inser plötsligt att profetiorna i GT förts fram av två profe-
ter i taget och att man genom att föra ihop dem, sätta ihop stavarna får helheten. Sakarja och Haggaj, 
Jesaja och Jeremia. Gurun gav mig ju verkligen två stavar som var och en var delad i två. Min uppgift 
var att själv sätta ihop dem. Det var nog också stavarna som satte mig på spåret till Sakarja.  
11/10 2003 
Forskningen runt profeterna och templet ledde igår fram till, eller rättare sagt bakåt, till Aron, det 
första förbundstältet och översteprästens dräkt. Nu förstod jag vad det var som brände på mina axlar, 
det var stenarna av onyx på efodens axelstycken, en påminnelse om Israels söner. Jag förstod att jag 
var klädd i översteprästens dräkt på den andliga nivån och att denna kraft nu också ger sig tillkänna 
här i den fysiska verkligheten. Min roll, att vara i templet och betjäna guden. Men också att personifi-
era gudinnan, den som tar emot guden. Jag hade en enormt stark känsla av helighet i går kväll, 
samma känsla som vid insikten om laman, den högste. Jag upplevde också en väldigt stark närhet och 
kärlek i natt, det var människa och ande som möttes. 
Jag drömde att jag var hemma hos Barbro och hennes familj vid en vidunderligt vacker sjö, ännu 
vackrare än den där hon är född. En känsla av semester, något jubileum, kanske bröllop. Jag hade 
med mig min lilla dotter som bara var ett par år gammal. 
Och detta arbete med GT? På ytan kan det ses som en tillbakagång men det har naturligtvis ett syfte 
och det handlar i första hand om min förståelse av mig själv och det som hänt. Arons stav som sköt 
skott, dräkten, planen för templet, förbundet. Det är ju metaforer för vår egen utveckling och vår 
mognad, min som alla andras. Själens sökande efter sanningen om sig själv. Det där med axlarna har 
ju dykt upp under åren. Först när det utlöstes en stark värmekänsla och ett ljussken när jag förde han-
den över axeln under första träningen år 2000. Och sedan när det kom en ren ton vid samma rörelse 
under första träningen på sommarkursen samma år. Och nu denna brännande känsla. Det är klart att 
det är skönt att få en förklaring. Jag börjar också förstå att allt varit klart mycket längre än jag för-
stått, men att min egen insikt saknats och därmed har också förverkligandet här på den materiella 
nivån inte skett. 
Tack Gode Gud för all nåd, all kärlek och all omsorg. Hjälp mig att förstå och omsätta din plan och 
din vilja i handling. Hjälp mig att förstå min uppgift, hjälp mig att förstå mig själv. Amen. 

DET FÖRGIFTADE VATTNET 

12/10 2003 
Jag drömde att jag kom till ett funktionellt, ljust och vackert hus, där det bodde ett par. Knut hade ofta 
varit hos dem men nu var han död. Det fanns något spår, någon slags brickor, tabletter eller liknande, 
han hade tydligen sysslat med ”hembränning”. Typiskt honom tänkte jag, alltid ”busig”. Vi sörjde, 
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men så började jag och ett par andra kvinnor att dansa. Plötsligt fick jag kontakt med honom. Jag 
omfamnade honom, klappade honom på huvudet, håret var alldeles vitt. Vad hände frågade jag ho-
nom. Vi närmade oss Cypern men vattnet var förgiftat av syra svarade han. Jag dog. Men du fick i 
alla fall se Cypern till sist sa jag. Vilka var det som gjorde det? Maffian, men det betyder inget nu, det 
här hände för mycket länge sedan svarade han. 
När jag tränade nu på morgonen kom plötsligt minnet av den sista träningskursen vid första maj 2002 
upp igen. När vi tränade La Qi och Lars ledde, den enormt starka kraft som skapades. Gudinnans 
kraft som gick igenom till och från under kursen. Och slutet, hur Lars stod där och gick till anfall mot 
mig, mot allt det jag står för. Hur han inte bara förnekade men faktiskt aktivt motarbetade den gudom-
liga kraften. Deras gemensamma angrepp på mig. Visst handlar sorgen om det rent personliga, att jag 
blev utstött, bortstött, inte fick mitt behov av vänskap, kontakt och kärlek tillgodosett. Att ge och inte få 
annat än negativa känslor tillbaka. I ett större perspektiv spelade vi naturligtvis upp det gamla dramat 
med gruppen som ger sig på och ”korsfäster” den enskilde. Men i grunden var det Gud som stöttes 
bort. Den gudomliga kraften som verkar så starkt som den kanske aldrig gjort tidigare. Sveket mot 
denna kraft är ju ett svek mot oss själva. Förnekelsen av kraften är en förnekelse av det mest grund-
läggande i oss själva, det innersta i oss. Anden, Gud, den gudomliga kärleken och kraften. 
Visst såg jag, och visst förstår jag, att det var rädsla som skapade denna förnekelse, detta angrepp. 
Och rädsla beror på okunskap. I stället för att öppna upp och ta emot dessa stora gåvor valde de här 
människorna att springa och gömma sig bakom en människa som inte gör annat än utnyttjar dem. 
Men tydligen gav det ändå mer trygghet än att lita till sig själv och sina egna upplevelser. Och jag 
måste ju respektera att de gjorde det de måste. Att de inte kunde göra annat, att de inte förstod bättre. 
Är du sann mot dit själv? Mot dina egna känslor och upplevelser. Vågar du gå utöver det etablerade, 
det accepterade, massans ”sanningar”. Detta är naturligtvis en fråga som många kommer att få i den 
tid som kommer. Är du mogen att ta dig själv i handen och gå vidare genom det som på ytan kan verka 
skrämmande men som ändå i grunden bara är kärlek. 
Denna fråga som jag kämpar med varje dag och som vi kanske alla kämpar med, medvetet eller 
omedvetet. Kroppen som reagerar när vi går mot vår egen inre sanning, kampen för att trycka ner och 
negligera det som tränger sig på från det undermedvetna. Stress, magsår, huvudvärk, hjärtinfarkt, alla 
meddelanden från kroppen och det undermedvetna till människan.  
Och det här sista, varför kommer det upp igen? Visst väcker det smärtor från så många liv, så många 
upplevelser av att bli utstött, bränd, kastad för lejonen. Upplevelsen vid korset. Där korsfästes kärle-
ken, precis som kraften och kärleken återigen korsfästes och förnekades i qigongskolan. Och dessa 
som jag upplevt som utvalda var de som gjorde det… Lärjungarna, vi som skulle ta emot honom här 
på jorden. Vi som måste göra vår del i verket.  
Men allt har ju gått i fullbordan? Det som skulle ske har ju skett? Men det är klart att det kommer 
något som också kommer att uppmärksammas i det yttre. Och jag kan inte komma vidare. Som vanligt 
är det dessa qigongare och Lars som kommer upp när det är något jag behöver komma igenom. Den 
där upplevelsen av utsatthet, utstötthet och att vara måltavla för ett gemensamt angrepp från dem man 
tycker sig mest förbunden med på det andliga planet. Smärtan och sorgen. Som vanligt är det förstås 
en läxa, en lektion. Jag fick ju möjlighet att stå upp för det jag vet är min egen sanning, allt blev så 
tydligt. Det är klart att det stärkte mig och hjälpte mig fast jag inte förstod det då. Och nu måste jag 
komma iväg. Jag har ju fått hjälp att ta på mig sandalerna.  
Guds finger som visades på himlen i både Göteborg och Stockholm. Min fråga till Lars om han nöjde 
sig med att vara en ”marionett”, som faktiskt inte respekterade honom men som gav mig lugn för ett 
tag. Det är klart att han inte hade skyldighet att ge mig något svar. Den enda man behöver vara sann 
inför är ju sig själv. Och där landar jag väl. Ett krav på att be om ursäkt. Ett tack för all hjälp. En 
förlåtelse från hjärtat. 
Men nog har jag väl ändå kommit dit? Ja, inte ursäkten. Men det andra, nog tycker jag att jag fått 
hjälp att förstå de bakomliggande mekanismerna runt olika sekter och sektbeteenden. Nog förstår jag 
varför de finns och varför människor drivs in i sådana sammanhang. Och genom förståelse skapas 
också förlåtelse. Vad handlar då detta sista om? Att hjälpa oss alla vidare. Jag sitter trots allt fast i 
denna upplevelse av svek och övergrepp. De gör ju också samma sak mot andra. Knut mår väl till 
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exempel innerst inne lika dåligt som jag över att de som han betraktade som sina vänner så totalt 
kunde vända honom ryggen. Alla andra som jag inte vet om, men som antagligen stötts ut och svikits 
lika eftertryckligt.  
Att vara sann mot sig själv och sina egna känslor och i nästa steg också vara uppriktig mot andra. 
Utan att förvänta sig bekräftelse eller ursäkter eller något överhuvudtaget. Men att ändå bjuda på sig 
själv och sina känslor för att om möjligt ge andra en hjälp framåt. Och därmed också hjälpa sig själv 
framåt.   
Kanske sörjer jag bara över att vi inte får träna tillsammans. Visst möts alla som kan och vill i ljuset 
och kärleken oavsett var man är. Men de upplevelser som jag fick i träningen under de två första åren 
var ju heliga. Och det är väl det som det stora sveket, den stora förnekelsen egentligen handlar om. 
Att svika något som är heligt. 
13/10 2003 
Jag drömde att jag var någonstans och väntade på en man som skulle följa med mig. Jag upptäckte 
honom i en stor säng med en massa nakna människor. Jag drog honom i benet, ville få med honom, 
men han ville vara kvar där han var, fortsätta med det han höll på med. Jag bet honom hårt i hälen. 
Jag drömde att vi kom till den stad där dottern bor, vi träffade en familj som också var där på semes-
ter. De hade en massa barn, småflickor som var så snälla, lugna och harmoniska, änglalika. Det fanns 
också flera kvinnor där, äldre släktingar tror jag. De skulle bygga om och bygga ut sin stuga, arbetet 
var redan påbörjat. När jag skulle gå var det en moderlig kvinna som frågade vad jag arbetade med, 
jag berättade om mina böcker. Hon sa att jag hade en stark aura. Den kunde tydligen utvecklas genom 
att jag tog tjänst hos en b-g militär och städade där. Jag skulle måla något mönster uppe vid taket. 
Han skulle börja gå på toaletten utomhus. 
Jag skickade ett mail med gårdagens dagbok och drömmen om sandalerna till Lars i går. Gråt och 
utrensning i går kväll. Hjärtat som fortsätter att öppnas, sorg som fortsätter att strömma ut. Han som 
sa ”öppna hjärtat” första gången hjälpte mig även nu, Mästaren. 
Cypern i drömmen från igår står förstås för Afrodites ö, kärleksgudinnans ö. Vi närmade oss kärleks-
gudinnans ö men så blev vattnet/kraften förgiftat av ”maffian”. Väldigt tydliga symboler. Afrodite står 
för kärlek och fruktbarhet. Hon har kanske ett ursprung i den semitiska kärleks- och krigsgudinnan 
Ishtar. Afrodite är troligen en ombildning av namnet Astarte. Hon är mor till Eros. Duvan myrten och 
granatäpplet är hennes attribut. Hon har makt över gudar och människor och ger liv åt hela skapel-
sen. (Ur Nationalencyklopedin) 
Granatäpplen är alltså länken till gudinnan som jag sökt i bibeln. De smyckade översteprästens dräkt 
omväxlande med bjällror i 2 Mos 28:33. De finns i Salomos tempel där de täcker pelarhuvudena. Pe-
larhuvudena var formade som lotusblommor. Och i Höga visan återkommer granatäpplet och dess 
saft flera gånger.  
14/10 2003 
Jag drömde att jag var ute och åkte skridsko. Det var tjock snö på isen och jag följde ett spår, som 
efter en isbrytare. Det var bara tunn nyis på det här uppbrutna spåret, jag skar igenom men surfade 
ändå vidare på isen. Längst in där spåret tog slut var det en stor fisk under isen, det såg ut som om 
någon försökt fånga den tidigare men misslyckats. Nu borde man dock kunna få upp den. Jag kom 
under ytan, under isen, och där var som en stor grotta. Det var människor därnere, jag blev förvånad 
eller skrämd när jag hörde dem. Det här med att jag kom ner under ytan hände två gånger.  
Jag drömde att det var fredag eftermiddag. Jag hade ett jobb som inte var helt klart men var så trött. 
Jag följde med någon till ett slags stor anläggning med flera hus eller lägenheter och flera ställen där 
man kunde duscha utomhus. Det var varmt och ljust, inga bilar, det kändes på något sätt gammalt 
men där fanns tydligen alla moderna bekvämligheter ändå. Jag skulle egentligen tillbaka till jobbet 
men bestämde mig för att ta ledigt för helgen. Jag skulle ta ett bad, det verkade som om jag skulle 
bada ”offentligt”. Där kom människor, flera gamla studiekamrater verkade samlas hos mig. Där var 
andra gamla bekanta, det var olika grupper på andra ställen inom anläggningen. En grupp var äldre, 
de hade en hund eller något hundliknande djur. Det hela påminde om ”Gerusalemme” fast där var ju 
helt tomt på människor när jag var där på ”visning” i maj 2000. Nu verkade det mycket mer bebott.  
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När jag vaknade var allt i balans för en stund. En känsla av evighet, tomhet, lugn, gränslöshet. En hög 
nivå av andlighet. 

DEN LYSANDE ILLUSORISKA KROPPEN 

15/10 2003 
Jag somnade i går kväll och vaknade igen. När jag gick upp såg jag att jag hade den lysande illuso-
riska kroppen. Chikhai Bardos andra stadium. Kristustillståndet.  
Jag drömde att jag kom till ett par, mina vänner. Den kvinnliga projektledaren och hennes man. De 
bjöd på en härlig middag. Det var något grönt på brödet, jag visste inte om det var mögel eller något 
som skulle vara där. Ett barn som var där var så förståndigt men det ramlade ut genom fönstret. 
Kvinnan och jag bestämde att ses på ett berg nästa dag men jag var inte säker på att hitta dit. ”Du 
har ju varit där förr, det är inget problem” tyckte hon.  
När jag vaknade och låg och tänkte på det där med sorgen och smärtan över upplevelsen på tränings-
kursen våren 2002 som jag skrev om häromdagen, upplevde jag plötsligt den underbara känsla av 
kärlek och samhörighet som fanns i träningen i början. Samhörighetskänslan. Början till allt. (Hilmas 
målning Urkaos nr 15.) Helgelsen. Hur kunde jag glömma denna känsla? Hur kunde jag nästan låta 
den dödas? Hur kan jag behålla den för alltid? Den rena, underbara kärleken. Broderskärlekens berg, 
Ararat.  

GAMLA TESTAMENTETS RÄTTA NATUR – EN NY STAT, EN NY DYNASTI OCH EN NY 
RELIGION 

16/10 2003 
Jag vaknade plötsligt i natt och såg en kartong med en rad böcker på högkant. Det var som om någon 
dammsög eller rensade runt böckerna. Kraftfältet var mycket starkt. Jag kände att det gick igenom 
information men den var inte direkt verbal. Det handlade i alla fall om Bibeln, om att förstå den rätta 
naturen hos dessa böcker. Jag tänkte på Babylon, att skapa en historia och rättfärdiggöra anspråk på 
ett land. Också på detta med att skilja på män och kvinnor, att kvinnorna inte får delta i kulten/riterna. 
Att Kungaböckerna inte är någon andlig litteratur utan ett stereotypt beskrivande av ett delvis histo-
riskt, delvis konstruerat skeende. Men att det också ligger en viss sanning i dem, om än på en symbo-
lisk eller arketypisk nivå.  
Jag drömde att jag skulle på en fest dit också Lotta var bjuden. Men jag valde att avstå, åkte och be-
sökte henne hemma i stället. Oklart. 
Drömde också något om att det skulle bli en auktion eller något liknande. De andra var finklädda, 
men jag hade vanliga kläder som jag tog på över min egen fina dräkt. Jag skulle göra ett jobb, bära ut 
auktionsgodset. 
När jag skrev ovanstående började jag tänka på Joshua och Serubbabel… De som återvände från 
Babylon och började bygga upp templet igen. Är jag ansvarig för Kungaböckerna? Andra Kungabo-
ken slutar ju faktiskt med Jojakin, Serubbabels farfar vilket innebär att den skrevs, eller i alla fall 
avslutades, efter den tiden. Drömmen om att jag skulle städa upp bland lämningarna från min barn-
dom…  
Usch, att jag skulle ha varit ansvarig för Kungaböckerna. Motstånd, men också denna känsla av 
skämt som kommit vid vissa insikter. Allt är förstås helt absurt men det hänger också ihop logiskt. Om 
”jag”, eller rättare sagt den här själen, var Serubbabel och ansvarig för att börja bygga upp inte bara 
templet, utan också en ny statsbildning, var jag förstås också ansvarig för att skapa en historia och en 
världsbild utifrån den situation man var i då. Man hade återvänt från tre generationer i främmande 
land, i slaveri och förtryck och nu skulle något nytt börja byggas upp.  
Första och Andra Kungaboken är skrivna i samma anda och antagligen av samma hand. Många 
stycken är stereotypa återupprepningar, det hela ger verkligen intrycket av att vara konstruerat. 
Första och Andra Krönikeboken kom till vid samma tid, det hänvisas ju till dem i Kungaböckerna och 
Andra Krönikeboken slutar även den vid Nebukadnessars erövring av Jerusalem, förutom tillägget i 
slutet som handlar om den persiske kungen Kyros ”återfunna”(?) löfte att bygga ett tempel i Jerusa-
lem. Kanske var det också en konstruktion, den understöddes av en profetia på liknande sätt som i 
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Kungaböckerna. Där är man i alla fall inne på Serubbabels tid, eller snarare 60 år senare, Esras tid. 
Esra och Nehemja var ju inblandade i detta andra försök, eller rättare sagt återupptagna verk.  
Rubrikerna på de olika kapitlen i Andra Kungaboken och Andra Krönikeboken är identiska i många 
fall och även innehållet, ofta nästa ordagrant. Se t.ex. Andra Kungaboken kap 22 och Andra Krönike-
boken kap 34. Generellt sett verkar syftet med dessa fyra böcker vara att visa att förfäderna inte ren-
sat ut baalsdyrkan och asheradyrkan tillräckligt renlärigt och att detta orsakat alla olyckor. Man hade 
fyra uppdrag. 

1) Att skapa en ny stat 
2) Skapa en ny kungadynasti som kunde visa sin historiska rätt 
3) Skapa en religion som stödde staten och kungen genom tempel, liturgi och samtidigt utrota det 

som redan fanns på plats 
4) Förena dem som varit borta med dem som varit kvar i landet. 

Och en historia och uppfyllda profetior var medlet. Och då skulle jag alltså, direkt eller indirekt, ha 
ansvar för historien om Isebel, precis som Uppenbarelseboken? Visst finns samma drivkraft att ”städa 
upp”. Men inte är jag ansvarig för alla sjuka projektioner som fästs vid dessa texter genom tiderna… 
Det finns också en stark känsla inför dessa krönikor att det hela handlar om politik och inte andlighet. 
De profeter som finns där tjänar verkligen ingen andlig verklighet utan springer runt och delar ut 
profetior som stödjer det ena eller andra partiet, den ena eller andra sidan, något som Gud och den 
andliga världen aldrig gjort. Detta handlar tydligen om en grundlig lektion att man får skörda vad 
man sår? 
Men hela ”paketet” består ju av början hos Rut för att rättfärdiga kravet på Betlehem och Elimeleks 
jord, via Samuelsboken för att visa Davids legitimitet, Krönikeböckerna för att skapa militär och civil 
indelning, t.ex. i 1 Krön 27, att propagera för tempelbygget i 1 Krön 28 och för gåvor till templet i 1 
Krön 29. Sedan kommer Nehemja, ståthållaren och Esra, den skriftlärde. Befallningen från Kyros som 
så lämpligt återfanns. Hände det verkligen på Serubbabels och Darios tid eller var det något som 
uppfanns av Esra? Nehemja beskriver hur man läste lagen och återupptäckte lövhyddefesten. Ester 
kom till för att instifta och legitimera purimfesten. Budskapet i Ester 1 är att mannen ska vara herre i 
sitt eget hus, att hustrur skall lyda sina män. 
Historien om Darios och Kyros förordning finns inte någonstans före Esra. Nehemja är kung Ar-
taxerxes munskänk. I Esra kapitel 7 finns ett brev från denne Artaxerxes om att Esra hade rätt att 
döma alla som inte levde efter ”din Guds lag” till dödsstraff etc. Esra kunde också, enligt egen upp-
gift, visa direkt släktskap med översteprästen Aron, Mose bror. Han verkar självgod, berömmer sig 
själv i krönikan. Goda kontakter, prästvälde.  
Nej, det var nog inte ”jag” i alla fall, utan snarare Esra och Nehemja som stod för detta verk. Men 
inte är det lätt att förstå Bibeln, en salig blandning av sanna och falska profeter, genuint andligt och 
tillverkad politik. Och det enda kriteriet är den egna sanna upplevelsen. Tillägget i Andra Krönikebo-
kens slut ger ju ett spår till Jeremia och där finns det dels sådant som sannolikt var genuint gudsinspi-
rerat och sådant som lades till av ”återuppbyggarna”. T.ex. Jeremia 16 där man talar om återvän-
dandet från Nordanlandet och den mark som gavs åt deras fäder är ren politik medan Jeremia 23 
innehåller samma stycke men där man talar om att de skall få bo i sitt eget land, som då är det and-
liga riket. Om man ville lägga ner arbete på denna forskning skulle det kanske visa sig att de förfals-
kade avsnitten är dubblerade men med en version som är ”politisk” och en som är andlig. 
Och egentligen är det inte så svårt. Det som är inspirerat av anden är kärlek, förlåtelse, hjälp framåt, 
även om en profet kan få inblickar i hemska och obegripliga glimtar från framtiden. Men sådant som 
är av egot, av ”mammon” är straffande, förtryckande, avskiljande. T.ex. Esra 4:3.  
Kväll 
Jag hörde ordet ”bikshus” och så bröt en bild av en ung buddhistmunk i djup meditation fram. På 
hans hjässa bröt i detsamma en eld igenom. Som en kam av eld. 
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HÄR LIGGER EN HUND BEGRAVEN 

17/10 2003 
Jag fick ett sådant där meddelande i klartext i natt. Den här gången var det röd text på vit botten. Jag 
kommer inte ihåg vad det handlade om, kanske att det var nära slutet. Därefter såg jag en dödsannons 
med namnet Max. Tror att det handlar om att hjälpa mig att undvika den där känslan av att livet också 
ska ta slut när en bok blir klar. Eller att jag ska bli fri. Eller hunden Max. En död hund.  
Jag drömde att vi hade hittat ett gammalt hus som låg så lugnt och skyddat. Barnen från en familj som 
bodde i närheten kom på besök. Först tyckte jag att de störde, men sedan bjöd vi på en massa frukt 
och liknande. Det var en flaska som innehöll gamla blåbär, de var dåliga. Jag pratade med en gam-
mal skolkamrat i drömmen, hon pratade något om vin, något om Mälaröarna. Som om hon var på väg 
dit eller hade en boning där. 
18/10 2003 
Ja nog var där en hund begraven alltid. Jag jobbade med GT i går, Esra och Nehemja. Vilken såpa. 
Men det är klart att det är tufft. Grunden för judendomen, kristendomen och islam. En fejk, en ren 
konstruktion. Och det är verkligen orent, jag känner mig smutsig bara genom att läsa t.ex. Domarbo-
ken kap 19 om våldtäkten i Giva. Snacka om snuskig soldathistoria. Och det skulle vara Guds ord! 
Och fortsättningen i kapitel 20 om de 10 000 elitsoldaterna från Israel som ryckte fram och utplånade 
allt levande. 
Har hört ordet ”leviterna” flera gånger de sista dagarna. 
19/10 2003 
Jag hade en känsla av att något lossnade i natt, att maskineriet började fungera igen efter eoner av 
tid. Vaknade och kände mig så lycklig. Jag såg en urtavla, den snurrade medan visarna stod stilla. Det 
var gamla romerska siffror, en timme som snurrade fram. Drömde att jag mötte en gammal man och 
hans yngre hustru. Hon var så rödblommig, glänsande brun och rund. Som ett äpple, som ett kär-
leksäpple, en frukt. 
Och så fann jag då den begravda hunden. Zoroastrismen i botten, som källa för de stora monoteistiska 
religionerna. Det är klart att det är så. Och det spelar väl ingen roll? Tror vi på en Gud spelar det väl 
ingen roll om han kallas Herren, Allah eller Ahura Mazda. Det känns ju bra att förstå att det ändå 
inte var ren spekulation utan att det faktiskt låg en världsbild och en kult bakom. Men nog var källan 
ordentligt förorenad alltid. 

DEN DOLDA KODEN I MOSEBÖCKERNA 

21/10 2003 
Jag har just hittat den dolda lagen i Femte Mosebok. Redan innan, när jag fann förbannelsen över 
otrogna kvinnor etc. visste jag att alltihop var ett korthus som måste rasa. Men detta sista, den dolda 
lagen som säger ett till de utvalda och ett annat till alla andra människor är naturligtvis något som 
inte någon kan bortse från eller bortförklara. Judendomen, islam och kristendomen vilar alla på en 
lögn, världshistoriens största bluff. 2500 år av underkastelse under en falsk och manipulerande lag. 
Ett förvirrat hopkok som bara skrivits för att dölja den underliggande koden. Det är ju en läxa som 
mänskligheten aldrig någonsin kan glömma. 
Alla krig, allt våld, all terror, allt förtryck som utövats ifrån alla håll i denna läras namn. Det är klart 
att förbittringen kommer att söka ett mål, men ingen annan än den enskilda människan är ansvarig för 
sitt liv och sina ställningstaganden. Sanningen fanns mitt framför näsan på oss alla, det var bara att 
läsa! 
Och ingen bör försöka skapa en ny religion utifrån denna dolda lag, alla sådana försök måste få ett 
stopp. Nu gäller bara den egna inre sanningen. Till att börja med visar det ju vådan av att blanda den 
jordiska lagen med det andliga, eller rättare sagt rättsskipning och religion. Förhållandet mellan Gud 
och människa är en privat angelägenhet, som endast kan existera i vårt eget innersta. 
Det är klart att jag är skakad, men mest lättad. Det kommer verkligen en befrielse. Lagen om omskä-
relse, oren mat och överhuvudtaget all gammal bråte från Moseböckerna kan man med lätt hjärta 
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kasta ut. Men jag inser ju också att det här är en omvälvning som ingen av oss sett tidigare, former 
och tidsutsträckning är okända. 
22/10 2003 
Jag drömde att jag träffade en kvinnlig journalist. Jag frågade henne om hon hade några barn. ”Min 
son dog i morse” svarade hon. Jag blev förstås bestört. Drömde att jag var i en skola, jag träffade 
några kvinnor. Det var gamla bekanta som jag tyckte så mycket om. Det var som om en var mitt barn 
fast hon var vuxen. Vi satt på golvet, jag höll henne i famnen som ett barn. När jag skulle gå, jag reste 
mig just och borstade av jackan, hördes ett klirrande som av glas och en klocka började ringa väldigt 
högt. En kvinna skrek ”vad är det” och en panikslagen mansröst svarade ”det är brandlarmet med 
han som var på TV”. Jag försökte komma ut, jag tänkte att det var synd att jag skulle dö där, ingen 
visste ju var jag fanns. Vaknade och pulsen var hög, det hela var ganska dramatiskt, en stark upple-
velse. Jag såg också eld som brann utanför en mur. 
När jag fick fram det dolda evangeliet, den dolda lagen i GT i går kände jag först en lust att bara 
skriva in det i boken och sedan gå vidare. GT stod mig upp i halsen, allt kändes smutsigt. Men i går 
kväll läste jag i alla fall igenom det och det var en ton i det som jag kände igen, mina lärares röst. Det 
var som att hitta en pärla djupt nere i dyn. Jag kände också en samhörighet med Kaldéen, jag har ju 
känt att jag har ett liv, en slags förankring där. Blomman på en förfalskad persisk mumies fodral som 
jag såg i ett TV-program för något år sedan väckte en stark genklang i mig. Nu idag har jag börjat 
fundera på detta med att välja mellan gott och ont, vårt fria val, och det hela fortsätter att rulla på. 
GT är verkligen ett kalejdoskop. Vrid ett varv till och en helt ny bild visas.  
Jag fick också någon undervisning i natt om fönster uppe vid taket. Det var som om större och större 
fönster stegvis öppnades framåt. 

ALLT HANDLAR OM ATT VI MÅSTE LÄRA OSS ATT TÄNKA SJÄLVSTÄNDIGT 

23/10 2003 
Jag fick ett sådant där nedsläpp av Ordet som vid mottagandet av Fadern och vid några 
andra tillfällen. Det handlade om att hela verket gick ut på att vi skulle lära oss att tänka 
självständigt. Att vi måste lära oss att hitta vår egen sanning. 

Jag drömde om en god vän och något nytt projekt som snart skulle igång. Jag drömde att jag flyttade 
en leksaksbil med viljan. En röst sa något om att det krävdes en oerhörd kraft, eller att det gick åt 
oerhört mycket kraft, för att göra något sådant. 
Och jag inser ju att det är så. Visst har jag fått ta emot enormt starka krafter. Visst är hela planen, 
t.ex. detta med Hilmas verk som var en förutsättning för mitt eget arbete, oerhört detaljerad. Det här 
är inget som ligger i mänsklig förmåga. Och detsamma gäller ju Gamla Testamentet, alla dessa lager 
av sanningar, all information, detta intrikata mönster. Jag förstår fortfarande inte riktigt hur det gick 
till. Spåret till Persien är ju alldeles för tydligt, det luktar förfalskning, ”cover-up”.  Å andra sidan 
kan det vara ett resultat av att man får en helt annan överblick med dessa starka sökverktyg som jag 
har fått via www.bibeln.se. Men att det är en mussla med flera skal är ju säkert.  
Jag hittade i alla fall ”Herren, vår Gud” och ”Herren, er Gud” i går och fann även nyckeln till de två 
skapelseberättelserna. Detta är ju helt fantastiskt, att få denna läxa om ”min Gud” och ”din Gud” så 
här direkt från Bibeln, det är ofattbart. 
Jag börjar fundera på hur allt ska presenteras. Jag känner ju att detta måste knytas till mig, men när 
jag tränade i morse kom jag på att man kanske skulle låta det gå ut anonymt först för att få den första 
stormen att blåsa över, och också för att inte ta uppmärksamhet från budskapet. Medierna vill ju alltid 
fokusera på en människa, men med detta förfaringssätt tvingas de att fokusera på fakta. I nästa steg 
blir det i så fall aktuellt att ge ut boken, eller om den redan finns på books-on-demand då. Det löser 
sig. Men det är ett visst jobb, vilket i och för sig blir lättare med modern teknik. En bred pressrelease. 
Det kan nog bli bra. Men först måste jag bli klar själv. 
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SPÅRET PEKAR MOT ROM 

24/10 2003 
Jag höll nästan på att förstöra det hela i går. Jag försökte skicka e-post med det jag hittat om Femte 
Mosebok och de två skapelseberättelserna anonymt till några tidningar men det gick som tur var inte.  
Jag ”avkodade” eller vad man nu ska kalla det Första Mosebok idag. Jag har nog aldrig skrattat så 
mycket, på slutet var det nästan hysteriskt. Det hela är ju ett gigantiskt skämt, men samtidigt förstår 
jag ingenting. Jag landade i Hebreerbrevet i NT! Vad betyder egentligen det här?  

Jag såg ett papper med en massa namn från GT i går natt, det hjälpte mig förstås vidare 
idag. 

Spåret pekar ju mot Rom. Både genom synen av klockan med romerska siffror och genom hälsningen 
från bröderna i Italien i Hebreerbrevet. 
27/10 2003 
Har haft en intensiv arbetshelg. Såg ”texten på väggen” i natt. (Daniels bok.) Det var bläckskrift, den 
verkade träda fram. Den var nästan framme men ännu inte riktigt läsbar. Jag har avkodat de tre 
första Moseböckerna, de fem olika gudsbegreppen i Femte Mosebok och en del av Daniel, Matteus, 
Lukas och Markus. Har strukturen för Terachs släkt och en nyckel till profeterna. Men jag funderar 
förstås på VEM som gjorde det och också hur detta skall presenteras så att det gör den nytta som är 
avsikten. Det ligger ett stort ansvar i att ha fått ta emot detta. 
Måndag kväll. 
Har arbetat hårt för att göra färdigt avkodningen. Började på en slags korsreferens mellan länder, 
folk och personer i Moseböckerna och de andra böckerna men kände att man kan göra hur mycket 
som helst med detta material. Profetiorna, psaltaren osv., men det måste ju ligga på en vettig nivå! 
Det finns också så många frågor som man aldrig kan få svar på. En referens kan ha lagts till i efter-
hand, att den finns där bevisar inte alls att den fanns i den ursprungliga versionen. Detta är speciellt 
fallet med NT, att GT är ett paket kan jag inte tvivla på. 
Jag sökte på ”Abraham” och plötsligt fanns den röda tråden där genom så många böcker. Och det 
var ett meningsfullt meddelande, precis som inom respektive bok! Det hela är så elegant och så fullt 
av humor. En läxa åt oss alla, men framlagd på ett så kärleksfullt sätt. Visst måste det ha funnits 
mänskliga verktyg, men den gudomliga viljan bakom detta går inte att tvivla på. 
Det är klart att världen gungade för mig när plötsligt allt var ifrågasatt, men jag kände ändå att jag 
bars av denna starka tro på den gudomliga kärleken som står bakom allt det som hänt och som händer 
nu. Visst kommer det att göra ont, visst kommer det att bli svårt för många att förstå, men världen kan 
inte leva i en lögn längre. Det gamla, det förstenade måste bort och det nya, livet, den levande Guden 
måste tas emot av oss. Tack Gode Gud för all nåd. Amen. Herrens välsignelse. 
Att tråden går genom hela GT och i stort sett NT betyder att vi nu kan stänga det gamla och gå in i det 
nya. Fredsfursten. Genom detta stängs alla gamla bud, alla hemska gamla profetior, allt käbbel om 
min Gud, din Gud. Genom detta förenas början och slutet, A och O. Guds hand syns verkligen på him-
len. Tack för allt. Amen. 
28/10 2003 
Jag fick ett stort genombrott i går kväll. Följde den röda tråden från Abraham och till slut. Plötsligt 
öppnade sig allt, allt föll på plats. Fortfarande vet jag inte vem som är verktyget här på Jorden, men 
det får jag väl veta om det är meningen. Men allt är verkligen ett, från GT till NT. Från skapelsen till 
Jesus. Och resten har vi ju utformat helt på egen hand. Alla valmöjligheter har alltid funnits, alla 
vägskäl där vi kunnat gå åt vänster eller höger eller rakt fram. 
Kände en enormt stark kraft i natt. Jag låg och tänkte på meningen ”ni är alla gudar”, ”jag är Gud” 
och då välvdes plötsligt anden ut genom kroppen. Jag hörde ljud som av åska eller kanonskott under 
natten, något som sker på ”astralplanet”. 
Idag ser jag plötsligt den röda tråden i mitt arbete, i mina böcker. Texten från de Höga Mästarna. 
Texten + Hilma i Galleriet. Hilma + jag + Tibet i Förklaringsboken. Tibet + Mästarna i Templet. Och 
nu slutarbetet som är från Gud/Mästarna. 
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WU, att förena himmel och Jord. Det var också något i natt om tre skikt med Jorden och anden i jor-
den. En omvälvning. Kraften som befruktar. Födelsen av människosonen, anden som föds i/ur mate-
rien. Det var också en förnimmelse av att det var något som skakade. Kanske var det Jorden, men 
snarare det där ”astralplanet”.  
Jag kände mig så enormt tacksam för allt jag fått ta emot. Alla dessa gåvor till oss alla. Tack Gode 
Gud för all nåd. Amen. 
Men man kan ju undra om någon någonsin läst bibeln? Se t.ex. lagarna om ren och oren mat etc. i GT 
eller utläggningen om fördelen med omskärelse i Rom 2 och 3. 

HAVERIKOMMISSION 

29/10 2003 
Jag hörde ordet ”haverikommission” när jag vaknade. Jag har ju arbetat väldigt hårt med att ”av-
koda” bibeln och producerat en stor mängd ”ny” text under de senaste dagarna. Det har verkligen 
varit roligt, det är precis min sorts humor som kommer fram i dessa tokiga berättelser om Labans 
spräckliga boskap och skökan Rachav som blev stammor till kung David enligt Matt 1:5.  
I går hade jag någon idé om att man skulle kunna bevisa med logik vilka böcker som är riktiga och 
vilka som är falska, men sanningen är ju att allt är konstruerat. Det som hör till den röda tråden kan 
man ju se nu. Det är i stort sett allt i GT och det fortsätter in i Matteus-evangeliet och NT. 
Och ändå kan jag inte lämna övertygelsen om att det finns en pärla gömd någonstans i denna mussla. 
Eller snarare i dessa musslor. Kärnan i Johannesevangeliet och i Uppenbarelseboken är ju sanna, det 
vet jag genom mina egna erfarenheter. Och var hamnar jag då? 
30/10 2003 
Jag tappade fokus och förvirrade mig in i avkodningen av GT för ett tag. Det är verkligen kul och en 
del av mig, men jag måste behålla fokus! Tack Gode Gud för allt jag får varje dag. Hjälp mig vidare 
på din väg. Amen. 

KUNSKAP ÄR ATT GE, KÄRLEK ATT TA EMOT 

31/10 2003 
Jag drömde att grannarna hade huggit ner alla träd på baksidan. Alla stora granar som dolt oss för 
insyn var borta. Det var som ett stort kalhygge, det sista avverkningsarbetet pågick fortfarande. 
Jag insåg när jag vaknade att det hela inte bara var ett stort skämt utan också det dolda ”gnostiska 
evangeliet” som kommit upp i dagen. Pärlan. 
Jag vaknade i natt och hörde ”kunskap är att ge, kärlek att ta emot”. Kunskap → Kärlek → Kunskap 
→ Kärlek. Jag tänkte på ”vishetsböckerna” i GT och gnostikernas vishet, Sophia. 

MÄTSNÖRET 

1/11 2003 
Jag såg någon som använde ett mätsnöre och mätte upp en kvadratisk yta.  

 
Nag Hammadi börjar öppnas upp. Omvärderar min ståndpunkt när det gäller ”Persien” igen. Jesus 
var kanske inte jude när allt kommer omkring. Essenerna, Nazariterna, Hebreerna. Såg nyckelorden, 
bl.a. Melkisedek direkt när jag började titta på Nag Hammadi på Internet. Hamnade omedelbart på 
ett dokument där Isidor och Basilides var nämnda, fast de inte verkar finnas någon annanstans. Det 
var något fragment om att de stod för att man inte(?) skulle avstå från att alstra barn eller något lik-
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nande. På något annat ställe stod det att Jordan står för den sexuella kraften. Att korsa Jordanfloden 
skulle i så fall betyda att lära sig att behärska denna kraft. 
2/11 2003 
Jag drömde att jag kom någonstans där det var olika grupper som höll på med grupparbeten. Jag 
pratade med ett par, ville jobba ihop med dem, men det passade inte. De höll på att skapa någon 
slags dagböcker eller skriva någon slags historia.  
Jag köpte ”The Nag Hammadi Library” i går. Fantastisk bekräftelse. Nyckeln, gnostikernas skap-
elsemyt. Härligt! Hittade också nyckeln i Jesus Syraks Vishet. Visheten, Sophia. Kapitel 40-49 inne-
håller ju hela paketet! Bekräftelse på att det ”persiska spåret” är tillagt i efterskott. 
3/11 2003 
Jag hade en stark, ny, vacker kontakt i natt. Guld, ornament, mycket dynamik men väldigt kort.  
Sökte på ”Basilides” på Internet. I en katolsk uppslagsbok fanns en referens till en martyr i samband 
med att en grupp alexandrinska martyrer dödades den 12 juni. Lustigt nog var det den 12 juni 2000 
som jag fick mitt starka genombrott med minnet från Colloseum. Katolikerna/Vatikanen har förbundit 
namnet med en romersk soldat och tiden med Septimus Severus vilket motsvarar 193-211. Tiden 
stämmer med de uppgifter jag fick om andra århundradet, eller t.o.m. år 200. Basilides i Alexandria 
var däremot tydligen verksam en generation tidigare, född runt 100. Men uppgifterna är tydligen väl-
digt osäkra. 
Jag sökte på ordet ”mätsnöre” i bibeln med anledning av visionen den 1/11. Hittade Sakarjas tredje 
syn i Sak 2. Herren kallar på de deporterade är fortsättningen. 
Jag har verkligen kämpat med alla dessa trådar och tidsplan. Min initiala känsla var ju att ”det per-
siska spåret” var rätt på något sätt, men sedan kom känslan av att det var en fejk, en ”scam” bland 
alla andra myter, dolda meningar, planterade texter. Jag fick visserligen en mycket stark kontakt som 
sa att Jesus var perser, alternativt att Jesus var nasir. Jag tror att det var det senare, jag såg det också 
i skrift. Men det var svårt att få ihop det hela. Men nu börjar det väl ändå att falla på plats.  
Vad som är svårt är det historiska bagage som jag bär på. Kunskapen om allt våld, all förföljelse, allt 
förtryck, all förljugenhet, all skenhelighet. Jag har haft en så bitter smak i munnen under detta arbete, 
något jag aldrig upplevt förut. Det har varit som att ständigt suga på en bitter rot. Tydligen kan man 
få en fysisk upplevelse av bitterhet. Men det måste ju vändas i något positivt. Det är en stark kraft som 
inte får leda in i några återvändsgränder utan som måste användas för att öppna upp, städa upp, 
skära bort det ruttna och återfinna den friska roten. Gnosis, kunskap genom direkt uppenbarelse, 
mysteriet, den stora gemenskapen. Gode Gud, alla mina lärare och Mästare, alla bröder i anden, 
hjälp mig framåt i Guds verk. Amen. 
4/11 2003 
Jag skickade ett mail till AG och bad om ett möte. Var så öppen jag kunde utan att lämna några detal-
jer. Fick till svar att han inte hade tid. Jag har ju full förståelse för att detta är svårt att ta emot. Ändå 
var det här en person som jag trodde skulle ha en uppgift. Alla drömmar om Lund etc. Men vår fria 
vilja går ju först! Det löste också ut en del av min sårbarhet och sorg över att bli avvisad, förskjuten, 
bränd. Är inte riktigt i balans, den bittra smaken av kristendomens början. Och fortsättningen, alla 
”kättare”, alla inkvisitorer. Tydligen är det inte dags att agera i alla fall? Jag får väl kämpa på med 
mitt som vanligt, och det är naturligtvis det enda rätta. Att först och främst göra sin egen uppgift klar. 
Jag började titta på Dödahavsrullarna, de verkar vara underlaget till GT. 
5/11 2003 
Det är verkligen märkligt. Allt i Dödahavsrullarna finns ju med i GT, till och med berättelserna från 
det persiska hovet. Det skulle kunna vara precis detta material som den som skrev ihop GT satte sig 
med som underlag. Nasiren, lagarna, lägrets organisation, reningarna, den röda kon, prästerna namn 
och arbetsordning. Hesekiel, förbannelser, välsignelser, psalmer, allt! Men vissa dokument fanns ju 
tydligen också i ”Kairodokumenten” så det fanns i alla fall kopior. Men detaljeringsgraden på lagar-
na är inte lika stor i GT och dessutom finns det ju ett element av ”skämt” där.  
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INTE ETT JOTA FÅR ÄNDRAS I LAGEN 

6/11 2003 
Jag fick syn på ett citationstecken i texten på ett fragment från Qumran och förstod plötsligt att det är 
originalet. Ingen senare konstruktion har skett för att få till koden, den fanns där redan från start. 
”Inte ett jota skall ändras i lagen.” Jota var ju, om jag minns rätt, det allra minsta skiljetecknet. Till-
baka till Persien? 
7/11 2003 
Jag känner mig blockerad. Har ju traskat runt de senaste dagarna mellan Alexandria, Qumran, 
Syraks Vishet, Simon, Simson osv. Jag tycker inte jag kommer framåt, men jag får väl hoppas att allt 
faller på plats snart. Ett viktigt hinder eller bryderi har ju varit frågan om vad som är originalet till 
GT. På något sätt har ju Rom tagit på sig tolkningsföreträdet. När det skrivs om Dödahavsrullarna 
sägs det att det som inte finns med i den kristna bibeln skulle vara ”sekteristiskt” eller ”ickekano-
niskt”. Men sekteristiskt och ickekanoniskt i förhållande till vad? Den kristna kyrkan var ju inte ens en 
glimt i vår faders öga när dessa texter skrevs. De är ju i själva verket oerhört mycket närmare origi-
nalet än GT. Det är originalet! Att man uteslutit vissa psalmer i GT framgår ju klart av det lilla 
material som finns på Internet. Frågan är vad man gjort mer… 
Jag såg en mur eller vägg när jag vaknade. Perfekt huggna stenar, perfekta skarvar eller fogar. Vad 
krävs av mig? Tornet som rasade, mannen som drogs med… Men det ska ju bli frid och inte ny strid! 
Gode Gud, hjälp mig framåt. Amen. 
Det är verkligen något som tar emot här. De dödas uppståndelse, reinkarnationen. Det lyckligaste 
livet i öknen, korsfästelsen. Han visade ju faktiskt såren i sina händer. Jag har ju fått ta emot allt. Nog 
måste jag klara även detta sista steg. Allas vår befrielse. All kamp genom alla liv. Mästaren. Lärarna. 
Bröderna. Fäderna. Hemmet. Staden. Gud. Pärlan. Stjärnprofetian. Fullbordan. Återuppståndelsen. 
9/11 2003 
Jag drömde att jag stod på en stor kub. Det var högt, jag såg ut över Blå Hallen som var full av män-
niskor. Jag visste inte hur jag skulle komma ner men en kvinna hoppade lätt ner fast hon hade hög-
klackade skor. Jag tänkte att om hon kan så måste också jag våga. Jag tänkte senare på eldsaltaret i 
Naqsh-i-Rustam (Persepolis) och även altaret som Simon stod på. 
Jag drömde att jag var i ett gammalt hus som tillhört en förfader. En kvinna var där, nära mig. Vi 
hade varit utklädda eller förklädda. Nu gick vi ner till föräldrahemmet, rundade gödselstacken och 
undvek en pöl som runnit ut därifrån. Jag sa något om att den där vägen varit mycket använd förr, att 
den sett helt annorlunda ut. Hemma var mor arg över att jag inte hört av mig eller inte svarat i mobil-
telefonen. Jag stakade ut mina gränser, hävdade min rätt att bli respekterad. 
13/11 2003 
Jag drömde att jag skulle skicka ett brev men jag hade inga pengar till porto. Jag var på postkontoret 
och var tvungen att lämna en pant för att få gå hem och hämta pengar. Men jag hade inte heller något 
som var lämpligt att lämna som pant. Jag kände tydligen postkassörskan, hon började öppna mitt brev 
men jag stoppade henne. Det var viktigt att jag kom ihåg en färg, orange, gul.  
Jag drömde också om någon som kommit tillbaka från ett krig eller en strid och som jag trott varit en 
vapenbroder(?). Plötsligt förstod jag att han egentligen var någon annan, från den andra sidan. Där 
var också två andra som var syskon, bröder, hörde ihop. 
De 12 stammarna = zodiaken? Självrespekt. 
14/11 2003 
Jag drömde att vi var på ett hotell. Några skulle ”fejka” något för att få en favör, nå en uppgörelse 
eller något liknande. En hade en bildskärm och en annan en tom tvättunna som skulle föreställa en 
dator? Någon som satte upp en falsk fasad… Tänker förstås på tomma tunnor som bullrar mest. Det 
handlar kanske om min egen osäkerhet. Men jag känner ju detta starka stöd, inte är jag en tom tunna? 
Men det är klart att jag frågar mig om någon kommer att vilja lyssna till mig? 
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GUDS FINGER I GÖDSELN 

15/11 2003 
Jag drömde att jag kom någonstans som konsult. Där var en massa andra, fast anställda. När jag kom 
dit nästa dag var jag plötsligt helt ensam, de andra var på någon slags konferens. De kunde inte nå 
mig för jag hade stängt av mobiltelefonen. Chefen/projektledaren hade gjort en teckning, lagt ut kon-
turerna och jag skulle fylla i färg, men jag hade bara en grön färgkrita. Jag sökte efter fler, gick in i 
högsta chefens rum. Men jag hade dåligt samvete för att jag var där, var rädd att någon skulle upp-
täcka mig där inne. Det var någon slags tävling, teckningen skulle skickas in, det var bråttom.  
Drömde att jag och någon fler kom gående från området med Skansen och Galärvarvskyrkogården. Vi 
var på väg in mot stan, men precis före bron kom jag fram till en stor hög med helt torr och utbrunnen 
gödsel. I den där högen låg ett jättestort finger, det var verkligen som ett finger från en jätte. Jag 
vände mig halvt bort, tyckte det var äckligt med det där fingret i gödseln.  
Jag tänker på drömmen om att jag arbetade på ett dagis och målade bokstäver, satte färg på ett med-
delande. Även då var meddelandet färglöst. Nu skulle jag alltså färglägga något som chefen hade lagt 
ut konturerna till men saknade färger. Jag tänker naturligtvis också på drömmen om Guds finger på 
himlen. Nu ville jag inte se Guds finger i gödseln. Handlar det om ytterligare skit som jag måste ige-
nom? Den där högen spärrade vägen. Men det var också gammalt, helt torrt och utbrunnet, klart att 
användas som gödsel…  
Lustigt nog drömde jag de båda drömmarna om att färglägga bokstäver och om Guds finger en natt 
för nästan exakt ett år sedan (24/11 2002), precis som jag nu drömde om att färglägga en bild och om 
Guds finger. Då var det en enormt stark kraft som verkade och även nu kände jag denna starka kraft. 
 16/11 2003 
Jag drömde att jag var någonstans där det fanns en instängd fågel och en kattunge. Jag försökte 
släppa ut fågeln genom att dra för och mörklägga alla fönster, utom ett som jag öppnade mot solen 
och ljuset. Jag släppte också ut kattungen. Jag tänkte att det var ett hårt liv som väntade den men att 
jag skulle ställa ut mat åt den. Där var ett vackert mörkhyat barn med tjockt lockigt hår, det var 
kanske mitt adoptivbarn. Någon försökte få mig att förneka det här barnet, någon tyckte att det var i 
vägen. Det handlar väl om mitt arbete. Den 21/11 2002 drömde jag också om en instängd fågel och en 
katt.  

ATT SVÄRA I KYRKAN 

17/11 2003 
Jag drömde att jag och en till var i en kyrka. Det var så tomt där, det var bara vi två och prästen och 
någon fler där framme. Prästen började tala men vi märkte det inte eftersom han talade så tyst. Vi 
fortsatte vårt samtal och både överröstade prästen och svor. Att svära i kyrkan… 
Jag drömde att jag stod i ett fönster och såg några komma på vägen, först gick en indian. Jag drömde 
också om en ”hög” kvinna, en ”drottning” som skulle anordna en bankett. Hon skulle laga maten 
själv, det skulle bli jobbigt för henne att först laga all mat och sedan vara representativ på festen. 
18/11 2003 
Jag drömde att jag var någonstans där man satte på sig en speciell sidenskjorta i en orange färg när 
man skulle resa någonstans. Då såg alla att man var på väg och kunde lyckönska en på resan. Vi var 
några som var på väg men jag var från en annan kultur och hade ingen sådan där skjorta, jag var 
bara där på besök. Vi gav oss iväg och då bytte man till en mörkblå sidenskjorta i stället. Jag, en till 
och en persisk kvinna åkte iväg i bil. Vi skulle till Persepolis (tror jag) och det visade sig ligga mycket 
närmare än jag trott. 
Det var också en upplevelse av att ta sista steget uppför en trappa. Det var väldigt tungt och mödo-
samt men jag kom upp och fick en röd/violett/purpurfärgad mantel. Aron och Moses var döda, det var 
bara Mirjam som levde, som hade klarat sig. 
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ATT ARBETA PÅ UPPDRAG AV DEN HÖGSTE 

19/11 2003 
Jag drömde att jag var på en kurs. Det var sommar, sol, primitivt, ”ekologiskt”. Inget rinnande vat-
ten, torrtoalett, öppen dörr ut mot sommaren och kursledaren som arbetade i trädgårdslandet. Det var 
också någonting om dans, fridans eller frigörande dans. Jag hade fått en blodsugande insekt som bitit 
sig fast vid tinningen, det var en stor fluga eller något liknande. Jag tog bort den men ”huvudet” bet 
sig fortfarande fast. Jag bad en kvinna om hjälp att ta bort det. Vi var visst tveksamma till henne som 
ledde kursen, som hade lägret. 

Jag drömde att kontakten med Fadern var bruten. Något hade gått sönder i telefonjacket. 
Sorg, rädsla, panik. 

Jag hade glömt bort, eller inte riktigt förstått den enormt starka ledning som jag fått ta emot i det här 
senaste arbetet. När jag nu sätter upp rubriker i dagboken ser jag plötsligt mönstret. Från det nya 
bladet som vändes den 31/7 har ju varje steg varit så tydligt och logiskt. Dessa enormt starka kontak-
ter, alla meddelanden i klartext och direkta möten ansikte mot ansikte. Visst är det tufft att ta emot 
detta, men jag kan ju aldrig tveka om vem som ligger bakom uppdraget, vems vilja som styr. Det här 
är verkligen något som har sanktionerats från allra högsta ort. Gode Gud, ge mig styrka och förstånd 
att förmedla din vilja ut till människorna. Hjälp mig att aldrig glömma att jag arbetar på ditt uppdrag. 
Amen. 
20/11 2003 
Jag drömde att jag besökte en drottning. Det var också någon dröm om ett jobb, kanske ett praktik-
jobb? 
21/11 2003 
Jag drömde att jag var på ett ställe där jag tydligen arbetat förr. Jag var ensam i ett inre rum men så 
kom folk ut som arbetade i det mellersta, ett kontorslandskap. Det rum där jag varit var tydligen byg-
garnas rum. Jag sa något om att jag drogs tillbaka dit. Jag var tydligen efterlängtad och uppskattad, 
jag fick en massa presenter. Det var som om det både var födelsedag och jul samtidigt. En present var 
ett väggskåp av trä som var så fint och kärleksfullt inrett med en massa godsaker.  
En kvinna talade om en annan, att hon inte klarade sin uppgift, att hon inte var lämplig. Jag försökte 
stödja och trösta den där andra. Nu skulle alla börja arbeta igen, jag följde dem ut till deras arbets-
platser. Det satt i två led, de höll tydligen på med någon slags ”telefonkedja”. En gammal gymnasie-
kompis var där också. Den där arbetsplatsen var samma som i drömmen den 23/5 2003. 

Jag väcktes plötsligt, det var någon som sa: ”Här kommer kardiologen.” Samtidigt hörde 
jag namnet på en barnläkare som också är ordförande i Rädda Barnen. Den här läkaren 
sa ”Nu har krisen pågått i en timme”.  

GOD MORGON! 

23/11 2003 
Jag drömde att jag plötsligt tappade en tand som jag satte dit igen. Att jag skulle någonstans men inte 
visste riktigt vart jag var på väg. Jag åkte i en buss som gick i en cirkellinje.  
Att vara tandlös, att tappa en tand… Jag läste en artikel igår om en sekt som grundades på 1800-talet 
av en sådan där gammal ”helvetespredikant”. Där fanns en beskrivning av en av deras sammankoms-
ter nu i modern tid, hur en predikant stod i en och en halv timme och ”lånade sin mun åt gud”. Han 
lät alltså allt som han kunde komma på om hur församlingens missgärningar var fler än håren på 
deras huvuden, att de var världens avskum och avskrap etc. strömma över församlingen. Detta skap-
ade en förtvivlan och gråt som fick sin utlösning när de gick fram till predikanterna och fick ta emot 
hans förlåtelse och ”nåd”.  
Och visst finns det en renande effekt i gråt, fast det där verkar ju mer som någon slags andlig masoch-
ism. Hur som helst var det en fantastisk illustration till det jag jobbat med de senaste veckorna med 
Gamla Testamentet. De här människorna isolerade sig också från samhället genom att bl.a. inte 
lyssna på musik eller titta på TV eller film. Visst har de på sätt och vis rätt, mycket av det som bjuds ut 
via massmedier är verkligen värdelöst, men var och en måste ju också själv lära sig att välja. Att 
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sticka huvudet i sanden som en struts leder inte framåt, där finns ingen utveckling. Och framförallt 
måste det vara skadligt för stackars oskyldiga barn att utsättas för sådana excesser som beskrevs i 
artikeln.  
Det där med att åka runt i en cirkel. Visst är det tungt att komma loss och vidare just nu. Men det 
handlar kanske också om att komma tillbaka till början, till roten för allt. När jag vaknade låg jag och 
tänkte på hur detta skall användas. Visserligen försöker jag så gott jag kan att undvika att tänka på 
det, det gäller ju att i första hand bli klar med det här steget. Men naturligtvis smyger sig ändå funde-
ringar om nästa steg på. När jag nu tänkte på att det jag fått ta emot om koden i Moseböckerna etc. är 
en uppmaning till människor att själva ta ett ansvar för sin uppfattning, att göra ett eget ställningsta-
gande, så insåg jag plötsligt att det verkligen kunde bli en hjälp för vissa att ta ett steg ut från det 
konventionella, från ”kollektivanslutningar”, och in i ett eget förhållande till den andliga världen. Då 
hörde jag ”God morgon!”. Det hade ungefär betydelsen, ”jaså, du vaknade till nu”.  
“Pure and simple.” Enkel och ren. 
24/11 2003 
Jag drömde något om två floder. (Det var antagligen tvåflodsområdet, landet mellan Eufrat och Tig-
ris.) Jag var på ett högt berg med några andra. Just när jag började gå ner såg jag en stor järv, det 
var ett kraftfullt rovdjur. Jag passerade nerför berget på väg mot mitt ursprungliga hem och såg ett 
lamm på en solig grön äng nedanför mig. Järven var på väg bort, den sprang vinkelrätt bort från lin-
jen mellan mig och lammet.  
Precis när jag vaknade fick jag en sådan där omedelbar, blixtlik insikt om vårt ursprung, vår början i 
Ur i Kaldéen. Att jag var tillbaka där nu. Melkisedek, prästen hos Gud den högste. Gudaväsen och 
människornas döttrar. Prästinnorna i templen. Nog är det märkligt, jag har faktiskt drömt mig tillbaka 
hela vägen genom utvecklingen under dessa fyra år. Från A till O, och tillbaka från O till A. Samma 
sak som beskrivs i Bardo Thödol. Tillbaka till dag ett. Den omedelbara kontakten. Renhet och enkel-
het. De i anden fattiga. 
Jag tänkte också på Nationernas hus i Persepolis. Nyårsfesten, påsk, dessa enorma offer som beskrivs 
i 2 Krön 35. Min dröm den 4/7 om hur jag gick uppför de vita marmortrapporna som var alldeles nya. 
”Akropolis”, det var nog snarare Persepolis. 
25/11 2003 
Jag drömde om min gamla vän i L-n igen, där var en grupp kvinnor. Det var också något om bocken 
och baggen. Daniel.  

EN ÄCKLIG GAMMAL BYK 

27/11 2003 
Jag drömde att jag trampade ner i ett igenväxt dike vid sidan av vägen och fick hjälp av en förälder 
att ta mig upp. Jag drömde att jag höll på med en fruktansvärt smutsig byk. Det var gamla hoptorkade 
blöjor, äckligt, smutsigt, avföring… Att gräva i gammal skit. 
Jag började titta på Peshitta, den östliga kyrkans bibel, och jämföra den med andra versioner. Den 
ska ju vara väldigt gammal, direkt översatt från arameiska och skyddad under hundratals år. Och 
visst finns det vissa skillnader… Men min dröm om att gräva i smuts, i en smutsig byk? Är det bortkas-
tad tid att nagelfara detta? Finns det något slags ”bevis”? Behövs det bevis? Är vi klara att gå vi-
dare? Jag känner visserligen en väldigt stark kontakt, nog är det väl ändå något som skall fram? 
Gode Gud, hjälp mig att förstå din vilja, hjälp mig att gå din väg. Amen. 
29/11 2003 
Jag fick ett sådant där informationsnedsläpp i natt. Jag drömde att jag var utomlands, att jag var på 
ett företag där man använde ett bra mäklarsystem men de vågade inte använda det fullt ut, de vå-
gade inte använda alla funktioner. Jag väntade på ett vykort men bestämde mig för att åka hem. 
Där var någon man som skulle träda fram med vem han egentligen var, men han skämdes. 
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BEROSSOS HISTORIA 

30/11 2003 
Jag drömde att jag och en väninna var ute på en tågresa. Det var lantligt, kanske inlandsbanan. Vi 
stannade och steg av ibland men snart gick resan vidare. Vi såg en film från en station på en ort sö-
derut. Plötsligt kom min väninnas far med på filmen. Han hade ett slags cykeltåg. Han cyklade först 
och hade en rad små vagnar på släp där det satt småbarn. Sist i tåget var ett litet hus. Han var någon 
slags kändis eller turistattraktion på den där orten, min väninna sa något om att han nog var den mest 
fotograferade eller något liknande. Till slut var det i alla fall dags att stiga av vid resans mål men jag 
visste inte vart vi var på väg. 
Jag känner en stor kraft men också ett motstånd. Det svider i magen, det är det gamla vanliga tecknet 
på något motstånd. Jag har ju trampat runt i GT i ett par dagar igen. Hoppas komma loss och vidare 
nu. Jag trodde ju att jag skulle kunna matcha David, Salomo, något av alla slag för att få en hållpunkt 
på någon verklig händelse. Men det har varit så många stammar, länder och folk. Och så många krig, 
strider och underkuvanden. Så många kungar, allianser, förräderier och imperier. Men igår fick jag 
också idén att rester av Berossos historiska verk finns i GT. 
3/12 2003 
Jag drömde att det varit inbrott fast jag varit hemma. Alla fönster och dörrar var öppna, min dator 
var borta. Panik. 
Jag fick någon slags information eller insikt om att Abraham vandrade mellan olika gudar i Ur, Harr-
an, etc. men också att vandringen ritade upp en stjärnhimmel. Harran=Sin=månen. 
8/12 2003 
Jag drömde att jag var helt ensam och isolerad. Plötsligt var jag i en skola. Jag var lite sur för det var 
någon slags sammansvärjning mot mig. Jag hade fått ett stort arv och p.g.a. detta hade invånarna på 
den där orten skapat någon slags pakt mot mig. Nu lades i alla fall alla papper på bordet av en kvinn-
lig lärare och jag fick ta emot två checker, det var någon slags betalning.  
Jag drömde att jag var på en teater. Jag skulle gå men upptäckte att det pågick en föreställning 
bakom min rygg, bakom en halvt genomskinlig ridå. Den var riktad utåt gatan, utåt mot dagsljuset. 
Den föreställning jag tittat på var på en scen framför mig. Det var alldeles mörkt inne i lokalen. Det 
var en pantomim eller också var skådespelarna stumma, de rörde på läpparna men inget hördes. 
Jag gick ut och hyssjade samtidigt på ett par i publiken som pratade högljutt och som störde den där 
tysta föreställningen. Där fanns en känsla av kinesisk dockteater i den ”utåtriktade” förställningen, 
något om att den verklige mästaren drog i trådarna. Att han var bakom kulissen. 
9/12 2003 
Jag läste om den iranska fredspristagaren Shirin Ebadi, en kvinnlig advokat, och fick en chock. Det 
riktades tydligen kritik mot henne för att hon hade tagit sig an ett fall med en mördad 11-årig flicka. 
Mördarna dömdes till döden men föräldrarna var tvungna att sälja allt de ägde för att lösa ut gär-
ningsmännens liv eftersom de var dubbelt så mycket värda som den mördade flickan. Och i stället för 
att kritisera en lag som är så fruktansvärt snedvriden kritiserar man alltså advokaten som hjälpte 
föräldrarna att få mördarna dömda!  
Jag har ju hittat en direkt förbindelse mellan Hammurabis lag och lagarna i Moseböckerna, men mest 
sett det som kuriosa. Men dessa lagar tillämpas verkligen på allvar. Att tänka sig in i en situation där 
man som förälder till ett mördat barn också måste ställas på bar backe för att ”växla ut” mördarnas 
liv! Hur lätt det är att vagga in sig i en tro att den egna verkligheten är något som alla kan dela. Det 
var verkligen en väckarklocka.  
Jag har ju fått flera meddelanden om en fruktansvärt smutsig byk, att jag var tandlös eller höll på att 
tappa tänderna. Hur sant! Och ingen kan stå oskyldig, även vi har dessa lagar i vår ”heliga bok”. Det 
är väl dags för mig att sluta gräva i detaljer, strunt samma vem som skrev vad. Nu finns det där och 
det påverkar och skadar miljoner människor varje dag! Gode Gud, hjälp mig att klara ditt uppdrag. 
Ge mig kraft och förstånd att föra ut ditt bud. Amen. 
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12/12 2003 
Jag vaknade och kände en stark kontakt med min gamle vän från högskolan. Någon sade att ”han var 
den förste som kom in”. 
9/12 2003 
Jag drömde att det brann under golvet, i våningen under. Där fanns flera gasolflaskor som kunde 
explodera så det var verkligen kris. Jag fyllde en hink med vatten från en större och en mindre vatten-
kran, de satt bredvid varandra. Min man hjälpte mig att bära ut vattnet och släcka elden. Det var 
brådska, larm, explosionsrisk men ändå ljust, jag kände ingen direkt rädsla. 
15/12 2003 
Jag drömde om ett ställe där det fanns en kvinna som hade trillingar. De var ca två år och friska och 
välnärda. Jag skulle flytta, jag fick en kraftig uppmaning av min mor att det var dags. Jag var lite 
ovillig. Det var också något om att jag sökte en syster, att jag ropade högt efter henne. 

ANANDA, AMALIEL OCH GIDRO 

16/12 2003 
Jag fick ett starkt genombrott i går kväll. Amaliel, Gidro och Ananda var plötsligt här. Amaliel ställde 
sig på min ena sida och Gidro på min andra. Ananda var framför oss. Det var inte manifestationer i 
fysisk form, men i form av mycket starka och personliga krafter. 
Jag drömde om att jag blivit starkare av att arbeta med hästar. Det var också en dröm om att det på-
gick en strid i närheten, en helikopter flög över med vatten för att släcka en stor brand. Jag öppnade 
en dörr för att se vad som hände men hela området var fyllt av rök eller giftgas, jag stängde dörren 
igen.  
Jag såg en gudinna med knallgrönt hår, det var en jordisk dotter men samtidigt en gudinna.  

TECKNET 

19/12 2003 
Jag vaknade och såg en struktur som sänktes ner. Det var ett slags byggnadsverk, fast inte av materi-
ell natur. Det var av guld med en mycket fin struktur. Mitt arbete verkade ingå som en del av stom-
men. Sedan kom ett sådant där mycket starkt meddelande i form av Ordet i vit text på svart botten som 
jag också fick i samband med Faderns nedstigande i juni. Jag hann inte läsa det på det medvetna pla-
net nu heller. Direkt efteråt visades en bildskärm, det var något om Internet och en knapp nere till 
höger med texten ”tecknet”.    Tecknet     
24/12 2003 
Jag drömde att någon byggt en stor högspänningsledning på baksidan av våra hus. Vi var överras-
kade och missnöjda, det här störde vår utsikt och inkräktade på vårt revir. Någon hade kallat samman 
ett protest- eller informationsmöte.  
Jag drömde att det kommit en ny lärare i vår klass. Han var mer som en företagsledare och vän. De 
elever som ville ha en lärare som ledde dem som små barn var missnöjda, men vissa andra uppskat-
tade den här vänskapliga relationen. Det ledde till en spricka mellan dessa två grupper.  
Jag drömde också att jag var ute och åkte långfärdsskridskor. Isen var helt ny och blank. Vi åkte ner-
för en backe, jag bromsade eftersom jag var ovan. Färden fortsatte vid sidan av vägen, men det gick 
lika bra att åka där. 
Jag skickade ett mail i förrgår till de stora tidningarnas och TV:s nyhetstips med en kort information 
om koden i Moseböckerna men ingen har reagerat på det. När jag vaknade nu idag kom jag på att jag 
skulle starta ett kedjebrev via e-mail för att sprida informationen på det sättet. Det ligger ju en så stor 
kraft i detta kommunikationsmedium. 
Jag börjar också känna mig mer försonad med GT och vår historia. Visst är det en våldsam och smut-
sig byk, men nog finns där också ljuspunkter och framförallt är det ju den utveckling vi har gått ige-
nom. Det går inte att resonera bort, historien talar för sig själv. Vi var tvungna att gå igenom alla 
dessa faser och fasor och alla dessa utvecklingssteg för att lära känna oss själva och vår sanna natur.    



 431  

25/12 2003 
Jag skickade i alla fall inget mail för att starta något kedjebrev. I stället startade något slags öpp-
nande igen. Ont i huvudet, illamående. Det är klart att Dakinin eller musan eller vem hon med det 
gröna håret nu var förebådade något nytt, precis som inför öppnandet av den tibetanska kunskapen nu 
i februari. (Green Tara.)  
Jag drömde att vi skulle hem till en kvinna på någon slags sammankomst. Men när vi närmade oss var 
vi inte säkra på om det var rätt dag. Vi körde på en gammal väg fram till ett gammalt hus. När vi kom 
in i huset var det ostädat, de två barnens sängar som stod på rad intill väggen var obäddade. De hade 
bara stigit upp och lämnat dem. Vi förstod att det var fel dag och fel vecka och smög ut igen. 
26/12 2003 
Vi verkade gå igenom kapitel efter kapitel i Bibeln i natt. Kanske handlade det om Josef. Det här sist 
öppnandet nu på julafton och i går kom verkligen överraskande, precis som vanligt. Det är något 
mycket starkt som skall fram, och motkrafterna är faktiskt väldigt starka. Men jag måste kämpa för 
min tro på sanningens eviga natur och kärlekens befriande verkan. I längden är ingen betjänt av att 
leva i en illusion eller en falsk verklighet. Men kampen för att förändra något som är så infekterat med 
förvända perspektiv, så täckt av alla slags avlagringar av människors strävan att ta kontrollen över 
sanningen genom så många tider och kulter är verkligen hård. All sorg, all smärta, allt illamående, 
allt hat. Inte är det roligt att få kontakt med sådant. Men kunskapen måste få segra över villfarelser 
och fördomar. I Sanningens namn, ske din vilja. Amen. 
 29/12 2003 
Jag drömde att en av enarna på tomten hade vänts upp och ner. När jag satt vid frukostbordet i 
morse upptäckte jag att den stora enen på baksidan hade vräkts omkull under natten, tydligen av stark 
vind eller av den tunga snön som fallit. Jag drömde om Fadern. Han hade två hål i halsen som var 
täckta av band. Stämband. 
30/12 2003 
Jag drömde om ett spädbarn som var inneslutet i ett ”fodral”. Jag skulle ta fram det. Det var som en 
pärla innesluten i en mussla. Jag fick också en uppmaning under natten att sluta att kämpa emot. Och 
det har ju verkligen varit motigt och tungt. Visst känner jag en enormt stark kraft i det som sker, och 
visst vill jag göra Faderns vilja. Men det är inte så lätt att förstå, det är inte lätt att helt bli av med 
alla motkrafter i sig själv. Och ändå är det enkelt. Det krävs bara att man befriar sig från alla sina 
egna föreställningar, krav och önskemål och låter den gudomliga kraften och kärleken verka ostört. 
Att lita på att denna väg är den enda rätta för just mig. Att vila i det gudomliga beskyddet. Att känna 
total tillit, tro och trygghet, det Evigas frid. Amen. 
31/12 2003 
Det var enormt mycket själslig aktivitet i natt. Jag hade stark huvudvärk och var illamående. Jag ver-
kade få ner alla mina liv. Såg en text som jag gick igenom. Det var också någon diskussion om GT, 
återigen Första och Andra Mosebok. Det handlade bland annat om Moses, hans svärfar och hans 
hustru Sippora. Jag såg ett bibliotek med en vas med två vackra rosor. De var röda eller mörkrosa, 
den ena var lite längre än den andra. Jag såg ett alldeles nyfött gossebarn som låg direkt på jorden. 
När jag gick upp hörde jag orden ”du har fött nu”.  
1/1 2004 
Jag gjorde mig ordentligt illa i går. Alla klassiska fel - ingen balans, inte fokus i mig själv och ingen 
kontroll bakåt. Impulsiv, nyfiken och tävlingsbenägen. När de egenskaperna kommer fram är jag verk-
ligen ute på hal is. Men det är bara att träna vidare, balans, fokus och tyngdpunkt på rätt ställe är A 
och O. 
Jag fick ett kraftigt slag på höften, det var ganska underligt eftersom jag precis arbetade med Jakob i 
Första Mosebok och hans upplevelse av striden med ”gud och människor” som resulterade i att han 
fick höften ur led. Här fanns också ett element av att jag öppnade upp garden för någon som jag trott 
var min vän men som visade sig tillhöra det andra lägret. 
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2/1 2004 
Jag drömde att jag åkte tåg. Ett par med ett barn steg på och kvinnan fick plats bredvid mig, medan 
mannen hade plats någon annanstans. Jag lämnade en necessär med pengar och smycken hos den här 
kvinnan och gick ut för att leta efter mannen. Jag ville byta plats med honom så att de skulle få sitta 
tillsammans. Det var ett nytt tåg med fantastiskt mycket utrymme, där var stora tomma lokaler. Allt 
var precis färdigställt, där var en känsla av knappt uppstädad byggarbetsplats. När jag kom tillbaka 
till min plats hade det där paret tagit mina pengar och smycken och försvunnit. Necessären låg i sop-
tunnan.  
Jag drömde också om att jag gick på högskolan. Samtidigt bodde vi i ett gammalt hus långt därifrån. 
Det var så besvärligt att ta sig fram och tillbaka och jag hade inga pengar. Jag bestämde mig för att 
göra ett studieuppehåll och börja arbeta med något annat. 
4/1 2004 
Jag drömde att jag hade tagit hand om två fosterbarn, de var tvillingar. Ögonen var inte riktigt öppna 
på dem, de var som kattungar som ögonen höll på att öppnas på. Även min farmor var tvilling, hon 
hade en ”enäggstvilling” men det var en man. Jag drömde också att jag formaterade om hårddisken, 
all information försvann utan att jag hade menat det. 

BABEL OCH DET GYLLENE SNITTET 

5/1 2004 
Jag drömde om ett brev som jag skulle förmedla till skattemyndigheten från Lars, och en pärm med 
arbetsresultat som skulle skickas till en uppdragsgivare. Jag hade stora problem med adresslappen. 
Jag steg upp på ett slags podium eller en stor kub och tog med mig de här försändelserna. Jag drömde 
att jag fick en blomsteruppsättning och en skrivbok från någon som läst det jag skrivit och som ville 
förmedla ett eget budskap eller en egen berättelse om sin utveckling. Ett avsnitt var urklippt i slutet.  
Jag grävde i jorden på blomsteruppsättningen, det verkade vara helt färsk gödsel, jag förstod att jag 
kanske inte skulle gräva i det. Där var en stor röd blomma med en massa larver eller dylikt i mitten. 
Vi sprutade varm ånga på den där blomsteruppsättningen och alla blad vissnade ner. Till slut drog 
jag bort kronbladen på den där stora röda blomman i mitten också. Men larverna var kvar, jag visste 
inte riktigt om det var bra eller dåligt.  
Det var också något om det gyllene snittet i relation till Babel. Kvadraten i cirkeln. Jag slog upp gyl-
lene snittet i NE nu på morgonen och upptäckte att jag skrivit in Fibonaccitalen 1,1, _, 3, 5, _, 13, 21 i 
ritningen över Babel. Jag hade också skrivit in 40:23 som är ~1,7. (Φ=1,625 osv.) Det var naturligtvis 
ingen slump eftersom hela planritningen bygger på det gyllene snittet. 
Det är underligt vilken stark ledning jag fått till det här. Ledningen till Hesekiel 24:11 genom visionen 
av den sotiga grytan från den 7/10. Visionen av mätsnöret och den som mätte upp en kvadrat med 
markeringar där jag nu ser att portarna i Babel ligger. Och den här sista ledningen till det gyllene 
snittet. Den gudomliga proportionen.  
Den starka ledningen mot Hesekiel som jag också fick förra hösten. Våra gemensamma visioner. Visst 
är det samma kraft som verkar, byggmästarna. Templet som skulle resas, ”ingenjörerna” i mina 
drömmar. Är detta kärnan? Visst har jag funnit mittpunkten, altaret framför tornet. Trappan. De se-
naste dagarnas arbete med Första Mosebok och Jakobs upplevelse på ”a certain place”, trappan där 
Guds änglar gick upp och ned. ”The house of God and the gate of heaven.” 1 Mos 28:11-28:17.  
Min upplevelse på nyårsnatten när jag fick ett kraftigt slag på höften, som tack och lov inte slog den 
ur led, men nog var det väldigt nära. 1 Mos 32:25. Jakob. 
Allt det här finns ju förberett hos Hilma af Klint. Målningen Kunskapens träd, nr 6, som jag valde som 
illustration till avsnittet ”Glädjebudskapet” i boken Galleriet, innehåller t.ex. kvadraten, cirkeln, 
”spiraltrappan” och änglarna. Men allt som förr skedde i det yttre sker nu i det inre, på andens plan. 
Vägen genom oss själva, porten till alla under. Det allra heligaste. Och de är ju verkligen här igen! 
Återföreningen, glädjetiden som tar sin början. Alla profetiors uppfyllande. 
Profetiorna från Kaldéen, Hesekiel, Sakarja och Första Mosebok. Alla tecken, under och andliga bud-
skap. Sanningen i kärnan av alla dessa avlagringar från olika tider. Pärlan som finns i det innersta av 
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musslan. De Höga har verkligen talat till oss i alla tider, men vi har inte varit mogna att förstå bud-
skapet förrän nu. Först måste man röja ut alla fördomar, allt hat, allt avskiljande, all uppdelning i 
”vi” och ”dom”, i ”mitt” och ”ditt”. Först när allt blivit ett och gemensamt kan man åter fyllas av det 
nya vinet, den nya kunskapen.  
Sanningen om sambandet mellan Gud och oss människor. Sanningen om hjälparna, änglarna, lärarna 
och Mästarna som alltid hjälper oss framåt på bästa sätt, även om det gör ont ibland under färden. 
Sanningen om målet för vår långa vandring genom alla liv. De läror som man ville föra fram genom 
Hilma och hennes vänner, sanningen om själens evolution och reinkarnationen. Inget hade varit möj-
ligt utan de kunskaper jag bar med mig från tidigare liv, och inget hade skett utan all ledning från 
mina hjälpare. Tack Gode Gud för allt. Amen.  
11/1 2004 
Jag såg en kompass eller en klocka. I och för sig är det ju i grunden samma sak. Den var väldigt ele-
gant med rakknivsvassa markeringar. 
12/1 2004 
Jag drömde att jag var på väg mellan Kista och hemmet. Jag kom till en enslig plats där en man och 
hans dotter satt på en bänk. ”Hit har vi aldrig förr kommit” sa mannen när jag gick förbi. Jag und-
rade om de visste var de var eftersom det var ett slags töcken över hela trakten. Det var väldigt vack-
ert, marken var täckt av is, som en spegel, och det där töcknet eller dimman var i olika nyanser av 
violett och lila. Jag klättrade över en snövall och trampade igenom, hamnade upp till midjan i issörja. 
Jag kände ett ögonblicks panik.  
Där var också en dröm om en liten flicka som var oförståndig, hon åkte utför en backe rakt ut i trafi-
ken. En grupp kvinnor höll upp stycken som jag stickat och virkat men nu var det stora hål i dem. En 
av kvinnorna var alldeles uppsvullen, jag tyckte att hon skulle till läkare omedelbart. 

Vad handlar egentligen boken Pärlan om? Att öppna upp nya perspektiv, att riva murar. 
Fördomar och vanetänkande som måste bort. Men också den levande uppenbarelsen. 
Templet som gästas av Gud. Kontinuiteten: Hesekiel, Daniel(?), Uppenbarelseboken, 
Hildegard av Bingen, Jane Lead, Hilma af Klint, Åsa. De andliga kommunikationerna. 
Reinkarnationen. Tibet, Egypten, Babel, Kina. Det kvinnliga och det manliga. Ande och 
materia. Kärlek och kunskap. Att ta emot och att ge. Byggmästarna, sädens Herre. The 
House of the Bed. Babylons förstörelse, att riva för att bygga nytt enligt en förbättrad 
plan. I det yttre och i det inre. Jesus.  

14/1 2004 
Jag drömde att Rut kom på besök. Vi stod på toppen av en backe och tittade ner på ett trädgårdsbord 
där min dator stod. Återigen kom den där känslan av att jag lämnat den obevakad och att den riske-
rade att bli stulen. Jag hade visst sovit. Plötsligt förstod jag att han hade kommit tillbaka, jag kände 
en våg eller ett sting av rädsla. 
För ca en vecka sedan hade jag en dröm om att jag gick genom Ishtarporten och kom direkt in i en 
underbart vacker, kyrkliknande lokal. Det var högt i tak och otroligt vackra flerfärgade och glaserade 
bilder eller mosaiker. Jag tänker på uttrycket som finns på flera ställen att de sitter i porten, att de 
dömer i porten och speciellt Hesekiel 46 om fursten och porten. Porten var tydligen mer än bara en 
öppning i muren. På ritningen över Babel ligger också furstens palats i direkt anslutning till Ishtar-
porten. 
16/1 2004 
Jag drömde att jag hade ett mycket litet barn, det var kanske för tidigt fött. Det låg i barnvagn. Vi var 
på ett sjukhus eller i ett shoppingcenter eller på ett universitet och plötsligt började det brinna. Alla 
plastmaterial utvecklade en giftig gas, mitt lilla barn som var så ömtåligt flämtade efter andan och 
mådde dåligt. Vi kom i alla fall ut ganska lätt via en stor port eller lastingång. Jag drömde också att 
jag var någonstans där jag hade ett litet barn som satt ute i porten. 
17/1 2004 
Jag drömde om ett mjölkglas som jag skulle fylla på men det var redan fullt. Förhoppningsvis betyder 
det att boken börjar bli klar nu. 
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18/1 2004 
Jag drömde återigen att jag var någonstans där det brann, där det var giftiga rökgaser. Där var också 
en dröm om en skola, att jag bytte plats eller inte riktigt hittade min plats. Jag drömde att jag hade ett 
litet nyfött barn i en ask eller burk med lock. Jag var inte säker på att det levde men det gjorde det. 
Jag badade och klädde på barnet. Det var också något viktigt om väderstreck, norr, söder, öster, väs-
ter. 
Kväll. 

Jag vilade och fick ett mycket starkt genombrott. Det var något om Jesaja 49 och 50, jag 
såg också bilden av Babel med de inritade figurerna av det gyllene snittet. Någon röd 
text, någon röd mittpunkt på ritningen över staden. Ett berg, ett vitt kors och en blomma 
(ros) på korset. Ord: En uppenbarelse, en klar bild, en slutpunkt. 

19/1 2004 
Orolig natt. Stenar, färger, juveler. Uppenbarelseboken. Babel. Assur-Uballit, Sin-Shamash, Stock-
holm-Göteborg, Solen-Månen. 
Jag drömde om ett hus som var klart, just färdigbyggt. Man målade utsidan, det var någon slags sten, 
grönt med brunt runt karmar och fönster. Det var som glaserat tegel. Andra varvet av målningen var i 
stort sett klart. Det var vackert, imponerande. När jag kom in kom jag till ett lyxigt spa. Allt var gratis 
för medlemmarna. Lyxig frotté, dyrbart smink som man kunde ta av. Någon pekade på en lista med 
regler, jag var bara iklädd ett badlakan, som många andra. Men kanske skulle man ha badrock? Jag 
kände mig lite som en katt bland hermeliner. 
21/1 2004 
Jag drömde att jag gick nerför en stig och kom fram till ett ställe vid en sjö där en vettvilling härjade. 
Han hade mördat två män, de låg med ansiktet nedåt i vattnet. I gräset låg två stora knivar, den ena 
var nästan som en sabel. Jag tog upp knivarna och hivade iväg dem så långt bort jag kunde. 
Jag drömde att jag hade en ny mobiltelefon, det var den senaste versionen men det verkade som om 
någon använt den före mig. Den var redan använd, begagnad. Jag drömde att jag var på väg hem, jag 
hade en ny stor bil. Jag stannade på grund av något mindre problem och en servicebil kom och en 
man fyllde på mer drivmedel. Jag mötte en gammal skolkamrat och någon från min hembygd, det för-
bereddes en fest eller något slags tillställning. 

SAMMA STRIDER I DETTA LIV SOM I DET FÖRRA 

23/1 2004 
I går morse när jag vaknade såg jag en skog med furor och solen som bröt igenom mellan två träd-
kronor. Det var verkligen en ljusflod, solljuset var kraftigt, nästan vitt. 
Jag träffade Gustaf i går. När jag gick från tunnelbanan hörde jag inom mig orden ”ett sekel” och jag 
tänkte på att Hilma bodde i de där kvarteren, att det är precis ett århundrade sedan hon var mitt inne i 
den intensiva processen med kunskapsöverföring från den andliga världen.  
Hos Gustaf kände jag mig manad att läsa den pärm med hans inmatade texter från Hilma som jag inte 
”fick” titta i i samband med arbetet med Förklaringsboken för ett år sedan. Jag öppnade pärmen och 
kom direkt till ett dokument som innehöll precis det jag kämpat med nu under hösten.1 Där fanns pre-
cis samma noggranna genomgång av Moseböckerna, översteprästens dräkt, lagarna, kungalängderna 
och profeterna som jag själv arbetat med. Samma funderingar över härarnas storlekar och den totala 
folkmängden i relation till landets yta. Samma känsla av att det var ett par med en kung och en 
överstepräst som var viktig, även om Hilma gjorde en mer noggrann tabell över dessa par genom 
tiderna än vad jag gjort. 
Och fast jag vet att allt handlar om reinkarnation är det ändå en underlig känsla i detta. Visst har jag 
känt att arbetet på sätt och vis gått lättare än det borde, och tanken att det hade att göra med att 

                                                 
 
1 Pärm 6. Lnr saknas. Titel: Ant. Bibeln. 
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”jag” läst bibeln så mycket i tidigare liv har funnits. Men att få ett sådant här direkt bevis är natur-
ligtvis helt fantastiskt.   
Vi kom dock inte fram till samma slutsats. Hilma klarade inte av att bryta igenom den konventionella 
bilden även om hon kämpade med att komma vidare. Det kan man t.ex. se av att hon skaffade inform-
ation om den judiska läsningen av moseböckerna och profeterna under året (parshivt och haftarot). 
Hon läste också den judiske historikern Josephus. Men den information som jag har haft tillgång till 
fanns helt enkelt inte på hennes tid. Dödahavsrullarna upptäcktes ju t.ex. först något år efter hennes 
död och det tog många år innan de blev tillgängliga för allmänheten. Jag tänker på våra drömmar om 
myr och gungfly. 
Hilma beskrev en dröm från 7/2 1907. Jag drömde att jag skulle fram till ett mål och gav mig ut på myr-
mark men mörkret föll på och på knä kröp jag mödosamt tillbaka. Det är gurun som skänker skära rosor åt 
den som vågar sig ut på djupet även om han är nödsakad att på knä krypa tillbaka när han går vilse. 
Jag skrev följande i min dagbok 12/2 2001. Jag drömde att jag var på en myr. Jag skulle längre ut men det 
var som ett gungfly. En äldre man var där i kanten av myren och plockade svamp. Han lånade ut en livlina till 
mig. Jag slängde ut den och det var någon sorts anordning så att jag skulle kunna ta mig tillbaka. Han skulle 
veva in mig igen. Konstigt, i meddelandena till Hilma pratas det om myr och gungfly i något sammanhang. Jag 
skall ut på osäker mark men jag får hjälp av en gammal vis man. Läraren, gurun, mästaren. Det finns en väg 
tillbaka? Myr, gungfly, klart det skrämmer. Men jag har en livlina. Hans hjälp och kärlek. Och jag var fast 
besluten i drömmen att ge mig ut på det osäkra. Men hur skall marken bli fast? Tro och kärlek, nu som alltid. 
Det är det enda jag har, men det har alltid räckt och det kommer alltid att vara tillräckligt.  
 Det har verkligen varit en vandring i ett träsk och moras. Varje genombrott eller ny infallsvinkel har 
varit enormt svår att ta till sig. Det här var verkligen fast cementerat i min själ och inte kan det förkla-
ras av något intresse för Gamla Testamentet i det här livet. I Hilmas liv var det däremot föremål för 
mycket djupgående studier och hon landade också i en övertygelse om textens sanning och det jor-
diska Jerusalems betydelse. 
Det har bara varit med allra största möda och med hjälp av en otroligt stark kraft och vilja från Gud 
att vi skulle få upp ögonen för den sanna naturen hos dessa texter som jag överhuvudtaget orkat göra 
arbetet. Och det är också mitt eget bevis för att det som kommit fram är sanning.  

DEN SVARTA BOKEN 

25/1 2004 
Jag drömde att jag skulle flytta tillbaka för att arbeta på en tidigare arbetsplats. Det var ett kärt åter-
seende av gamla arbetskamrater. Jag drömde att en dotter var död, men samtidigt var det en tidigare 
arbetskamrat och också en bekant från det här livet, en av qigongkamraterna. Jag skulle åka tåg ner 
till Göteborg för att delta i begravningen. Först var jag ganska oberörd men under resan kom sorgen. 
Även på minnesstunden var det som om jag samtidigt var väldigt närstående och bara en mycket av-
lägsen bekant eller arbetskamrat. 
Jag läser nu Hilmas ”Svarta bok” från 1917 i pärmen som jag lånade häromdagen. Och som vanligt 
är jag förvånad över symmetrin i det som hände då och det som händer nu. Redan i inledningen till 
Förklaringsboken skrev jag om att jag upplevde att det som hände egentligen var ett undervisningsex-
empel. Att det jag upplevde var något som alla människor kan och kommer att uppleva, fast på sitt 
eget sätt.1 Precis samma känsla eller insikt ger Hilma uttryck för i den Svarta boken när hon säger att 
hon och Gusten blivit använda som försöksobjekt för att föra mänskligheten framåt i raskare takt.2  
Texten är en ömsesidig självbekännelse mellan Hilma och Gusten och utgör tydligen avslutningen av 
deras nära samarbete under nästan tjugo år. Detta samarbete var bland annat var mycket viktigt i 
Hilmas arbete med målningarna i det Centrala verket. Av allt att döma skrev en tredje person, ibland 
var det Anna, ner det som sades under de tre veckor mellan den 11/4 och 4/5 1917 som den här pro-

                                                 
 
1 Kleveland, Förklaringsboken s 12. 
2 Lnr 582 s 12. 
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cessen pågick. Texten uttrycker både kamp och strid och en medvetenhet om att Hilmas och Gustens 
själar förenas av ett alldeles speciellt band.  
Ett tema som fanns då och som också följt mig i min egen kamp och utveckling är ”svartmagerna”. 
Hilma anklagar Gusten både för att suga ut livskraft ur andra som en vampyr, och för att ha inlåtit sig 
med en svartmager som suger ut andras livskraft och bara visar upp en lögnaktig spegelbild av san-
ningen.1 Tydligen var det någon slags ”österländsk” lära som stod i centrum för deras oenighet, vad 
som nu kan ha funnits i Stockholm på 1910-talet av den arten. Kanske var det kopplat till teosoferna 
som också Hilma hade tillhört innan hon gick över till antroposofin. Hilma och Gusten utmanar 
varandra på ”envig på liv och död”, det skall på något sätt bevisas vem som har rätt i den här frågan. 
De var också bundna av ett tystnadslöfte från och med den dagen. 
Om Gusten skulle segra i kampen skulle det samtidigt innebära att Hilma skulle duka under för de 
röster som försökte inbilla henne att hon inte ägde så mycket högre kunskap att hon skulle kunna 
träda fram på stridsfältet viss om segern. Hilma skulle i så fall dra sig tillbaka inom sitt ego och avstå 
från att slutföra kampen. Om Gusten i stället till sist skulle erkänna att Hilma uppnått en större jäm-
vikt och frivilligt lät henne hjälpa sig skulle det innebära ett nytt moment i deras underbara arbetsme-
tod.  
Hela temat med ”mästaren” och gruppen och deras ömsesidiga utnyttjande av varandra och andra 
människor som jag nu upplevt i samband med Lars och qigonggruppen var tydligen aktuellt redan för 
hundra år sedan. Det var ett gräl och en diskussion som vi lämnade 1917 och omedelbart återupptog 
när vi möttes i det här livet. Den 11/4 2000, alltså precis samma datum som processen startade 1917, 
upplevde jag en mycket intensiv inre kamp (s 85). 

Tänker på Hilma af Klints serie Svanen. Först denna kamp, sedan den svarta svanen som hackar hål på 
någonting och släpper fram glödande lava(?). Är vi där nu? Men hur ska jag få till detta? Förra veckan 
ville jag ju bara släppa fram ett flöde av osjälvisk kärlek, men det går bara i träningen. I andra 
situationer finns det ett sådant motstånd! Jag har ingen modell för hur detta kan ske, vad som skulle bli 
följden? Samma gamla rädsla för att lämna ut sig, bli beroende, bli bortstött. Det andra stora mot-
ståndet, vad det nu var, förlöstes ju väldigt dramatiskt. Behövs det något liknande nu? Tror inte det… 
Men trycket blir alldeles för stort, det måste till någon sorts utlösning… 

Är det något med Qigongen som måste fram/ut? Fäster jag det på Lars bara för att det är ett reak-
tionsmönster som jag känner igen? Även där är det en diskrepans mellan ”hur det verkar” och ”hur det 
är”. Fast det känns inte lika besvärande? Där är vi på något sätt ”överens” nu, det behöver inte 
bekräftas mer? Okey, låt det komma fram då! Jag tror ju på allt annat i målningarna och böckerna. Det 
här handlar om ”Dualproblematiken”. Jag tror att det är mig och Lars det handlar om, återföreningen av 
det som skildes åt i begynnelsen. Därav denna starka längtan. Men gode gud, VAD betyder detta? HUR 
ska det gå till? Vad blir följderna? Egentligen är jag nog rädd för att dö, det känns som om det är det 
som väntar ”bortom”. Men det kan väl inte stämma? Andra ska ju ha nytta av det också?  

Min inre strid runt qigongverksamheten och det sätt som den fungerade på pågick under flera år. I 
dagboken från den 20/1 2003 använde jag till och med samma ordval som det nu visar sig att Hilma 
använde beträffande ”vampyrer” och att suga ut andras kraft. 

Det är verkligen jobbigt när det kommer upp en sådan här ”kris”. Tydligen fick jag något krafttillskott 
som utlöste detta. Men jag måste ju komma till ro med dessa människor. Jag vet ju att var och en 
måste utforma sitt liv. Och qigongsekten är ju något som jag verkligen inte kan göra något åt. Mr S som 
suger ut dessa människors kraft, tid, liv, som en vampyr. Och de som får status, tillhörighet, ja ett liv, 
genom att vara Stora Lärare och förmedla hans ”odödliga” kunskaper. Visserligen genom att leva som 
parasiter på honom, men ändå… 

I den Svarta boken finns också andra teman som varit direkt aktuella för mig under det senaste året, 
till exempel portarna och väderstrecken, samt sammanslagningen av flera krafter till en kraft som jag 
arbetade med i boken Templet. Det här återkom ju också nu under hösten i samband med Babel och 
dess portar. Även talsymbolik kommer upp i Hilmas text, Gusten var tydligen mycket upptagen av ett 
sådant system. Men hon koncentrerade sig på 5+7=12, jag har ju arbetat med 5+8=13 (Fibonacci-
serien och Mästaren med lärjungar).  
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Även huset med dess uppbyggande, städande, inredning, mattor etc. och renandet och badandet finns i 
Hilmas text.1 Barnet, skolan och läraren i trädgården, i Edens lustgård, är andra teman som finns där 
och som också jag fått upp i mina drömmar gång på gång. Det handlar om det eviga bandet mellan 
dem som leder oss och oss själva, mellan vårt högre jag och vår jordiska inkarnation.  
Texten avslutas med ”nu är brevet skrivet för idag” och det känns verkligen som ett meddelande från 
dåtid till nutid. Bandet mellan Lars och min själ som hjälpt mig på samma sätt i det här livet som Gus-
ten och Hilma hjälpte varandra framåt under växelvis strid och fred, glädje och sorg i det förra. Och 
bandet mellan min egen själs högre del och dess olika inkarnationer som lett mig genom alla dessa 
tider, strider, kulter och kulturer. Nog har det varit en fantastisk resa alltid. Tack Gode Gud för all 
nåd. Amen. 

ÄR EVANGELIERNA URSPRUNGLIGEN EN ENDA TEXT SOM HAR DELATS UPP I FLERA? 

29/1 2004 
Det var något i natt om att det står samma information i flera olika kapitel eller något liknande. Femte 
Mosebok? De olika gudsbegreppen, Herren, Herren vår Gud, Herren er Gud, Herren din Gud. Det är 
ju ingen slump. Det kan också ha handlat om Markus, Matteus och Lukas. Är det en text som delats 
upp i flera eller är de helt enkelt kopior? Jag såg ju att ordet ”judarna” bara finns i ett och samma 
sammanhang i alla tre evangelierna i går, och det är i samband med judarnas kung.  
Jag drömde om Carina. Vi träffades någonstans och jag satt i baksätet medan hon körde. Jag varnade 
för att hon körde alldeles för fort genom en by i min hemtrakt, där fanns barn som kunde bli över-
körda. Vi kom hem till henne och hon berättade att hon gick en kurs i vår. Jag såg att vi spelade 
samma musik, hon hade samma skivor som jag, bl.a. de gregorianska munkarna. 
När jag vaknade kände jag en stor ”sten” i bröstet, det påminde om den stora blockering som jag 
kände av alldeles i början av min utveckling. Men det här är kärlek. Jag tänker på Höga Visan 8:6. 
Denna starka kärlek, denna längtan. Nog är det ett stort kärleksverk det som skett. De Högas längtan 
efter oss människor och vår längtan efter dem. Kärleken som måste skapas här på Jorden för att bära 
oss hem till vårt rätta hem, till våra föräldrar och älsklingar. Fullbordan av den långa resan, evolu-
tionens mål. Amen. 
30/1 2004 
Jag drömde att jag träffade Lotta och Herbjörn. Vi kom hem till dem och jag satte på bastun men var 
tvungen att stänga av den på en gång igen. Hela källaren var full med gammal bråte och det började 
nästan brinna. 
Vi kom till en qigongaktivitet. Där fanns två styrkor som var uppställda vinkelrätt mot varandra med 
ett brett tomt fält mellan sig. Lotta gick genast och ställde in sig i ledet, men jag gick mycket tveksamt 
in över det där öppna fältet. Jag träffade två gamla studiekamrater, den ena hade långt rött hår. Jag 
hann precis känna igen dem innan en kvinna förde mig ut därifrån med ett fast grepp om min arm. Jag 
protesterade och sa att ”jag kan gå själv” men hon släppte inte, det var nästan som ett polisingri-
pande. Igår var det precis ett år sedan den sista gemensamma träningen som jag deltog i och som 
ledde till brytningen med Lotta. Det är lustigt hur väl det ”undermedvetna” håller reda på allt. 
Jag drömde att jag var på besök hos några äldre släktingar till min man. Vi gav oss ut på en biltur 
och han som körde hade visserligen körkort, men han hade aldrig kört bil förut. Men för min skull 
körde han nu bil i alla fall. Till och från glömde han dock bort att det var han som körde och det kräv-
des många ingripanden från skyddsänglar för att undvika olyckor. Hos de här släktingarna fanns en 
bok om personlig utveckling som jag skulle låna. Det var också något om Internet, att det inte var 
någon idé om man inte kunde ladda ner alla kapitel eller något liknande.  
2/2 2004 
Jag drömde att vi städade upp någonstans utomhus. Där fanns bl.a. halva portioner med korv och mos 
som några hade lämnat efter sig. De hade ätit korven men lämnat moset. Längre bort fanns min bil. 
Det var en gammal modell, det var i själva verket vår allra första bil. Den var liten men jag sa att det 
                                                 
 
1 Lnr 582 s 171. 



 438 
 

ju bara var min man, jag och sonen som skulle åka, så den behövde inte vara så stor. Mitt säte var en 
fältsäng, klädd med grå lammull. Jag kommenterade något om att den såg bekväm ut men att den 
kanske var för smal för mig numera. 
Det här med Stockholm och Göteborg som dykt upp i drömmarna under de senaste dagarna är ett 
tema som var aktuellt under den tid som jag beskriver i Förklaringsboken. Jag kände ganska omgå-
ende när jag kom i kontakt med Lars att det fanns både en stark kärlek, som egentligen inte hade nå-
got med det här livet att göra, och en stor och oförklarlig konflikt mellan oss. Det fanns en stark och 
skrämmande flodvåg som tryckte på bakom muren mot det undermedvetna. I den där gruppen fanns 
också underliga konflikter mellan andra personer och grupper, jag fick en stark känsla av att det var 
två ”läger”, ”Göteborg mot Stockholm”. Jag såg också Herbjörn som en kung.  
I samband med det senaste arbetet med de olika stadsstaterna i Mesopotamien hörde jag en dag 
”Häng med nu, Göteborg!” när jag läste om staden Larsa och kungen Rim-Sin I som var samtida med 
Hammurabi. Först erövrades bl.a. staden Isin av Larsa, och Rim-Sin och Hammurabi var tydligen 
allierade under en tid. Men till slut lade Hammurabi under sig hela området och blev den som konso-
liderade Babylonien. Och så fortsatte ju historien med omväxlande allianser, krig och erövringar, 
med mord och statskupper och det ena väldet efter det andra.  
När jag fick min stora kallelse att ta emot Texten från de Höga Mästarna sades det att jag hade en 
skuld. ”Mysteriernas herrar kallar dig till tjänst. Du har en skuld som skall återbetalas. Du har gjort 
dig förtjänt av detta men också fått det genom att andra offrat sig för dig.” Under arbetet med alla 
dessa strider och krig i GT har jag känt att det finns en orsak till att just jag varit tvungen att plöja 
igenom dessa texter fram och tillbaka.  
Så mötte jag också Thutmosis III runt en krök när jag läste om slaget vid Megiddo och jag kände en 
lockelse i detta att köra med vindsnabba hästar och en stridsvagn av glänsande elektrum i spetsen för 
en här. Som en ljuslåga i den starka solen. Jag hade också en vision en natt i höstas av att vi var en 
grupp utanför en borg. Det var tidig gryning och hästarna var sadlade, vi skulle iväg på något slags 
härtåg. Där fanns en äventyrlig spänning, men också en stark känsla av att man kanske inte skulle 
komma tillbaka med livet i behåll. Jag tror att denna syn hade något samband med perserna. 
De forntida krigen var grymma, man kunde t.ex. skära näsa och öron av sina besegrade fiender (i 
bästa fall). Tycho Brahe fick näsan avhuggen i en duell som gällde vem som var den bäste matemati-
kern. Kanske gäller lagen om ”öga för öga och tand för tand” mer allmänt än vi tror. Det är dock inte 
vi människor som ska döma enligt denna lag. Förr eller senare måste man ändå återgälda vad man en 
gång brutit, man får chansen att betala tillbaka en del av sina skulder. 
 Jag vet att jag har en stark vilja och att liven på jorden är medlet att både öka kapaciteten för kärlek 
men också att stärka viljan. En stark men odisciplinerad kraft och vilja kan mycket väl användas för 
att skapa imperier, övergrepp, krig och död, men målet är dock att den till slut skall utvecklas för att 
användas i den högsta maktens tjänst. 
Den underliga känslan beträffande ”vi och dom”, ”Göteborg och Stockholm” kan mycket väl ha sin 
grund i strider för tusentals år tillbaka och möten i liv efter liv där vi fått chansen att lösa våra kon-
flikter och läka våra egna och andras skador. Mina minnen från den spanska inkvisitionen hade till 
exempel denna karaktär. Hilma och Gusten förmedlar också känslan av strid och samtidigt ett starkt 
emotionellt band i sina texter. Dessa själar har tydligen mötts gång på gång, i liv i tvåflodsområdet, i 
Karnak i Egypten, som Hildegard av Bingen och Richardis, som del Castillo och Manrique i Spanien 
och som Hilma och Gusten. Och alltid har det funnits strider och svek men också en stark kärlek. Det 
sista mötet och brytningen som beskrivs i Hilmas ”Svarta bok” var tydligen mycket smärtsam. Hilma 
nämner i stort sett aldrig Gusten mer i sina anteckningar, kontakten mellan dem verkar helt ha brutits.  
Till och med nu för ett år sedan ville jag inte ens öppna pärmen med Hilmas texter från året 1917, jag 
visste intuitivt att där fanns en stor svart smärta som jag inte vågade se i ögonen. Jag har ju hela tiden 
kämpat för att vi skulle bli fria och slippa mötas i ännu ett liv för att försöka reda ut vår ”härva”. Nu 
är muren riven och flodvågen som släpptes loss var fruktansvärt stark, men genom att grunden var så 
fast klarade vi av vår uppgift. Jag tror att vi är fria och kanske har också andra befriats i processen. 
Och allt har styrts av den högre viljan, av våra lärare och Mästare. Tack för all nåd. Amen. 
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4/2 2004 
Jag drömde att jag och en bror var ute och åkte en slags dressin. Den andre var osynlig. Det gick inte 
så bra, det var något problem med vem det egentligen var som styrde. Jag använde ett slags pump för 
att få fart men det var högt och instabilt, svårt att styra. Vi stannade utanför grannarnas, släktingar-
nas hus och ett litet naket barn sprang ut i gatan och stod på näsan i gruset. Jag tröstade och ville 
svepa in det in en filt.  

SLUTET AV DEN LÅNGA VÄGEN 

5/2 2004 
Jag vaknade och såg en lång, rak, jämn, ensam väg som sträckte sig bakåt så långt jag kunde se. En 
liten människa rörde sig snabbt och målmedvetet framåt. Det var nästan i slutet av vägen, där åter-
stod bara en mycket liten sträcka att gå. 
6/2 2004 
Jag drömde att jag var under beskjutning, jag attackerades och tog skydd bakom en stor man, trots det 
fick jag två kulor i höften. Det är väl antagligen angreppet på nyårsafton som det handlar om. Jag 
drömde också att jag tappat allt hår på huvudet utom på sidorna. Det påminde om visionen av ”bik-
shun” som det bröt fram en eldkam uppe på huvudet på.  
7/2 2004 
Jag fick ytterligare ett genombrott i går kväll. Precis som de andra stora genombrotten föregicks det 
här av en bild eller upplevelse av skrämmande kraft. Det var mörker och död. Jag kom till något helt 
svart ställe, plötsligt lyste en vit dödskalle fram ur mörkret. Det var som ett hot, något som försökte 
stoppa mig. Men om man fortsätter framåt försvinner allt sådant steg för steg, det gäller att komma 
ihåg att allt sådant är bilder som skapas i det egna medvetandet. Att tro och vara övertygad om att allt 
leds av det Högsta. 
Jag drömde att jag fick besök av en massa gamla dagisfröknar. Jag var inte klar med städningen och 
speciellt fönstren var smutsiga, de var helt ogenomskinliga. Det är klart att det känns lite hopplöst, jag 
hoppas ju att det mesta jobbet skall vara gjort? Att jag faktiskt kan se klart? Fönstren var så smutsiga 
så de var som speglar. 1 Kor 13. Nu ser vi såsom i en spegelbild, men då skall vi se ansikte mot an-
sikte. 
8/2 2004 
Jag drömde att jag höll på att flytta in någonstans. Där var olika delar till en möbel som jag inte rik-
tigt fick att passa ihop. Där fanns två sängbord som inte var riktigt lika, båda var lika stora och i vitt 
och guld men detaljerna skiljde. Jag planterade blommor. Jag hade en kritvit sko som jag tydligen 
rengjort men så tappade jag den i jord och fick en fläck längst fram som jag tog bort. Det var någon 
barnbok som jag lånat och nu ville ägarna ha tillbaka den. Jag träffade en uppdragsgivare och berät-
tade att jag var ledig för nya uppdrag. 
När jag vaknade tänkte jag på ”the House of the Bed” i Etemenanki. Ett bord och en säng, sängbord 
som matchar men som inte är identiska. Något nytt som modellerats efter något gammalt. Den levande 
guden. Inga bilder, inga statyer, bara en säng och ett bord. Sanningen. Kärleken. Kvinnornas väg. 
Templet. Toppen av berget. Mittpunkten. 
12/2 2004 
Jag drömde om ett högt berg natten till igår. Där var mycket vegetation och stora vattenfall som 
strömmade nerför branterna. Jag körde någon slags plattform eller hiss upp till toppen. Passage-
rarna var lite rädda, de tyckte det var högt och otäckt. Jag fick ett kraftfullt krafttillskott i går kväll, 
det var knappt uthärdligt, det sprängde i de stora lederna. Orolig natt, motkrafter men ändå inte lika 
starkt som tidigare. 

SOM EN BLIXT FRÅN HIMLEN 

15/2 2004 
Natten till igår var orolig. Plötsligt skar en stark blixt eller bred ljusstråle, (snarast en kombination av 
dessa två), igenom från ”himlen”. 
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I natt drömde jag att jag och en till var på väg någonstans med en vagn med tre sorters last, det var 
halm, gödsel och fisk. Vi diskuterade om gödseln och fisken var hopblandade och jag försäkrade att 
de var separerade. Plötsligt rasade det stora berget av gödsel över mig. Jag blev begravd, bara föt-
terna stack fram. Ingen förstod hur farlig min situation var, folk skrattade åt mig. Jag försökte 
gräva mig ut men insåg att det var omöjligt. Jag skulle kvävas under all denna skit.1 På sätt och vis 
var det ju hoppfullt att fiskarna var utskilda från ”skiten”, det kan ju handla om mitt arbete med GT 
och Jesajarullen. Men att jag höll på att kvävas under ”skiten” var ju inte så bra. 
Jag drömde att jag köpte ett vackert handarbete mycket billigt. Det var en vit kudde med vackra spet-
sar. När jag vaknade bad jag om ett tecken och i detsamma hörde jag ljudet av glas som krossades. 
Det var ev. glaset framför ett brandlarm. ”Jag har kastat ut en brand i världen, och se jag vaktar den 
tills den brinner”2. 
16/2 2004 
När jag vaknade såg jag att jag var i en lysande, transparent ”bubbla” eller byggnad. En blå skylt 
satt på utsidan, jag såg den spegelvänd inifrån byggnaden. 
17/2 2004 
Jag drömde om tre stora kubiska byggnader som låg tillsammans som tre enorma trappsteg. I en av 
byggnaderna fanns ett varuhus. En mansfigur satt i meditation på taket på den lägsta byggnaden. Han 
reste sig och gjorde en gest eller träning. Steg sedan upp på nästa steg/tak och gjorde en liknande 
välsignande gest och därefter steg han upp på det högsta trappsteget och upprepade sin gest. Han steg 
nerför de tre trappstegen och vidare ner på marken och försvann bort. Det var en enormt stor ande. 
Jag berättade om det jag sett för några gamla skolkamrater men ingen verkade tro på det. Några 
skrattade åt mig, och någon sa tröstande att ”det var ju bra att du blev av med honom”. Jag kom till 
ett skolkök där min klass lagat mat men jag hade inte varit med. Nu blev jag bjuden, men tog bröd 
med fel hand och utan att se efter att jag fick rätt brödstycke. Jag vek ihop ett par plädar och hängde 
dem över axeln, som en lama eller buddhistmunk, och vandrade iväg. 
20/2 2004 
Jag drömde att någon Lukas hade dödats i en strid eller under ett uppdrag. Hans kropp bars in i en 
obduktionslokal och jag och några till skulle göra i ordning den. Det var en stor och välväxt man. 
Vi hade gummihandskar och skyddskläder. 
Jag drömde att jag försökte stänga om mig, jag skulle visst duscha. Duschrummet var inte riktigt 
rent, en bror hade duschat där innan och det var jord på golvet. Dörren gick inte att få igen, låset 
och nyckeln var så klena, som om de hörde till en dagbok. Ett par barn var där, de var lierade med 
en uråldrig, smutsig, tjuvaktig man som hade tjocka gula naglar, de var som klor. Medan jag käm-
pade med låset stal de tydligen mitt kreditkort. Jag krävde det tillbaka och det blev en våldsam kamp 
mellan ”gubben” och mig. Jag tryckte på hans halspulsåder så att han blev helt livlös men så ska-
kade jag liv i honom igen. En man som var allierad med ”gubben” kom med en massa kredit-
kortsnotor som de dragit med mitt kort, men under ett annat namn. Jag såg att kortet låg under en 
stol, det var hopvikt eller sönderklippt. Detta återkommande tema med att bli bestulen, att plånbo-
ken försvinner osv. Angrepp, oro… 
25/2 2004 
Det var ett mycket starkt kraftmöte i förrgår kväll. Vi var några som svor en ed. 
Jag drömde att jag fick se en film om ett dop, en barndom i rädsla för den hämnande guden och en 
konfirmation. Det var något om att de hade varit tre stycken, en var Maria. 
26/2 2004 
Jag drömde att en uppdragsgivare ringde och berättade att det utfärdats stormvarning. När jag tittade 
ut såg jag att det gick stora vågor på havet utanför, det verkade som om det skulle bli orkan.  

                                                 
 
1 Påminner om drömmen om fiskarna från 18/6 2000.  
2 Thomasevangeliet. 
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27/2 2004 
Jag drömde om ett hotell där folk hade placerat smutsiga, nersolkade sängkläder i den rena snövita 
bädden. Jag hade en trång, mycket kvinnlig dräkt, de kvinnliga symbolerna hängde på utsidan. 

SAMMANFATTNING AV ARBETET FRÅN HÖSTEN 2003 TILL FEBRUARI 2004 

PROCESSEN - MITT EGET MYSTERIUM 

Omedelbart efter de stora andliga upplevelserna med trikaya-buddhans förverkligande och före-
ning med Universums centrum fick jag uppgift om att en ny fas skulle inledas och att jag skulle 
arbeta med ett nytt uppdrag. Detta nya uppdrag visade sig handla om att avslöja Bibelns, alltså de 
monoteistiska religionernas, rätta ursprung. Jag fick starka visioner av att det torn av klossar som 
utgör monoteismen skulle raseras och att det hela handlade om att rensa ut gamla äckliga rester 
från förr. En hög andlig kraft förmedlade en oerhörd sorg över andra världskriget som jag fick 
veta var ”Harmagedon”.  Detta skulle aldrig mer få hända, det rätta korset skulle placeras på jor-
den. Den rena andliga källan var förorenad och vattnet var förgiftat. Det var en smutsig gammal 
byk, äcklig skit, som jag var tvungen att gräva i. 
Samtidigt fortsatte kraften från vajrayana att vara stark. Jag fick information om att den högsta 
laman hade varit blind, smutsig och förnedrad. Laman hade stigit upp och sedan åter stigit ned 
igen. Han började se klarare. Den högsta laman symboliserade anden som växer i materien men 
som är fångad, förtryckt och förnedrad i den fysiska världen och av alla jordiska drifter. Den sista 
delen av min utveckling hade handlat om rening, frigörelse från den fysiska världen och uppstig-
andet till ursprunget, men efter denna fullbordan återvände jag till det fysiska livet för att utföra 
mina sista plikter. Jag tog det sista steget ner på jorden igen och såg också att jag nu hade den 
lysande illusoriska kroppen. 
Genom olika visioner och drömmar fick jag information om att Tanak/Gamla Testamentet hade 
skrivits vid en och samma tidpunkt och att fokus egentligen var Babel. Jag insåg så småningom 
att grunden för Tanak/GT fanns i Berossos mesopotamiska historia och att det hade skapats för 
att legitimera ett nytt rike, en ny dynasti och en ny religion. Jag förstod också att evangelierna i 
NT ursprungligen hade varit en enda historia. Spåret pekade mot Rom men vilka hade skapat 
texterna i Bibeln, när hade det skett och varför? 
Jag insåg att Bibeln består av flera olika lager av lögner men fick samtidigt information om att det 
fanns en dold sanning under alla lager. Allting handlar om att vi är tvungna att lära oss att tänka 
självständigt och finna vår egen sanning. Vi måste sluta tro på att lagar och historier som skapats 
av människor av rent politiska orsaker skulle vara andliga sanningar. 

ANDLIG KRAFT 

Jag fick åter ta emot mycket starka överföringar av kraft och information från den andliga värl-
den. Det gjordes helt klart att jag hade fått mitt nya uppdrag från den andliga dimensionen, från 
Fadern.    

KÄRLEK - FÖRBRÖDRING, SAMMANSMÄLTNING OCH UPPGÅENDE I ALLTET 

Jag hade nått den högsta nivån av sammansmältning och uppgående i Alltet i och med trikaya-
buddhans manifesterande och förening med Centrum. Denna nya period karaktäriserades visser-
ligen av en stark andlig kontakt men också i hög grad av den oerhört bittra kampen med att för-
stå monoteismens sanna bakgrund.   

KUNSKAP OCH INSIKTER 

De insikter som jag fick under denna period handlade främst om Bibelns uppkomst och om rein-
karnation. 
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REINKARNATION OCH UPPLÖSNING AV KARMISKA BLOCKERINGAR 

Jag fick ytterligare bekräftelser på att Hilma af Klint verkligen var min föregående inkarnation. 
Bland annat visade sig målningen Aftonfrid från 1907 föreställa utsikten från mitt eget fönster. 
Jag upptäckte också att de teman som jag hade kämpat med i mitt eget liv, till exempel dualpro-
blematiken, striden med min dual om svartmager och destruktiva mästarkulter samt kampen med 
att förstå Bibelns rätta natur, hade direkta motsvarigheter hos Hilma. Vi hade till och med drömt 
samma drömmar. Mitt liv var verkligen en direkt fortsättning på hennes och meddelandet från 
den första qigongkursen om att ”du får fortsätta från den nivå där du slutade” kändes ännu mer 
sant.   

BEKRÄFTELSE OCH FULLBORDAN PÅ DENNA NIVÅ 

Den tydliga andliga utvecklingsprocess som hade pågått under de senaste fyra åren var avslutad. 
Jag avancerade inte längre från nivå till nivå, jag hade redan nått toppen och hade nu stigit ner för 
att utföra ett nytt uppdrag.  
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BIBELNS TILLKOMST 

Min slutliga bild av de monoteistiska religionernas rätta fundament finns i boken Sanningen om 
Tanak, Bibeln och Koranen – en historia om krig, politik och förfalskningar som är publicerad på internet. 
Jag fick alltså ett nytt uppdrag efter det att jag hade uppnått buddhaskapet och min fullbordan 
sommaren 2003. Det nya uppdraget handlade om att avslöja den rätta grunden för de monoteis-
tiska religionerna och samtidigt beskriva den mysteriefilosofi som utplånades genom de mono-
teistiska religionernas maktövertagande. Redan under de första månaderna av arbetet fick jag 
insikter som pekade på att Bibeln, och därmed de monoteistiska religionerna, vilar på en falsk 
grund - att den judiska Tanak, som kallas Gamla Testamentet i den kristna Bibeln, hade skapats 
vid ett enda tillfälle för att legitimera ett nytt rike, en ny dynasti och en ny religion och att de fyra 
evangelierna hade skapats från en enda text. Men jag förstod ändå inte vilka som hade skapat de 
monoteistiska urkunderna, när det hade skett och varför. 
Från hösten 2003 och under de följande sju åren arbetade jag mig steg för steg fram mot den 
heltäckande bild av monoteismens fundament som jag nu har fått fram. I varje steg trodde jag 
mig ha nått så långt man kunde komma i förståelse men varje gång tvingades jag fortsätta arbetet. 
Drivkraften var en mycket stark inspiration som hade sitt ursprung i den andliga världen. Jag do-
kumenterade mina upptäckter i böckerna Pärlan 2003-10 till 2004-02), Mysteriet (2004-12 till 2005-
04), Soluppgången (2005-05 till 2005-08), Segerkronan (2005-10 till 2005-12), En annan historia (2006-
03 till 2006-08), Philosophia (2007-02 till 2007-04), Den röda tråden (2007-08 till 2007-10), samt 
Bibelns tillkomst (2009-08 till 2011-05).  
Mitt arbete med att förstå de monoteistiska religionernas rätta bakgrund drevs alltså framåt av en 
stark inspiration som jag uppfattade som att den kom från en källa utanför mig själv. Men liksom 
när det gäller min egen andliga utveckling, som visserligen påverkades av andra krafter men som 
ändå till stor del drevs framåt av mitt eget högre jag, var också arbetet med Bibeln i hög grad in-
spirerat av mitt högre medvetande. Detta högre medvetande hade dels kunskap från mina egna 
studier i tidigare liv och dels kunde det återföra mina egna framtida insikter till mig själv. Det här 
verkar förstås märkligt, men det handlade om samma mekanism som var aktiv i de visioner som 
Hilma af Klint dokumenterade i sina målningar under perioden 1906 till 1915. Det Hilma uppfat-
tade som helt medialt mottagna bilder var i själva verket bilder från hennes nästa liv, se till exem-
pel mina upplevelser i samband med målningen Aftonfrid (s 387) och min information om ”den 
dubbelriktade kameran” (s 369).  
På samma sätt uppfattade jag att den vägledning som jag fick om Bibelns rätta ursprung kom från 
en källa som stod utanför mig själv. Idag kan jag dock se att en hel del var min egen tidigare 
omedvetna kunskap som blev medveten, tillsammans med information som jag fick ta emot från 
vårt gemensamma högre sinne. Orsaken till att detta med Bibelns bakgrund öppnades upp på ett 
så kraftfullt sätt just då var med all säkerhet att det hade öppnats en kanal till ett högre med-
vetande genom min andliga utveckling, och att det tillstånd som jag hade nått genom buddha-
skapet och föreningen med vårt gemensamma centrum medgav att kunskap kunde flöda mellan 
den andliga världen och mitt lägre, personliga, jag här nere på jorden.       
Arbetet med att förstå monoteismens rätta bakgrund hade också en liknande spiralformad karak-
tär som min egen andliga utveckling hade haft. Från den allra första insikten om att det fanns en 
helt annorlunda grund för Tanak/GT och NT än den som är allmänt accepterad, som jag fick 
under hösten 2003, fylldes detta nya ramverk steg för steg på med allt mer detaljerad information. 
Arbetet leddes framåt genom överföring av mängder av andlig information och kraft, men jag 
hade ändå ett eget ansvar i att gräva fram sanningen i alla möjliga gamla texter. Jag fick till exem-
pel under hösten 2003 omedelbara insikter om att Berossos historia låg till grund för Tanak/GT 
och att originalet till texterna i Tanak/GT fanns bland Dödahavsrullarna från Qumran.  

http://www.kunskapskonsult.com/Monoteismen.pdf#zoom=100
http://www.kunskapskonsult.com/Monoteismen.pdf#zoom=100
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Helt kort kan jag sammanfatta de upptäckter om Bibelns och de monoteistiska religionernas till-
komst på följande sätt. 

MACKABÉERNA SKAPAR TANAK/GAMLA TESTAMENTET 

Under den seleukidiske kungen Antiochus IV Epifanes (r 175-164 fvt) drabbades det seleukidiska 
riket av oroligheter. Det bröt bland annat ut en revolt i Kilikien (nuv. södra Turkiet) år 171 fvt 
och i öster erövrade parterna stora områden. År 168 fvt invaderade Antiochus IV Epifanes Egyp-
ten men tvingades lämna landet av romarna. Antiochos IV startade år 167 fvt ett nytt härtåg i 
öster i ett försök att återta de östliga provinser som gått förlorade. Under denna turbulenta tid 
startade också ett försök till frigörelse av en grupp människor från Jerusalemområdet under led-
ning av en man vid namn Mattathias. Under ledning av Mattathias son Judas Mackabeus tog 
denna grupp kontroll över templet i Jerusalem år 165 fvt men de förlorade återigen denna makt-
position år 163 fvt när den seleukidiske generalen Lysias invaderade Judéen. Trots sitt överläge 
såg sig Lysias plötsligt tvungen att återvända till Antiokia för att bevaka sina egna intressen i de 
interna seleukidiska maktstriderna. Han ingick därför en uppgörelse med Judas där dennes parti 
tillförsäkrades religionsfrihet.  
Striderna mellan de judiska upprorsmännen och det seleukidiska riket fortsatte dock och Judas 
Mackabeus sände år 161 fvt en delegation till Rom under ledning av en man vid namn Eupo-
lemus för att tillförsäkra sig romarnas stöd. Rom hade naturligtvis intresse av att det seleukidiska 
riket försvagades och uppmuntrade därför separatistiska tendenser. Den mackabeiska delegation-
ens petition godtogs också och romarna erkände en fristående judisk stat, men det skulle ta flera 
år av strider innan detta blev en politisk realitet. När Judas stupade i en strid med seleukiderna 
under ledning av generalen Bacchides år 160 fvt blev hans bror Jonathan ledare för den mackabe-
iska frihetskampen.  
För att motivera kraven på ett eget rike skapade Eupolemus och Artapanus, som var anhängare 
till det mackabeiska partiet med anknytning till Alexandria, en ny judisk historia som numera 
finns i de första tolv delarna av Josephus Antiquities. De utgick från diverse böcker som fanns i 
biblioteket i Alexandria som Berossos kaldeiska historia, Manethos och Cheremons historier om 
Egypten, den zoroastriska religiösa lagen i Avesta, Herodotos historia samt orficism, pytagoreism 
och grekisk kultur. Den nya judiska historien var klar någon gång före år 160 fvt och därefter 
vidtog ett arbete med att översätta den till hebreiska och sätta samman den i en samling med tex-
ter som Höga Visan, Jobs bok och Ordspråksboken med ursprung i Babylonien. Detta arbete 
gjordes sannolikt i Babylonien.  
När mackabéerna slutligen lyckats ta makten i Jerusalem, och Judas Mackabeus bror Jonathan 
installerades som överstepräst år 153 fvt, läste man för första gången ur den nya judiska bibeln 
som numera kallas Tanak. Jonathans avrättades år 143 fvt av den seleukidiske generalen Tryphon. 
Efter Jonathans död övertog brodern Simon ledningen för det mackabeiska partiet och överste-
prästämbetet, och under hans regeringstid skapades profeterna Hesekiels, Jesajas och Jeremias 
böcker samt de mindre profeternas bok (tolvprofetboken).  

JUDISKA FUNDAMENTALISTER BLAND FARISÉER, JAHAD OCH CHRESTIANI 

Ganska snart uppkom strider mellan det styrande mackabeiska partiet och andra grupper som 
ansåg att mackabéerna skulle hålla sig till den världsliga makten medan de själva skulle ha kontroll 
över religionen. Till grund för striderna fanns bland annat det faktum att vissa gamla riter som 
man av hävd hade använt sig av i området inte fanns med i den nya religionen. Dit hörde bland 
annat reningsritualen med vattenbegjutning (dop) som man nu krävde skulle firas vid de nya ju-
diska religiösa festerna. Dessa motsättningar gav upphov till ett fullskaligt inbördeskrig mellan 
sådana som kallas fariséer i Josephus Antiquities och de regerande mackabéerna under Alexander 
Janneus (r 103-76 fvt). Alexander Janneus drevs bort från Jerusalem under en kortare tid och han 
sägs ha korsfäst 800 motståndare vid sin återkomst till makten. Den nya religion som man hade 
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skapat i Jerusalem innehöll ett politiskt sprängstoff genom att de heliga texterna pekade ut lydna-
den till Mose lag som grunden för de rättfärdiga och påstod att dessa rättfärdiga genom Mose 
uppenbarelser hade utsetts att leda landet redan från tidernas begynnelse. Genom detta kunde 
man alltid disputera om vad som var det rätta sättet att lyda Mose lagar och vilka som egentligen 
var de gudomligt utsedda ledarna. 
Det religiöst motiverade motståndet mot makthavarna i Jerusalem kom också upp till ytan när 
Antipater och hans son Herodes blev insatta som regenter av romarna. Under den här tiden ver-
kar motståndet bland annat ha letts av en man vid namn Hezekiah som dödades i striderna med 
Antipater. Enligt Antiquities var denne Hezekiah far till Judas av Gamala som senare kom att 
leda nya uppror vid tiden för Herodes död år 4 fvt och fram till det romerska maktövertagandet i 
Judéen, Samarien och Iduméen år 6 vt. I sina egna texter, som upptäcktes bland Dödahavsrullar-
na i Quamran i slutet av 1940-talet, kallar sig dessa kämpar för det, enligt dem själva, rätta teokra-
tiska judiska riket för hasidim (de heliga, gudfruktiga, fromma) och jahad (församlingen).    
Enligt jahads tro kunde det judiska riket endast regeras av en judisk härskare och man trodde att 
Moses och profeter som Jesaja hade profeterat om denne Messias som skulle upprätta det slutliga 
gudsriket på jorden. Men dessa profetior hade ju skapats av mackabéerna för att ge bevis för att 
Gud hade lovat dem landet från tidernas begynnelse och för deras egen gudasända uppgift att ta 
makten i Jerusalem. Jahads filosofi gick ut på att man hellre dog än bröt mot något av buden i 
den judiska bibeln och de trodde att de, som de enda rättfärdiga, skulle återuppstå vid den sista 
stora domen och regera tillsammans med Messias. Man skapade ett nätverk av hemliga försam-
lingar bestående av tolv män under ledning av en Mästare som de hade svurit total lydnad mot. 
Dessa församlingar utgjorde hemliga celler som aktiverades i det fullskaliga krig mot romarna 
som bröt ut år 66 v. Kriget ledde slutligen till att romarna förstörde templet i Jerusalem i ett för-
sök att utplåna jahads, eller chrestianis som romarna kallade dem, viktigaste stridssymbol.  

KEJSAR HADRIANUS SKAPAR ETT NYTT EVANGELIUM FÖR CHRESTIANI 

Trots att man hade förstört templet i Jerusalem fortsatte de judiska upproren och de var särskilt 
våldsamma i slutet av den romerske kejsaren Trajanus regeringstid (r 98-117). Trajanus efterföl-
jare som kejsare blev Hadrianus (r 117-138) och i ett försök att lugna de upproriska judarna 
gjorde Hadrianus om de historier som den judisk-romerske generalen Tiberius Alexander hade 
skrivit om det judiska riket och om det stora kriget mellan Rom och de upproriska ”innovatörer-
na” (chrestiani) till att i stället ha skrivits av den judiske generalen Josephus. Tanken var att den 
beskrivning av kriget som Tiberius Alexander hade gjort, och som helt lade skulden på de judiska 
upprorsmännen och deras filosofi, skulle lugna judarna om man tillskrev den till den judiske ge-
neralen Josephus som hade varit en av ledarna i det judiska kriget. 
Judarna vägrade dock acceptera den nya historieskrivningen som plötsligt presenterades och fort-
satte att kämpa för att bereda vägen för Messias genom att göra uppror mot Rom. Hadrianus 
nästa steg blev därför att skapa ett evangelium som förde fram ett budskap om att Messias redan 
hade verkat vid den tid när Pontius Pilatus var ståthållare i Judéen, och att han till punkt och 
pricka hade uppfyllt alla Jesajas profetior. Men Hadrianus framställde också denne Jesus, som var 
Messias, som en fredlig filosof i Pythagoras efterföljd och en invigd i ett grekiskt mysterium. Ju-
darna vägrade dock acceptera detta nya evangelium (som finns bevarat under namnet Dia-
tessaron) och ett nytt stort krig mot Rom bröt ut i Palestina år 132. Kriget varade till år 135 och 
efter att upprorsmännen hade besegrats utplånades också de judiska jahad/chrestiani.  

IRENAEUS SKAPAR APOSTLAGÄRNINGARNA OCH DELAR UPP EVANGELIET I FYRA DELAR  

Efter Hadrianus död år 138 fortsatte den antikyrka som han hade grundat att existera men den 
skakades av stora interna strider. Vissa menade att det var den judiska religionen som var funda-
mentet medan andra förde fram Jesus som en grekisk filosof. Olika grupper hänvisade till tradi-
tioner från Jesus och hans lärjungar som de påstod hade förmedlats på muntlig väg, och man 
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förde också fram nya uppenbarelser som man påstod sig ah tagit emot direkt från Jesus i himlen. 
Prästen Irenaeus reste till Rom från Lugdunum (Lyon) ca år 177 för att inför biskopen Eleuthe-
rios klaga på de, enligt Irenaeus, kätterska montanisterna som var en karismatisk kristen väckelse-
rörelse som fått stor spridning. När han kom tillbaka hem började han skriva ett verk mot alla 
heretiker (Adversus Haereses) och under arbetet med detta upptäckte han ett behov av att skapa 
en ny apostel (Paulus) och en ny kristen historia som han själv och kyrkan i Rom hade total kon-
troll över.  
De brev som den populäre Marcion hade skrivit tillskrev Irenaeus sin nye apostel Paulus och 
Irenaeus skapade också så småningom en ny historia om kristendomens uppkomst i form av 
Apostlagärningarna. Denna historia knöts samman med Paulus påstådda epistlar genom en ”sky 
av vittnen” som nämns vid namn i både Apostlagärningarna och epistlarna. Det sista steget togs 
när Irenaeus delade upp det ursprungliga evangeliet (Diatessaron) i fyra delar som tillskrevs var 
sin evangelist, varav Lukas var en karaktär som Irenaeus själv hade hittat på och de tre andra var 
personer som nämndes i evangeliet. 

SPLITTRINGAR INOM KRISTENDOMEN 

Kristendomen blev romersk statsreligion på 380-talet och därefter utplånades snart alla andra 
filosofier och kulter. Men kristendomen bar också med sig en anda av splittring och interna stri-
der. Denna anda härstammade ända från den monoteistiska religionens födelse i samband med 
den judiska befrielsekampen från det seleukidiska väldet på 160-talet fvt. Den ledde till splittring 
och strider inom de judiska hasidéerna och bland jahad/chrestiani, samt i nästa steg inom den 
romerska kristendomen som avsöndrade de kristna gnostikerna på 200-talet vt. Denna anda av 
splittring och strid fortsatte sedan att verka genom århundradena. Ett exempel på detta är hur 
man från det första kyrkomötet i Nicea år 325 och fram till det tredje kyrkomötet i Konstan-
tinopel (680-681) kontinuerligt tvistade om huruvida Jesus hade en eller flera naturer, en eller två 
viljor och en eller två energier. Frågor om Jesu gudomliga status var grundorsaken till den ari-
anska schismen som gjorde att kyrkomötet i Nicaea sammankallades år 325. Enligt Arius, som 
utformade sin lära i Alexandria omkring år 315, var sonen, den preexistente Kristus, inte av 
samma eviga natur som Fadern utan han var det första av alla skapade väsen. Det första kyrko-
mötet i Nicea år 325 förkastade arianismen och förklarade att Kristus var av samma substans 
(natur) som Fadern. Man antog den nicenska trosbekännelsen och bestämde när påsken skulle 
firas. Arianismen fördömdes alltså på kyrkomötet i Nicaea, men vann sedan stora framgångar 
genom kejsar Konstantins hovbiskop Eusebius av Nikomedia.  
Vid det första kyrkomötet i Konstantinopel år 381 vt förkastade man återigen arianismen och 
nu även makedonismen, Man förklarade att Kristus ”är född av Fadern före tidens början” samt 
reviderade den nicenska trosbekännelsen med avseende på den Heliga Ande.  
I Antiokia förde man fram den s.k. tvånatursläran där det sades att Kristus både hade en gudom-
lig och en mänsklig natur. I Alexandria betonade man däremot den oupplösliga enheten mellan 
det gudomliga och mänskliga i Jesus och föredrog att tala om en enda natur. Nestorianerna häv-
dade att Maria inte var Guds moder (Theotokos) utan bara Kristi moder (Christotokos). 
Kyrkomötet i Efesus år 431 förkastade nestorianismen och pelagianismen samt förklarade att 
jungfrun Maria var Theotokos, alltså Guds Moder (den som födde Gud). Man bekräftade också 
återigen den nicenska trosbekännelsen. Detta kyrkomöte ledde till att de nestorianska kyrkorna 
(bl.a. den östsyriska kyrkan i Mesopotamien) avsöndrades från den katolska kyrkan. 
Det andra kyrkomötet i Efesus år 449 förklarade att Eutyches var renlärig ortodox och attack-
erade hans motståndare. Detta kyrkomöte erkänns inte av de chalcedonska kristna, alltså katoli-
ker, grekisk ortodoxa och protestanter. 
Vid kyrkomötet i Chalcedon år 451 förkastades Eutyches lära (monofysitismen) och man antog 
den chalcedonska läran om Kristi två naturer, en mänsklig och en gudomlig. Man återinsatte 
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också de präster som avsatts vid kyrkomötet i Efesus år 449 och avsatte patriarken Dioscorus 
från Alexandria (som däremot vördas som ett helgon av de orientaliska kyrkorna).  
Tvånatursläran fördömdes alltså på kyrkomötet i Efesos 431 medan kyrkomötet i Chalcedon år 
451 förde fram en modifierad tvånaturslära. Denna lära accepterades av både den östliga och 
västliga kyrkan, förutom av de s.k. nestorianerna i Syrien och monofysiterna i Armenien, Syrien 
och Egypten. Nestorianer och monofysiter brukar tillsammans kallas för de orientaliska kyrkorna. 
Kyrkomötet i Chalcedon och alla följande kyrkomöten godkänns inte av de orientaliska kyrkorna. 
När man hade fastställt att Jesus hade två naturer (en gudomlig och en mänsklig) i Chalcedon år 
451 uppstod i stället inom den chalcedonensiska (katolska) kristendomen en diskussion om 
huruvida Jesus hade haft en eller två viljor. Parallellt med diskussionerna om en eller två viljor 
stred de kristna också om huruvida Kristus verkade med en eller två energier (den monergetiska 
tvisten). 
Det andra kyrkomötet i Konstantinopel år 553 förkastade tre skrifter som nestorianska och 
därmed heretiska, förkastade Origenes från Alexandria samt kungjorde ”the Theopaschite For-
mula” (att det var Gud som led döden i mänsklig form).  
Monotheletismen (läran om en vilja) var ett försök att överbrygga motsättningarna mellan före-
språkarna för beslutet i Chalcedon och deras motståndare, som kallades monofysiter. Monothe-
letismen var en kompromiss som siktade till att få monofysiterna att hålla med om att Jesus hade 
två naturer om dyofysiterna (förespråkarna för tvånatursläran från Chalcedon) i stället höll med 
om att dessa två naturer tog sig uttryck i en enda vilja. Denna kompromiss fördes år 638 fram av 
den bysantinske kejsaren Heraclius (r 610-641) och patriarken Sergius I av Konstantinopel (r 610-
638). 
År 638 spikades den nya doktrinen, monotheletismen, upp vid ingången till den östliga kristen-
hetens huvudkyrka Hagia Sophia som en del av en text som kallas Ekthesis. Där förbjöds också 
alla fortsatta diskussioner om frågan om Kristi naturer. Monotheletismen väckte dock starkt mot-
stånd eftersom den tycktes ifrågasätta Jesu självständighet som människa och göra honom till ett 
viljelöst redskap för Gud. Å andra sidan hotade talet om två viljor läran om Kristi enhet. 
Vid det tredje kyrkomötet i Konstantinopel (680-681) förkastades monotheletismen (Kristus 
hade en vilja) och monoergism (Kristus verkade med en energi). Nu fälldes ett slutligt avgörande 
då konciliet uttalade sig för att det fanns två viljor och två energier i Kristus.  
I samband med den stora schismen år 1054 delades den romerska kyrkan i två delar, dels den 
romersk-katolska kyrkan med säte i Rom och påven som överhuvud och dels den ortodoxa kyr-
kan med säte i Konstantinopel och med patriarken där som överhuvud.  

MUHAMMED VAR EN ORIENTALISK KRISTEN 

Kyrkomötet i Efesus år 431 förkastade alltså nestorianismen och pelagianismen samt förklarade 
att jungfrun Maria var Theotokos, alltså Guds Moder (den som födde Gud). Detta kyrkomöte 
ledde till att de nestorianska kyrkorna (bl.a. den östsyriska kyrkan i Mesopotamien) avsöndrades 
från den katolska kyrkan. När jag började läsa Koranen insåg jag snart att den inte var någon ny 
gudomlig uppenbarelse som man hävdar, utan att den behandlar ämnen som bara har mening i 
ett rent kristet sammanhang. De myter som avhandlas är kristna myter från den kristna Bibelns 
båda testamentet och de strider som Koranen avspeglar är interna strider mellan de orientaliska 
kyrkorna och den katolska kyrkan som härstammade från kyrkomötet i Efesus år 431.  
Till exempel behandlas striden om Marias status som Guds moder i vers 5.116 i Koranen. Där 
frågar Gud Jesus om han någonsin sade att människorna skulle sätta upp honom och hans mor 
som gudar vid sidan av Gud? Enligt Koranen hade Jesus aldrig sagt något sådant. Det här ställ-
ningstagandet är logiskt om man ser Muhammed som en kristen i den syriska och nordafrikanska 
traditionen. Han stödde den monofysitiska uppfattningen att Jesus bara hade en natur och nesto-
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rianernas uppfattning att Jesus var som Adam, den första skapade varelsen och att hans mor där-
för inte var Guds moder utan bara Kristi moder.      
 Muhammed levde uppenbarligen i en kristen grupp, hans äktenskap med den första hustrun 
Khadija var ett kristet äktenskap och under den tid han var gift med henne tog han sig inga fler 
hustrur. Även de andra troende levde i monogama äktenskap under perioden fram till flytten till 
Medina. I de biografiska berättelserna om Muhammed, Sirat Rasu Allah, nämns den kristne 
(nestorianske) munken Waraqah som levde i Mecka. Waraqah skall enligt legenden ha lugnat Mu-
hammed när han skrämdes av sin uppenbarelse genom att förklara att den som Muhammed hade 
sett var ängeln Gabriel. Han skall också ha profeterat om att araberna skulle komma att driva 
bort Muhammed från Mecka. Waraqah skall enligt vissa traditioner också ha översatt Bibeln från 
hebreiska till arabiska och presiderat över Muhammeds bröllop. Enligt legenden var det Mu-
hammeds första hustru Khadija som tog med honom till den kristne munken Waraqah. Waraqah 
ibn Nawfal var tydligen Khadijas kusin, och det faktum att han officierade vid hennes bröllop 
med Muhammed leder tanken till att Khadija antagligen var kristen. Det faktum att Muhammed 
aldrig tog sig någon fler hustru så länge han var gift med henne talar också för att det var ett kris-
tet äktenskap som de två hade ingått.   
Muhammed predikar i Koranen om ämnen från den kristna Bibeln, alltså från det judiska 
Tanak/GT och det kristna Evangeliet. Han uppmanar alla monoteister att enas, att inse att deras 
religion härstammar från Abrahams förbund med Gud och att Jesus var den profet som hade 
förutsagts i Tanak/GT och som uppfyllde alla profetior där. Muhammed var alltså en kristen som 
ansåg att man skulle vörda alla profeterna i Tanak/GT och NT, alltså den kristna Bibeln, i lika 
hög grad. Muhammed samlade kristna och judar i Medina i en enad front mot de hedniska po-
lyteisterna i Mecka men ganska snart avsöndrade han sig åter från judarna. När Muhammeds rö-
relse efter hans död spred sig utanför den arabiska halvön kan de snabba framgångarna mycket 
väl tillskrivas det faktum att muslimerna förde fram den orientaliska kristendomen som hade en 
stark ställning i de erövrade områdena, och som ställdes mot den chalcedonensiska kristendom 
som de besegrade bysantinska ockupanterna stod för. 

VARFÖR MÅSTE BIBELNS OCH DE MONOTEISTISKA RELIGIONERNAS SANNA BAKGRUND 
BLI KÄND?  

Det låg en mycket stark drivkraft bakom mitt arbete med att förstå vilka som skapade Bibeln, när 
de gjorde det och varför. Denna drivkraft var till viss del min egen, bland annat genom att jag hade 
studerat Bibeln i tidigare liv, men framför allt upplevde jag att den kanaliserades genom mig från 
en annan källa. Redan när jag tog emot Texten från de Höga Mästarna hösten 2001 gjorde denna 
kraft sig påmind på följande sätt. 

Insikten om att allt hör samman, att det man åsamkar en broder också återverkar på en själv i full 
styrka kommer att ändra människornas beteende mot varandra. All utveckling sker i ett övergripande 
sammanhang och nu har tiden kommit att avslöja detta sammanhang för människorna. Låter vi 
utvecklingen fortsätta som förut kommer Jordens säkerhet att äventyras.  

Mänskligheten måste ändra sitt beteende både lokalt och globalt. Att låta våld och egoism fortsätta sin 
maktutövning på Jorden kommer, om inget händer, att förr eller senare leda till en katastrof. Men kan 
utvecklingen vändas mot något bättre har mänskligheten sin största chans att lyckas någonsin. Vi som 
styr världens öde måste försöka gripa in mer direkt för att få till stånd en förändring av människornas 
destruktiva beteende. (Texten från de Höga Mästarna, 2001 08 30) 

När världen några dagar senare, den 11:e september 2001, skakades av terrordåden i USA kände 
jag en direkt koppling mellan den religiösa terrorismen och den varning som jag hade fått ta 
emot. Men hur skulle denna utveckling kunna vändas? På vilket sätt skulle den andliga världen 
gripa in på ett mer direkt sätt? Jag hade själv ingen aning men i utvecklingen efter min egen and-
liga fullbordan, när jag fick ta emot uppdraget att avslöja den rätta bakgrunden till de monoteist-
iska religionerna, började sambanden klarna. I slutet av boken Bibelns tillkomst skrev jag följande 
om motivet för mitt arbete med de monoteistiska religionernas sanna bakgrund. 



 449  

Varför skulle det egentligen vara så viktigt att den rätta bakgrunden till de monoteistiska religion-
erna blev känd? Vad är problemet? Det är väl bra med religioner? Vissa människor hävdar ju 
dessutom att alla religioner har samma kärna, olikheterna beror bara på att man har tolkat de gu-
domliga sanningarna på olika sätt. Många som säger eller skriver detta menar att den gemen-
samma kärnan i alla religioner är kärlek och därför är alla religioner i grunden goda. Som jag ser 
det finns det två huvudproblem med de monoteistiska religionerna, den ena stora problematiken 
rör deras inverkan på samhället och världen i stort och den andra handlar om deras inverkan på 
den enskilda människans andliga utveckling. 

ÅSIKTSFÖRTRYCK, ANTIDEMOKRATI, KRIG OCH TERROR 

Det faktum att de monoteistiska religionernas grundläggande texter förs fram som okränkbara 
sanningar, som inte kan eller får diskuteras, skapar förstås ett intellektuellt förtryck. Detta för-
tryck kommer inte alltid utifrån utan är i hög grad införlivat i människornas egna sinnen. Genom 
att Tanak, Bibeln och Koranen är Guds egna ord ifrågasätter man Gud om man ifrågasätter dessa 
texter. Och att ifrågasätta Gud är förstås en dödssynd. Skall man ändå diskutera religion måste 
man vara en religiös expert, en teolog utbildad inom just de religioner vars fundament inte får 
ifrågasättas, en rabbin, präst eller imam vars hela makt vilar på den ofelbara sanningen i de mono-
teistiska religionerna.  
De monoteistiska religionerna vilar på ett fundament av antidemokratiska värderingar. Den ju-
diska historien skapades för att skapa en maktbas för hasidéerna/mackabéerna och denna makt-
bas var teokratin. De förmedlade Guds ord, de var de enda som kände till och kunde tolka Mose 
lag, de var ofelbara kanaler för Guds vilja. I en sådan filosofi finns inget utrymme för demokrati. 
Den kristna politiken är i grunden samma teokrati, påven eller ärkebiskopen ersätter överstepräs-
ten i Jerusalem, han är språkrör för Gud och Jesus och genom honom förmedlar biskopar och 
präster de yttersta sanningarna. Inom islam är teokratin och kalifatet det ideala politiska systemet.  
De monoteistiska religionerna har totalitära anspråk. Jahads/chrestianis kamp för den Messias 
som skulle komma och upprätta ett världsherravälde med säte i Jerusalem har tagits över av de 
kristna. Inte förrän profetiorna i Uppenbarelseboken har uppfyllts och alla människor har blivit 
kristna kan man som rättrogen kristen vara nöjd. Islam är en variant av kristendomen och arbetar 
för samma världsherravälde, inte förrän alla länder har blivit muslimska är allt fullbordat. 
Tron på profetiorna innebär att de judiska fundamentalisterna i Israel inte kommer att vara nöjda 
förrän de gränser som Gud pekar ut för det utlovade landet i Moseböckerna är förverkligade. 
Kristna fundamentalister kommer att understödja detta eftersom de ser upprättandet av staten 
Israel enligt de gränser som anges i Tanak/GT som ett uppfyllande av profetiorna i Uppenbarel-
seboken och ett nödvändigt villkor för Messias/Kristi återkomst. Muslimerna å sin sida hävdar 
att de äger Jerusalem på grund av att Muhammed fördes dit i en vision och de kommer inte att ge 
upp sina delar av staden och Al-Aqsa utan blodiga strider. Alla de tre monoteistiska religionerna 
väntar på det sista förödande kriget, på Messias återkomst och den stora domen och därför 
kommer fundamentalister inom alla dessa religioner inte att arbeta för fred utan för att tvinga 
fram det slutliga stora religionskriget.  
Nazisternas krav på att vara det utvalda herrefolket, drömmen om den rena rasen, arbetet för att 
utvidga av det egna livsrummet, det tredje riket som skulle vara i tusen år, Hitler som den ofel-
bare ledaren och frälsare, antisemitismen – allt detta var en iscensättning av den monoteistiska 
filosofin. Det andra världskriget var ett, medvetet eller omedvetet, förverkligande av nazisternas 
tro på profetiorna om det tusenåriga riket och Harmagedon i Uppenbarelseboken. Men inte ens 
det förödande andra världskriget ledde till himmelriket på jorden, hur stort skall det krig behöva 
vara som till slut skall leda till profetiornas uppfyllande? 
Den yttring av monoteismen som varit mest uppmärksammad under det senaste decenniet är 
förstås den religiösa terrorn. Religiös terror är inbyggd i monoteismen. I monoteismens heliga 
skrifter finns uppmaningar från Gud att gå ut och döda syndare (alltså medlemmar i alla andra 
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partier, grupper och folk) och att utvidga det egna territoriet med krig och våld. Där finns för-
bannelser över alla andra länder och folk medan det utvalda folket välsignas och uppmanas att 
sprida död och förödelse. Muslimer går ut i det heliga kriget, jihad, i direkt efterföljd till de gamla 
judiska religiösa kämparna i jahad. Den amerikanske presidenten Bush startade med kristen reto-
rik om ett korståg mot ondskans axelmakter ett ”heligt krig” i Irak. Människor dödas, fördrivs 
från sina hem, våldtas och lider för att man i monoteismens namn utkämpar det heliga kriget i 
Somalia, Sudan, Nigeria, Afghanistan och så vidare.   
Problemet med de monoteistiska religionerna är att de helt och hållet bygger på idéerna om ett 
heligt krig och en krigisk Gud som uppmanar de utvalda och rättfärdiga att mörda andra männi-
skor, döda deras präster och förstöra deras helgedomar för att utvidga den monoteistiska gudens 
territorium. Monoteismen innebär ett själviskt hävdande av de egna rättigheterna och ett gudom-
ligt uppammat hat mot alla människor som tillhör andra grupper. Detta grundläggande drag i den 
monoteistiska filosofin kommer alltid att förr eller senare slå igenom, även om man från och till 
försöker dra en försonande slöja över det. Den monoteistiska filosofin är oerhört kraftfull, den 
har spridit krig och elände över världen från 160-talet fvt och fram till idag, och det är nödvändigt 
att vi blir medvetna om varifrån den kommer och i vilket syfte den har skapats för att den äntli-
gen skall kunna desarmeras.    

HINDER FÖR DEN PERSONLIGA ANDLIGA UTVECKLINGEN 

Människan har en inbyggd strävan efter andlig utveckling. På samma sätt som vi är resultat av en 
fysisk evolution, som återupprepas i varje människa från konceptionen till den fysiska döden, 
pågår det också en andlig evolution som varje själ deltar i. Denna andliga evolution syftar till att 
vi skall bli fullvuxna själar som, efter att ha lärt alla de läxor som liven på jorden kan ge, fortsätter 
sin utveckling på nästa nivå. Vår andliga utveckling drivs framåt av vår själs längtan efter att före-
nas med sitt ursprung och kärleken är den kraft som används i arbetet mot målet att förenas med 
Alltet. 
De monoteistiska religionerna motverkar den naturliga andliga utvecklingen genom att lära ut en 
pervers gudsbild med en ensidigt manlig gud som är krigisk, partisk, vred och hämnande. Den 
gudsfruktan och det syndamedvetande som är kärnan i monoteismen, och som alstrar rädsla och 
skuldkänslor, är en total motsats till den trygghet, kärlek och den självförståelse som krävs för att 
man skall nå sin andliga fullbordan. Tron på den fysiska kroppens återuppståndelse, som är en av 
grundpelarna i monoteismen, förhindrar insikten att själens evolution genom många liv på jorden 
är ett krav för att den skall få tid på sig att genomgå all nödvändig utveckling. 
Åsikterna inom de monoteistiska församlingarna om att de sitter inne med den enda sanningen 
och att de är de enda rättfärdiga, medan alla andra människor är syndare som kommer att få 
brinna i helvetets eld för evigt, leder själen in i avskiljande och hat, känslor som är helt motsatta 
mot den känsla av allomfattande kärlek som är ett nödvändigt villkor för att själen skall nå sin 
rätta utveckling. 
Själens väg mot andlig fullbordan är en helt personlig väg som går genom människans eget in-
nersta. Kravet från religiösa företrädare att få bestämma över människor i andliga frågor, att 
döma syndare och dela ut syndaförlåtelse, att bestämma över människors val, ända in i det mest 
personliga som till exempel val av familjeplaneringsmetoder, försenar den personliga utveckling-
en hos deras undersåtar. Genom att man litar till yttre auktoriteter i andliga frågor utvecklas inte 
den inre styrka som är nödvändig för att själen skall bli i stånd att ta nästa steg i utvecklingen. 
Tron på att man behöver en yttre frälsare som Messias/Kristus för att nå sin andliga fullbordan 
begränsar och försenar människor i det egna arbetet för att nå andlig upplysning. Åsikten att Je-
sus Kristus är Guds enfödde son och den ende som någonsin har uppnått och någonsin kommer 
att uppnå det yttersta målet, döljer sanningen att vi alla har samma andliga utveckling att genomgå 
och samma andliga mål att nå. Insikten att Jesus Kristus aldrig har funnits kan kanske först upp-
levas som skrämmande, men den är i grunden en befrielse.     
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5.  EVOLUTIONEN – MINA LIV I MYSTERIETS TJÄNST 

Nästan omedelbart, när den sista fasen i min andliga utveckling tog sin början hösten 1999, star-
tade också ett öppnande mot tidigare liv och därmed också mot tidigare kulturer och filosofier. I 
det första öppnandet av detta slag befann jag mig plötsligt i Karnak i Thebe. Den allra första erfa-
renheten som pekade mot detta öppnande hade jag dock haft redan som litet barn när jag ofta 
drömde att jag var vuxen och levde ett liv i en gemenskap i ett annat land och en annan tid. Jag 
visste inte var eller när detta hade utspelat sig, men jag visste att det hade varit mitt lyckligaste liv. 
Kanske hade det varit i Italien, men var fanns det en trakt som gav ett så kargt intryck där? 
På samma sätt som min utveckling i stort skedde i en spiralformad process där samma teman 
upprepades men på en högre nivå för varje varv, hade också öppnandet mot tidigare liv ett spiral-
format förlopp. Gradvis fick jag fler och fler pusselbitar i mitt pussel, och steg för steg blev också 
varje pusselbit eller liv klarare och mer detaljerad. Det här skedde dock inte utan strid inom mig 
själv, dels var ju reinkarnation som företeelse väldigt främmande för mig själv och den kultur som 
jag lever i och dels var det verkligen skamfyllt att påstå att jag skulle ha varit olika historiska per-
soner. Men det var faktiskt i längden omöjligt att kämpa emot dessa insikter, de arbetade sig fram 
med stor kraft och obeveklighet.  
Det sista livet som jag erkände var livet som den tibetanske kungen Trisong Detsen som levde på 
700-talet vt. Dagen efter, den 5/5 2003, fick jag som en bekräftelse en direkt kontakt med och 
kraftöverföring från Padmasambhava som hade infört vajrayanabuddhismen i Tibet under Tri-
song Detsens tid. Trisong hade också varit en av Padmasambhavas närmaste lärjungar, och jag 
förstod att det förverkligande som jag upplevde i detta livet var en direkt fortsättning på den 
undervisning som Trisong hade fått och det löfte som han hade avgett till sin guru. Strax före den 
sista stora invigningen, trikaya-buddhans förening med centrum av universum, fick jag också se 
alla mina liv passera inför min inre blick. 
Efter den sista invigningen vidtog, som jag har berättat om tidigare i den här boken, ett arbete 
med att förstå och beskriva hur de monoteistiska religionerna uppkom. Parallellt med detta arbete 
pågick också en process där jag sökte efter den gemensamma nämnaren för och sambandet mel-
lan de olika mysteriefilosofier som jag tydligen hade kommit i kontakt med under mina liv. Det 
var ett svårt arbete, dels för att dessa filosofier sällan hade dokumenterats i text och dels för att 
de kristna genom tiderna har förstört det mesta av den dokumentation som ändå hade funnits 
om de gamla mysteriefilosofier som hade funnits innan de själva tog makten. 
Den ursprungliga sanningen hade under monoteismens framväxt blandats ihop med alla möjliga 
falska historier, och det arbete som jag sysslade med från hösten 2003 och fram till år 2010 hand-
lade om att bena ut vad som var sanning och vad som var lögner och förfalskningar. Det hand-
lade både om att förstå hur monoteismen egentligen hade uppstått och vad den ursprungliga 
mysteriefilosofin hade inneburit. Det var ett oerhört svårt och tungt sorteringsarbete och redan 
under hösten 2003 fick jag information om detta arbete genom drömmar om att jag städade och 
sorterade ut gamla smuts och ruttna rester från mitt ursprungliga barndomshem (s 409 och 
s 410). Men vad arbete skulle innebära, hur resultatet skulle se ut och hur lång tid det skulle ta 
hade jag naturligtvis ingen kunskap om vid den tidpunkten.  
På ett liknande sätt som mina tidigare liv hade arbetat sig fram krävde också min själ att sanning-
en om de filosofier som den hade utvecklats inom, och som den var ett resultat av, skulle medve-
tandegöras. Jag hade själv fått uppleva en storartad andlig utveckling och i samband med denna 
fått ta emot sanningar som jag visste hade beskrivits i gamla mysteriefilosofier. På samma sätt 
som jag hade fått fram en beskrivning av min själs utveckling genom liv efter liv, sökte jag en 
logisk utvecklingskedja för mysteriefilosofin genom olika tider och olika kulturer. Jag kände att 
det fanns en grundläggande sanning som hade uppenbarats i olika kulturer genom tiderna och att 
jag själv hade fått uppleva en förnyad uppenbarelse av denna sanning. Min egen utveckling i det 
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här livet, mellan hösten 1999 och fullbordan sommaren 2003, var en återupprepning eller iscen-
sättning av ett gemensamt mysterium som hade utvecklats i olika tider och kulturer här på jorden.  
Den uppgift jag kämpade med handlade om att förstå hur detta mysterium hade utvecklats och 
mina drivkrafter var kärleken till mysteriefilosofin, sanningen och de andliga krafter som hade 
hjälpt mig framåt genom min evolution. Jag dokumenterade mitt sökande i böckerna Evolution-
en (2004-06 till 2004-11), Segerkronan (som också handlar om hur den romerske kejsaren Hadri-
anus delvis hade använt mysteriet i Eleusis som grund för historien om Jesus, (2005-10 till 2005-
12) samt Nyckeln (2006-10 till 2007-01).  
Min utveckling har skett i många olika kulturer och filosofier men min själ har alltid sökt efter 
samma grundläggande förutsättningar för utveckling, nämligen kärleken och den direkta kontak-
ten med den andliga världen. Denna utveckling har också hindrats och bestraffats, framförallt 
under liven i den kristna kultursfären, och sanningen har förträngts, förlöjligats och demoniserats. 
Min kamp för att förstå och lösa upp de karmiska skador som detta hade orsakat var sammanflä-
tad med sökandet efter den ursprungliga och gemensamma sanningen hos alla genuint andliga 
traditioner. Sanningen krävde att lyftas fram och återupprättas, om vi inte förstår vår egen ut-
veckling och historia kan vi inte heller förstå oss själva. Om vi inte älskar och respekterar våra 
själars strävanden och de filosofier som de har skapat genom tiderna, kan vi inte heller i grunden 
älska och respektera oss själva. 
Vår evolution är inte bara en fysisk och materiell företeelse, den är också i lika hög grad en själslig 
och andlig utveckling. Min vandring genom liven på jorden avspeglar min andliga härkomst och 
utveckling. 

SUMERERNAS GLÖMDA LÄRA OCH GUDINNAN INANNA 

Personligen blev jag inte medveten om den sumeriska kulten förrän i samband mitt i arbetet med 
att förstå monoteismens bakgrund, drygt ett år efter trikaya-buddhans förverkligande. Det hade 
visserligen långt tidigare kommit starka meddelanden i mina andliga kontakter om att gudinnan 
var kärleken och visheten. Det sades också att jag hade utbildats i Kaldéen och att jag var gudin-
nans representant, men jag förstod vid den tidpunkten inte alls vad det betydde. 

Templet skall resas. Alla folk skall enas i det sanna riket. Anden som råder över alla, levande och döda. 
Treenigheten skall återupprättas. Gudinnan måste vördas. Hon är kärleken och visheten.(13/2 2001) 
Dina insignier är de tecken du bär med dig som ett tecken på din värdighet. Du är en krönt drottning 
som vandrar på Jorden och både du själv och andra måste vörda detta stora under. Alla profetior som 
ställts upp för dig, ända sedan din tid i Egypten, i Kaldéen och i Kina har talat om en storartad framtid 
för dig. Denna stund har kommit nu. Ett kort ögonblick i mänsklighetens historia men en viktig 
vändpunkt. (23/10 2001) 

När jag var klar med boken Pärlan 2004 och ännu inte hade börjar med boken Evolutionen, fick 
jag ett andligt meddelande, det första på nästan ett år. I detta meddelande pekades Inanna ut som 
min ledstjärna genom hela min utveckling. Detta meddelande var en kraftinjektion och inspira-
tion för att hjälpa mig att fortsätta mitt forskningsarbete om mysteriet och monoteismen. Där 
sades bland annat följande: 

Kaldéernas gudabenådade drottning är du. Den glömda läran skall återigen visas för världen. Allt har sin 
historia, allt löper som en röd tråd genom tidevarven. Varpen är hela mänsklighetens erfarenheter och 
inslagstråden är din egen fantastiska livshistoria. Genom alla dina liv löper detta inslag, du är det gamla 
Kaldéens blod och livsfrukt. Ett resultat av den andliga och själsliga evolution som påbörjades för så 
många tusen år sedan.  

Inanna, gudinnan, har varit din ledstjärna och livsledsagarinna och nu står du här på Jorden som en 
segrare i hennes här. Kampen har hela tiden gällt detta mål. Låt nu alla förstå vem du representerar, 
vem som är din rätta moder och fader. Solens och kärlekens dotter står nu återigen på Jorden i fullt 
medvetande om vilka som är hennes rätta föräldrar och ledsagare genom alla livsöden. Säcken är full av 
det andliga guldet och allt du har att göra är att ösa ur den med de allra givmildaste händer. 
(21/4 2004) 
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JORDHUSET 

I en dröm från september 2005 påmindes jag genom en ziggurat åter om att grunden fanns i den 
sumeriska filosofin och att mitt arbete gick ut på att jag skulle återvända hem. 
 18/9 2005 
Drömde att jag bodde i mitt föräldrahem men att jag skulle hyra en lägenhet i andra hand i Åkers-
berga, det var i ett ”jordhus”. Detta jordhus var en kritvit pyramidformad byggnad (en trappstegspy-
ramid) där varje lägenhet hade en altan eller uteplats. Det var en kvinna som hyrde ut och lägenheten 
var jättebra, det var bara köket som var blockerat, låst, igenstängt. Jag åkte buss in till staden där jag 
skulle till mitt arbete. När jag steg av bussen var jag tvungen att gå tillbaka till mitt arbete som tydlig-
en var någon slags trädgårdsskötsel. Jag gick genom ett obebott område, en skog och klockan var 
mycket. Den var 7.15 fast jag egentligen borde börja klockan 7.00. Mitt föräldrahem, jordhuset och 
arbetet bildade en liksidig triangel, Hilmas triangel. 

F

J A  
Föräldrahemmet, det ursprungliga hemmet = den andliga dimensionen. Den vita pyramiden = jord-
huset, livet på jorden. Arbetet = punkten innan återvändandet till ursprunget 

EGYPTENS SKATTER – THUTMOSIS III 

Några veckor efter det att min starka andliga utveckling hade börjat hösten 1999 upplevde jag ett 
minne från ett tidigare liv. Jag stod plötsligt i ett tempel med ett vackert svart-vitt marmorgolv 
med mönster av liljor eller lotusblommor. Jag såg den heliga sjön och hörde orden ”i Karnak i 
Thebe, 3000 år sedan”. Så småningom visste jag att jag varit farao Thutmosis III. När jag fick tag 
på en beskrivning av Karnak såg jag att det var precis denna plats som jag hade sett i mina visio-
ner. Det hela kulminerade den 2/5 2000 när vi kom till Tystnadens Stad.  
Det sista vi gjorde var att träna Lyft upp Qi två gånger efter varandra, det var transcendent. Hela 
andra gången i det där underbara gyllene ljuset, vi kom till den där staden. Jag var utanför ett hus 
med gul ”rappning”. Allting var så otroligt skönt. Maats båt? Över huvud taget mycket bilder från 
Egypten under helgen, pyramider förstås, smycken, en sarkofag(?). 
Precis när vi började var det som om jag sa ”OK, nu drar vi” inom mig. Var plötsligt på en båt som gled fram på 
ett spegelblankt hav, i det gyllene ljuset och i en ljuvlig ljummen bris. Såg den muromgärdade staden snett uppi-
från. Den var insvept i ett gyllene sken och alla hus var ”rappade” i gult eller guldockra. Stod plötsligt utanför ett 
av husen, jag visste att det var mitt hus, huset där jag skulle bo så småningom. 
Citaten nedan kommer från Christan Jacqs bok ”Visdomsord från det gamla Egypten”. Det är 
texter som bland annat hämtats från inskrifter på pyramider, tempel och sarkofager från farao-
nernas Egypten.  

MITT HUS I TYSTNADENS STAD 

Den som avvikit från vägen kommer inte in där rättfärdigheten finns, 
Tystnadens land. 
Endast den som är renhjärtad får komma med på färjan, 
Ty färjekarlen för inte de orättfärdiga till andra sidan. 
Den är lycklig som kommer i land.1 

 

                                                 
 
1 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 143. 
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Även i Texten från de Höga Mästarna nämner man Egypten. Det talas det om att den egyptiska 
kulten byggde på kunskapen om kärlekens och den manligt-kvinnliga kraftens grundläggande 
betydelse.  
Den egyptiska kulten var särskilt anpassad för att odla den kvinnliga aspekten av anden. Det var en kult där 
Maat, den kvinnliga kraften vördades över allt annat. I riterna utarbetades en förlikning mellan manlig och 
kvinnlig kraft inom människan. Denna jämvikt ansågs så viktig att den symboliserade hela världens välstånd. 
De kungliga äktenskapen var den yttre symbolen för denna inre sammansmältning. I den kungliga kärleken 
skapades den kraft som skänkte liv och välstånd åt hela Egypten. Den kungliga fertiliteten och potensen återspeg-
lade den Gudomliga kraft som skänkte välstånd i form av rika skördar och stor avkomma för både människor 
och djur. Det välstånd som präglade Egypten under detta rikes storhetstid var ett återsken av den jämvikt som 
etablerades inom och mellan människorna, och mellan människorna och Gudarna. Gudarna sågs som olika 
aspekter av den allomfattande urkraften som födde allt annat genom sin faders- och moderskraft.1 
Ett par dagar efter upplevelsen av färden till tystnadens stad drömde jag följande.  
Torsdag 4/5 2000 
Jag drömde att jag var i ett gammalt hus. Jag hittade en skattgömma när jag stack in handen i något, 
(en gammal väska?). Där fanns en mängd smycken, jag drog ut en skarabé. Jag vände på den och den 
var full med gnistrande diamanter. Jag visste att smyckena tillhörde en gammal kvinna och att jag fick 
lov att ta dem. Det kan ju syfta på upplevelsen i helgen, det som hände då var ju en gåva från någon 
kvinna som levde för länge sedan? Maats båt… Känslan är dock att det visar framåt, det finns en 
gammal skatt som skall fram igen! 
När jag kom in i huset i drömmen var det tydligt att det inte fanns någon levande varelse där och 
att det hade stått tomt mycket länge. Det var helt tyst och allt var täckt av ett tjockt lager av 
damm. Jag upptäckte alltså en slags påse till höger om mig. När jag sträckte in handen var insidan 
täckt av något slags mjukt, pälsliknande material och jag kände en mängd smycken i ”påsen”. Jag 
fick fatt i något som visade sig vara en skarabé. Några dagar senare stötte jag på information om 
att skarabén tydligen är en symbol för återfödelse, att en skarabé lades på mumiernas hjärtan. 
Under den träningskurs som kulminerade i min upplevelse av att färdas i Maats båt hade jag fått 
en mängd bilder av egyptiska smycken, mumiefodral, sarkofager och den speciella turkosblå färg 
som jag förknippar med det gamla Egypten. Det jag upplevde var en påminnelse om gudinnan, 
givaren av allt gott, som skulle väckas till liv och med henne läran om återfödelse. Någon månad 
senare drömde jag åter om den gamla kvinnan, gudinnan, som var begravd under ett lass av döda 
fiskar (s 97). Budskapet var att en ”trollkarl” skulle väcka fiskarna, och därmed också den gamla 
gudinnan, till liv genom vattnet (den andliga kraften).  

ETT LIV I ETT PYTAGOREISKT BRÖDRASKAP 

Det här är ett liv som jag hade ”kom ihåg” redan som barn. I drömmarna var jag ofta där, jag var 
vuxen och talade ett ”annat språk”. Vi levde i en konstig karg, stenig, gul miljö som jag nu för-
knippar med en klippöken. Jag levde med en grupp människor som inte var släkt men som levde 
i stor gemenskap och harmoni. Det var ett så lyckligt liv, jag hade en känsla av att det var mitt 
lyckligaste liv. Det jag drömde var så verkligt att jag inte riktigt visste om det riktiga livet var här i 
Sverige och att det andra livet var något som jag bara drömde, eller tvärtom. Vi bodde i någon 
sorts bostäder som var halvt nedgrävda i marken. Väggar och tak var av sten och lera. Vi hade i 
stort sett inga personliga ägodelar.  
Under de år i början av 2000-talet när minnen från mina tidigare liv började tränga fram förknip-
pade jag detta liv med essener och lärjungen Johannes. I mitt arbete med att förstå monoteismens 
sanna bakgrund insåg jag dock så småningom att de ”essener” som man förknippar med de första 
kristna egentligen var egyptiska pytagoreiska brödraskap som Philo från Alexandria hade skrivit 
                                                 
 
1 Kleveland, Texten från de Höga Mästarna, s 78. 
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om och att historien om Jesus och hans lärjungar skapades av den romerske kejsaren Hadrianus, 
bland annat efter förebild från Pythagoras och hans lärjungar. 
Den grekiska mysteriefilosofin (orficismen och Pythagoras lära) gjorde sig påmind på många sätt i 
min andliga utveckling. Jag fick påminnelser om Dionysos, till exempel genom drömmen om ett 
brev från ”den andra sidan” som innehöll russin och hög information (s 295). Dionysos symboli-
serades ju av vinrankor och vindruvor, att druvorna hade torkat till russin i min dröm syftade på 
att den gamla läran hade blivit förtorkad och bortglömd. Hermes var enligt Iamblichus den som 
förvaltade mysteriets visdom och jag påmindes gång på gång om honom genom drömmar om att 
jag hade blivit bestulen och att min plånbok var borta eller tömd. Hermes förknippades ju med 
tjuvar, antagligen genom att han sågs som den som frigör oss människor från det som binder oss 
kvar i materien och den ständiga cykeln av återfödelser och därmed ”stjäl” det som vi klamrar oss 
fast vid. 
De vänner som hjälpte mig från den andliga dimensionen, och som är deltagare i det andliga pro-
jekt som jag arbetar i, visade sig ofta som moderna vetenskapsmän i mina drömmar. Detta var 
påminnelser om att jag tillhör ett brödraskap som genom tiderna både arbetat med att förstå det 
materiella universum och med att utforska den andliga dimensionen. Till detta brödraskap hörde 
till exempel pytagoréerna. 

KINA, TAOISM 

Den gamla kinesiska filosofin gjorde sig mycket tidigt påmind i min andliga utveckling i det här 
livet. Jag kände igen mig mycket starkt i qigongträningen och jag drömde om en gammal kinesisk 
mästare som förde över qi i form av en grön ”ormkraft”. Tao Te Ching öppnades upp för mig 
och så småningom fick jag genom en dröm veta att en av mina gamla lärare och mästare var Lao 
Tzu. 

INDIEN, SHIVA OCH SHAKTI 

Den indiska filosofin manifesterades främst samband med den starka upplevelsen av Shivalingan 
strax före trikaya-buddhans manifestation (s 318). Jag insåg att Shiva med sin Shakti är den store 
yogamästaren i den indiska kulturen och det är förstås denna kraft som man använder sig av i 
yoga-filosofi och tantriska metoder. Shiva är även sedd som dansens Herre och han dök upp i 
denna form vid flera tillfällen.  

100-TALET - GNOSTIKERN BASILIDES 

Fick ett plötsligt minne i juni 2000 av att jag stod i skuggan och såg ut på arenan genom de där 
typiska välvda öppningarna. Sannolikt var det Colloseum i Rom. Någon som stod mig mycket när 
var med mig. En stark känsla av resignation. ”Jaha, det kommer verkligen att hända. Det är slut 
nu. Konstigt att det gick så här.” Hörde ordet 200 eller visste att det var runt 200 e Kr. på något 
sätt. Under några dagar arbetade sig nya glimtar fram. Vi var ute på arenan i det stekande sol-
skenet, allt folk som vrålade. Tumultet, smärtan, blodet, sanden, vilddjuren… Känslan av hur 
orättfärdigt detta var, att de understod sig att ta våra liv! Jag dog verkligen också, själen lämnade 
kroppen. 
I maj 2002 tänkte jag på det där livet, undrade väl vem jag var. Plötsligt hörde jag ordet ”Ba-
silides”. Slog upp det på Internet och Basilides var en gnostisk filosof i Alexandria under andra 
århundradet e. Kr. Hans son och/eller huvudlärjunge var Isidore. Jag har i vissa andra ”flash-
backs” sett en bekant i det här livet som min son och det känns som om dessa minnen har att 
göra med detta liv. Jag var verkligen glad och stolt över honom, kände en så stark kärlek. 
Enligt en artikel av J. Kennedy “Buddhist Gnosticism, the System of Basilides” var Basilides på-
verkad av Buddhistisk filosofi. I alla fall stämmer hans filosofi med den buddhistiska metafysiken 
på många punkter enligt denna forskare. Den officiella ”sanningen” om Basilides var att han en 
kristen gnostiker och heretiker men det finns också en svag underström av att han blev martyr.  
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Min uppfattning har varit att Basilides och Isidore tog ett av fraktskeppen i Alexandrias hamn 
över till Rom och att de blev dödade på Colloseum för sin tro på Kristus. Frågan är om detta 
stämmer, det finns många oklarheter i denna historia. Den känsla som jag fick i mina visioner var 
av ett mycket klart sinne, en opartisk hållning. Var Basilides verkligen den sortens kristen som 
avrättades av romarna? De första kristna var judiska religiösa krigare som från vår tideräknings 
början kämpade mot romarna med den nationalistiska propagandan och de främlingsfientliga 
profetiorna i Tanak som drivkraft. Den andra sortens kristna uppkom från 120-talet vt på instift-
an av den romerska kejsaren Hadrianus och de förde fram en ny fredlig kristendom färgad av 
grekisk filosofi. Basilides hörde uppenbarligen till detta andra slags kristna, han kombinerade ju-
disk filosofi med persiska idéer och som sagt grekisk filosofi. Detta var en blandning som kunde 
uppstå i den synkretistiska miljön i Alexandria.  
Kanske stämmer min känsla av att Basilides och Isidore dödades på Colloseum med ett försök att 
helt utplåna den judiska upprorsrörelsen som gick under namnet kristendom efter det att det 
judiska upproret i Palestina under ledning av Bar Kochba hade slagits ner år 135. Jag känner dock 
inte till några historiska bevis för ett sådant skeende. Kyrkofadern Irenaeus fördömde Basilides 
som heretiker och den kristna kyrkan har utplånat hans skrifter och de historiska fakta som kan 
ha funnits om honom. 

300-TALET – IAMBLICHUS, HERMETISM OCH NEOPLATONSK MYSTERIEFILOSOFI 

Det mysterium som pytagoréen Theon beskrev i början av andra århundradet av vår tideräkning 
var samma mysterium och samma filosofi som Iamblichus berättade om i början av 300-talet vt. 
Theon och Iamblichus gav mig en bekräftelse på att mina egna direkta upplevelser av att renas 
och invigas i ett gammalt mysterium var en integrerad del av den orfiska och pytagoreiska filoso-
fin. Jag har upplevt precis de steg som de beskrev i form av rening och upplösning av blockering-
ar på olika nivåer, denna rening öppnade samtidigt upp en kanal till den andliga dimensionen och 
jag fick också så småningom en direkt vision av det gudomliga i sin manligt-kvinnliga form. Det 
fjärde steget var enligt Theon kröningen och fixeringen av kronorna, vilket jag något förvånade 
för mig själv fick uppleva i form av en dröm eller vision av en kröning med levande ormar. Resul-
tatet av denna utveckling har, precis som de antika filosoferna beskrev det, varit en allt mer nära 
kontakt och så småningom en direkt sammansmältning med den gudomliga kraften, glädjen och 
kärleken. 
Den utveckling som jag upplevde mellan hösten 1999 och sommaren 2003 kulminerade visserli-
gen i ett sammanhang som hade anknytning till den indiska filosofi och den tantriska mahay-
anabuddhism som förmedlades av Padmasambhava i Tibet, men utveckling skedde trots detta 
ändå i huvudsak i en process som hade starka drag från de antika mysteriekulterna. Krafter som 
använde sig av symboler med anknytning till Dionysos och Hermes gjorde sig gång på gång 
påminda och jag upplevde i andlig form reningar och invigningar som jag tydligt kan sätta i sam-
band med gamla mysterieskolor. Men till skillnad från de antika mysterierna var det mysterium 
som jag fick ta del av inte lett av någon mänsklig mästare och det hade ingen förankring till den 
materiella världen. Först när allt var klart fann jag en logisk förankring i den senantika filosofi 
som Iamblichus beskrev i början på 300-talet av vår tideräkning. Han beskrev mycket av det jag 
själv har upplevt, t.ex. i form av andlig ledning via drömmar och symboler och ett slutligt mål 
som innebär en total enhet med de andliga eller gudomliga krafterna och energierna, och det är 
tydligt att hans synsätt bygger på de gamla mysteriernas väg mot fullkomning. Iamblichus beskri-
ver också en situation där kulter där man arbetade med riter med anknytning till materiella förete-
elser sågs som något som tillhörde mindre avancerade stadier, medan den högsta andliga veten-
skapen innebar en direkt förbindelse mellan det andliga i människan själv och det gudomliga. 
Även Hilma af Klint hänvisade till Iamblichus som en tidigare inkarnation, inte med namn men 
genom att säga att hon varit Syriens kung i andligt hänseende. Iamblichus betyder ungefär ”han är 
kung” från det syriska ordet ”ya-mlku”.    
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500-TALET – MAHASATTVA FU, MAHAYANABUDDHISM 

I mars 2001 drömde jag att jag var i Fu-kien i Kina (s 131). Det verkade vara någon slags skola, 
jag höll visst föredrag. Jag slog upp ordet Fu-kien och det visade sig vara ett område i Kina 
(Fukien). Jag förknippar inte den här drömmen med den kinesiska taoismen utan tror snarare att 
det handlar om ett sammanhang med anknytning till mahayanabuddhismen. Kanske handlade 
den om undervisning i det sydliga Shaolin-tempel (Chan/Zen) som eventuellt skall ha funnits i 
Fukien.1  Hur som helst var tydligen det andliga brödraskapet och gemenskapen en viktig faktor 
även i detta liv. Jag fick en intuitiv insikt om att jag i livet på 500-talet hade varit Mahasattva Fu, 
en mahayanabuddhistisk lärare som ansågs ha varit en pre-inkarnation av den kommande budd-
han Maitreya.  
Jag drömde också en del drömmar som tydde på att Lotta och Herbjörn, som jag mötte genom 
qigongen i det här livet, hade haft en nära anknytning till varandra och till mig i detta kinesiska 
sammanhang. Trots att undervisningssituationen framstod som mycket harmonisk fanns det 
också ett inslag av att dessa två utsatts för något slags våldsamt gemensamt trauma som orsakat 
karmiska skador.  

700-TALET – TRISONG DETSEN, VAJRAYANABUDDHISM 

På samma sätt som de andra filosofier som min själ gjorde mig påmind om dök också den tibe-
tanska filosofin upp på flera olika sätt. Jag dokumenterade upplevelser av gamla tibetanska läkare 
som hjälpte mig när jag fick en allvarlig infektion i samband med mitt andliga genombrott hösten 
1999. Jag hade också ett märkligt ”möte” med höga tibetanska munkar våren 2000 (s 87) och 
speciella upplevelser i samband med att jag såg filmen ”Fotboll för Buddha” samma vår. Men jag 
kände inte till något om den tibetanska buddhismen, och som med alla andra märkliga andliga 
upplevelser lät jag också dessa passera utan att ägna alltför mycket funderingar åt dem. När jag 
fick uppleva närmare och närmare kontakter med en andlig kraft av vit levande ”kristall”, vilket 
kulminerade i upplevelsen av att jag själv blev ett med det vita korset (s 264), satte jag det inte alls 
i samband med den tibetanska vajrayanabuddhismen.  Jag kände visserligen en stark samhörighet 
med Tibet, men det var först i samband med att jag avslutade Förklaringsboken som en tidigare 
omedveten kunskap om den tibetanska filosofin började bryta fram på allvar. Våren 2003 förstod 
jag till slut att jag hade haft ett liv i Tibet på 700-talet som kung Trisong Detsen (r ~ 755 – 797) 
och att jag hade undervisats av Padmasambhava som införde mahayanabuddhismen i Tibet. 
Denna insikt åtföljdes av en rent konkret kontakt med Padmasambhava och Yeshe Tsogyal, som 
verkar ha varit ett villkor för att jag skulle kunna gå vidare till nästa nivå som var trikaya-
buddhans manifesterande. Återigen kom den starka kärleken till och samhörigheten med ett and-
ligt brödraskap vällande fram ur mitt hjärta, denna gång gällde det den grupp som hade bildats 
runt Padmasambhava i Tibet. 
Den variant av mahayanabuddhismen som den tantriske mästaren Padmasambhava etablerade i 
Tibet kallas vajrayana, vilket brukar översättas med Diamantfarkosten (borde kanske hellre vara 
Diamantvägen). 

1100-TALET - HILDEGARD AV BINGEN, NUNNA, KONSTNÄR OCH VISIONÄR MYSTIKER 

Jag fick en vision av muromgärdad stad eller en borg i maj 2000. Fast ingen av benämningarna 
var helt rätt. ”Staden” växte fram. Den låg uppe på en klippa. Hörde orden medeltiden, Mainz, 
Knut. I mars 2002 hade jag fått de flesta mina liv klart för mig, utom just det där minnet. Men 
plötsligt visste jag att jag varit Hildegard av Bingen. Jag kände inte till något om henne men hit-
tade information på internet och mycket riktigt, hon hade levt nära Mainz. Det fanns en bild av 
det kloster inom en ringmur som hon byggde upp som hette Rupertsberg och det såg precis ut 

                                                 
 
1 http://www.hungkuen.net/history-riddleofshaolin2.htm 
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som den bild jag fått och också ritat av i min dagbok 3/1 2001. Hon levde verkligen under hög-
medeltiden, på 1100-talet.  
Hennes andlige rådgivare, sekreterare skriver en del, var en munk som hette Volmar. De arbetade 
tillsammans med att dokumentera Hildegards visioner. Hildegard var mycket förtjust i en av sina 
nunnor, Richardis, som blev utnämnd till abbedissa i ett annat kloster. Det var tydligen den 
största förlusten, det största sveket i Hildegards liv när Richardis lämnade henne. Hildegard skrev 
musik, skapade målningar, var som sagt visionär och profetissa. Hennes texter verkar handla 
mycket om ”den yttersta tiden”, Gudsrikets införande på jorden. Hon beskriver ofta en vision 
hon haft och fortsätter med att förklara dess innebörd. 
I mina upplevelser av tidigare liv återkommer en grupp själar som verkar ha följts åt i många liv 
och på olika sätt älskat och stridit med varandra. I kretsen runt Hildegard av Bingen har jag upp-
levt att nunna Richardis och munken Volmar var själar som jag har mött i olika liv och som jag 
har nära band till. När jag i november 2002 läste Hilma af Klints efterlämnade texter såg jag att 
Hilma hade använt Gusten som modell för målningen ”Målning utan titel”. Det skedde på upp-
maning av De Höga. Målningen föreställer en nunna. För mig var Gusten den man som nu heter 
Lars förra inkarnation och därigenom också, enligt den andliga information jag fått, den själ som 
var Hildegards vän Richardis. Men jag visste att Lars varit Richardis långt innan jag fick denna 
länk via Gusten och tavlan med nunnan. 

1300-TALET - PIERRE AUTHIÉ, KATHAR OCH MYSTIKER 

I början av 80-talet läste jag om och om igen en bok om inkvisitionens förhör av befolkningen i 
Montaillou i Frankrike under 1318-1325. Denna skildring hade en enorm laddning för mig. Plat-
serna, namnen, allt kändes så bekant. Jag visste att jag vandrat på dessa stigar, träffat dessa män-
niskor.  
Jag vet nu att jag var Pierre Authié. Pierre Authié var notarie hos en adelsman, Roger Bernard de 
Foix. 1296 tog sig Pierre och hans bror Guilhem till Italien, där de utbildades i den occitanska 
kyrkan i exil. De återvände 1299 för att reaktivera den kathariska rörelsen i Languedoc. Pierre 
togs till fånga av inkvisitionen 1309 och hans ”rättegång” leddes av Bernard Gui (som också 
skrev ”The Inkvisitior’s Handbook”). Den 9 april 1310 brändes Pierre Authié framför katedralen 
i Toulouse. 
1309 infångades och brändes också Jacques och Guilhem Authié (Pierres son och bror), Arnaud 
Marty, Prades Tavernier, Amiel de Perles, Philippe d’Alairac och Raymond Fabre. Guilhem Béli-
baste flydde över Pyrenéerna, han infångades och brändes 1321.  
I Texten från de Höga Mästarna talas det om den grupp som Johannes tillhör. ”Medeltiden med 
de stora stridigheter som försiggick då var en viktig tid för dessa själar. Under denna tid av stora 
förföljelser och umbäranden stärktes deras vilja avsevärt. Johannes fick under denna tid ännu en 
gång ta strid för det kvinnliga, och även om han temporärt misslyckades, var det ändå en seger på 
det andliga planet och i våra ögon växte han ett stycke i och med dessa händelser.” 
Katharerna var kristna, men i stark opposition till den auktoritära läran och prästerskapet i de 
katolska och grekisk-ortodoxa kyrkorna. Man trodde att Gud skapat perfekta själar, parfaits, som 
blivit korrumperade av den materiella världen. Ledarna inom rörelsen var sådana som identifie-
rats som perfekta själar, de kallades ”parfaits”. Dessa praktiserade en sträng asketism, de avstod 
t.ex. från giftermål. Innan döden utdelades en form av sakrament till de troende som kallades 
”consolamentum” (tröst), för att själen skulle transformeras tillbaka till sitt rena tillstånd. Katha-
rerna trodde på reinkarnation, att själen vandrar genom liv i kropp efter kropp för att så små-
ningom nå förlösning. 
Från 1204 till 1255 pågick i praktiken ett inbördeskrig i Frankrike. De trupper som bl.a. samlats 
för korståget mot Jerusalem och använts i kriget mot morerna i Spanien, sattes nu in mot katha-
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rerna i ett inhemskt korståg. I juni 1209 samlades en arme på mellan 10 000 och 20 000 (upp till 
100 000 enligt vissa källor) i Lyon för den ”heliga” kampanjen.  
Enlig vissa uppfattningar bröt katharerna vägen för protestantismen som tog strid mot Rom un-
der 14- och 1500-talen. Hur som helst var denna rörelse säkert (enligt min uppfattning) en grund 
för bl.a. alumbrados i Spanien under slutet av 1400- och början av 1500-talet. 
Jag läste boken om Montaillou igen i maj 2002. Lustigt nog nämndes Pierre, Guilhem och Jac-
ques Authié väldigt kort i den boken. Ändå var det deras liv, deras vandringar jag hela tiden hade 
associerat till när jag läste boken då för 20 år sedan.  

INKA I PERU - ANDLIG KRAFT OCH ENERGI 

Satt och kopplade av efter en helgkurs 29/1 2001. Togs plötsligt med på en ”flygtur” över djung-
eln. Såg pyramiderna, staden, hörde ordet Peru. Har också haft många minnesglimtar där jag går 
genom stenportaler, uppför stentrappor som jag förknippar med detta liv. Micke var med mig 
där.  
29/8 2002. Fick en vision av att jag stod tillsammans med några andra på en högt placerad ”tri-
bun” eller avsats. Framför och nedanför oss var ett stort torg fyllt av människor (50 000). Vi 
gjorde alla någon slags träning eller kulthandling. Allt badade i sol, i ett gyllene, guldfärgat ljus. 
Hade en stark känsla av kraft/energi när vi gjorde våra rörelser. Enorm glädje och lycka. 
Efteråt hörde jag order ”Cuzco” gång på gång. Slog upp det och det var ju Inkarikets huvudstad. 
Insåg (från de liv jag kände till) att jag måste ha varit i Peru mellan 1310-1387 eller 1455-1500. 
Känslan i min vision eller mitt minne var verkligen ett överflöd, en storhetstid. Inkarikets höjd-
punkt var ju under 1400-talet, och jag skulle i så fall ha varit där under Topa Incas regeringstid 
(1471-93). Eftersom jag stod uppe på ”tribunen”, kanske en avsats på en Inka-pyramid, sannolikt 
soltemplet i Cuzco, tillhörde jag antagligen den kungliga familjen och/eller det högsta präster-
skapet. Jag stod till vänster, inte helt i centrum men i ”främsta ledet”. Solkult, balans mellan man-
ligt och kvinnligt. Livskraften, medvetenhet om krafter, energier. Känslan i kulten påminner om 
Egypten. 

1400-TALET - GIOVANNI DA FIESOLE (FRA ANGELICO), MUNK, KONSTNÄR, VISIONÄR 

Informationen om det här livet började med att jag drömde om vackra, väldigt ljusstarka me-
deltida målningar. Jag visades handskrivna och illuminerade böcker på något främmande språk, 
kanske latin. Fick en väldigt stark påverkan. Dagen efter var jag så rastlös. Slog upp boken ”En-
heten bortom mångfalden” som handlar om Hilma af Klint. Fick upp sidan 213 där det talades 
om en som ledde Hilmas hand när hon målade. ”Han var klosterbroder i Rosenkreuzarnas orden och 
levde på 1400-talet. Han var munk i Franciskanerklostret där Giovanni vistades.”  
Det var ju väldigt kryptiskt, men jag hade känslan av att ”Giovanni” var en av Hilmas (och däri-
genom min) tidigare inkarnationer. Jag fick en stark maning att ta ut en bok ur bokhyllan. Slog 
upp den och fick upp en sida med en målning av konstnären Fra Angelico. Jag slog upp Fra 
Angelico i Nationalencyklopedin, han var en dominikanermunk vars munknamn var Giovanni Da 
Fiesole. Han kallades 1436 till Florens för att bl.a. måla fresker i San Marco-klostret. Han målade 
också i Vatikanen, tjänade påven. Jag hittade exempel på Fra Angelicos målningar i en bok. De är 
så ljusstarka, ser precis ut som målningarna i min dröm. 
Har inga andra minnen från detta liv, men tydligen var det viktigt att jag blev medveten om det. 
Jag upplevde en väldigt stark ledning mot denna insikt. Det lustiga är att jag tror att Domini-
kanerorden var huvudansvarig för inkvisitionen? Fra Angelico var ju inte inblandad i detta på 
något sätt, men det är ändå intressant med tanke på vad som hände i senare liv (Juan del Castillo). 
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1500-TALET - JUAN DEL CASTILLO, ALUMBRADO I TOLEDO, MYSTIKER 

Det började gradvis komma upp minnen av att jag varit utsatt på något sätt av inkvisitionen. Att 
jag hade varit förföljd och att Lars varit på den andra sidan. I träningen såg jag att han har en 
underbar själ, men när jag såg honom andra gånger var det som om jag bara såg den där grymma, 
rigida, egoistiska inkvisitorn. Jag visste naturligtvis att detta var något som jag inte kunde ta upp 
med honom. Det vore naturligtvis absurt om vi började anklaga varandra för saker från tidigare 
liv.  
Jag kände däremot att jag kunde lösa upp det i träningen och det var verkligen en otrolig massa 
sorg, smärta och ilska som kom upp. Alla tårar. Jag visste inte heller riktigt var eller när eller hur 
det hade skett. Bara att det var något med inkvisitionen. Under påsk 2001 fick jag i alla fall veta 
att det var något som hänt i Spanien runt 1500. Jag såg att det brann, kände brandrök, hade en 
känsla av att jag skulle lämna allt. Jag trodde att jag kanske hade varit en av judarna som fördrevs 
när Spanien tömdes på judar 1492. Men det kändes ändå inte riktigt rätt… 
Under våren 2002 blev det där med tidigare liv mer aktuellt igen. Trycket ökade. Vid påsk, den 
13/4 2002, drömde jag att jag var i det där livet i Spanien på 1500-talet. Nu var det verkligen be-
svärligt. Det var någon sorts tumult, våld. Det brann och jag hostade så fruktansvärt, jag kvävdes 
av brandröken. Jag dog, själen lämnade kroppen. Jag hörde ordet ”Toledo” i drömmen. Min man 
sa på morgonen att det verkligen hade låtit som om jag höll på att kvävas, en otroligt underlig 
hosta. Jag sökte på Internet på ”Toledo+inquisition” och fick upp ett antal träffar. Toledo var 
tydligen Spaniens huvudstad fram till ca 1560, det hade jag ingen aning om. En av träffarna 
nämnde ordet ”Alumbrados” och det föll ner en ”pollett”. Hade aldrig hört det ordet förr, men 
visste direkt att det var det sammanhanget som jag sökte.  
Jag hittade lite information om denna rörelse på Internet, det var en religiös rörelse som mycket 
riktigt utplånades av den spanska inkvisitionen. Det skedde bl.a. i Toledo från 1525 och framåt. 
Jag mailade en fråga till en historieprofessor i USA, om det var några av dessa alumbrados som 
brändes på bål. Men egentligen behövde jag inte mer bekräftelse, jag visste att det var detta det 
handlar om. Jag fick dock senare bekräftat från honom att många alumbrados och judar brändes 
”at the stake” i Toledo. Under veckan som kom fortsatte min utrensning under mycket vånda 
och tårar. Tydligen måste den där marmorstenen i mitt mellangärde lösas upp av saltvatten?  
Tydligen hörde Lars och jag till samma ”familj” då på 1500-talet? Men han var påvens lydiga red-
skap, jag blev bränd. Ett trauma som verkligen ”brände sig fast”. Vad jag vet om detta liv är att 
jag troligtvis var en ”converso”, en jude som övergått till kristendomen 1492. Eller troligare att 
min släkt övergått till kristendomen vid förföljelserna 1391. Att jag hade en bror eller annan nära 
släkting som var inblandad i inkvisitionen. Möjligtvis blev jag avrättad i samband med påsk, ef-
tersom dessa minnen blivit så ”akuta” just vid denna tid på året. (Katharen Pierre Authié brändes 
den 9:e april 1310.) 
7/6 2002. Läser en bok ”Heresy and mysticism in 1600-century Spain”. Tiden innebar starka 
andliga strömningar om förverkligande av andens rike. Kvinnliga profeter, beatas. Mystiker, vis-
ioner, drömmar. Meditation, ”abandonment”. Det yttersta målet att nå en sammansmältning med 
Gud. Rörelsen är en länk eller föregångare till rosenkreuzare och kvietism. Förkastande av kyr-
kans dogmer och prästernas överhöghet. Kopplingar till aristokrati och universitetskretsar. En 
strävan till ”evangelism”, att reformera kyrkan. Och en betoning av kärlek som mål och medel. 
1 Kor. 13.  
12/6 2002. Känner en stark energi kopplad till Juan del Castillo. Han var converso/New Chris-
tian. Han studerade i Nederländerna och fick sannolikt lutheranska sympatier där. Hade en ”mas-
ters degree” i teologi. Han var professor i grekiska och ”attached to the retinue of the inquisitor 
general”. Hade alltså en koppling till ”the inquisitor generals” följe. Han mötte Bernardino de 
Tovar, Juan Lopez och de andra män som kom att delta tillsammans med honom i ”apostolatet” 
i Medina de Rioseco 1525 när han var vid universitet i Alcala´. (Apostolatet i Medina de Rioseco 
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var ett misslyckat försök att evangelisera ett område tillhörigt Admiral Fadrique Enriquez of 
Castile.) Juan del Castillo hade kontakter med Maria de Cazalla och Fransisca Hernadez.  
Juan del Castillo brändes ”at the stake” någon gång i mitten av 1530-talet. Ca 1530 startade en 
stor förföljelse och terrorregim riktad mot alumbrados, beundrare av Erasmus och människor 
som hade intresse för Luther och andra reformatorer av kyrkan. I stort sett alla i den grupp som 
formats runt ”apostolatet i Medina de Rioseco” blev fängslade och Juan Lopez de Celain, Juan 
del Castillo och Tovars discipel Alonso Garzon blev brända. I gruppen fanns också Juan del 
Castillos bror Gaspar de Lucena och hans syster Petronila de Lucena. 
26/6 2002. Fick tag på en artikel från 1954 av John E. Longhurst, "The Alumbrados of Toledo: Juan 
del Castillo and the Lucenas". 
Denna artikel gav en bekräftelse av det som jag mer eller mindre intuitivt känt tidigare. Visst är 
detta en väldigt tung och traumatisk historia. Men jag måste ju tydligen få detaljerad inblick i vad 
det handlar om… 

Juan del Castillo
Teolog, lärare i grekiska
Bränd "at the stake" i 

Toledo våren 1535

Diego del Castillo
"apostel"

Kusin

Gaspar de Lucena
Inför rätta av 
inkvisitionen

Torterad
Frisläppt 1535

Bror

Petronila de Lucena
Inför rätta av 
inkvisitionen

Frisläppt 1535

Syster

Ramirez de Lucena

Syster

Bernardino de Tovar
Fängslad av 

inkvisitionen 1530

Andlig mentor till 
Juan vid Alcala

Fransisca Hernandez
Mystiker, "beata",

angivare

Alonso Manrique
Ärkebiskop i Sevilla
Inquisitor general

Beskyddare och senare 
inkvisitionens redskap

Lärjunge till Fransisca

 
Castillo kom i kontakt med ärkebiskop Manrique någon gång före 1525. När kejsarens hov kom 
till Toledo 1525 anslöt sig Manrique dit och tog med sig Castillo. Genom ärkebiskopens infly-
tande tog Castillo ”holy orders” (blev prästvigd) och fick en ”Master of Theology by rescript” 
(påvlig förordning).   
Ärkebiskop Manrique var en av Erasmus varmaste supportrar i Spanien och en hängiven anhäng-
are av humanistiska studier. Att han stödde och uppmuntrade Castillo kan man dels förstå genom 
att han stödde Castillos utnämningar och dels genom att Luis Vives dedicerade sin bok ”De Paci-
ficatione” till Manrique och där explicit nämner hans stöd till del Castillo. Castillo följde också 
med Manrique till Toledo där han kom i direkt kontakt med ledande ”erasmianer” vid kejsar Karl 
V hov. Det fanns en grupp människor med koppling till hovet och till universitet i Alcala´ som 
delade humanistiska värderingar och var stark påverkade av Erasmus läror eller filosofi.  
Jag får intrycket att denna grupp under åren omkring 1525-1530 var en slags växthus för en stark 
andlig utveckling. Samtidigt fanns också andra starka andliga strömningar i området med ”bea-
tas”, visionärer etc. och dessa olika grupper hade många relationer med varandra. Inom kyrkan 
utvecklade också t.ex. Franciskanerna nya mer mystiskt inriktade andliga vägar och t.o.m. flera 
som senare helgonförklarades som t.ex. St. John of Avila och St. Ignatius of Loyola, ställdes inför 
inkvisitionsdomstolen (Loyola 1527). 



 462 
 

Detta var naturligtvis strömningar som låg i tiden, i stora delar av Europa fanns ett missnöje med 
den katolska kyrkan och dess läror. Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg 
1517. Mycket av motsättningarna visade sig genom en skiljelinje mellan dem som trodde att yttre 
verk som t.ex. bikt och avlat och prästernas förmedling var en väg till Gud, och de som trodde 
att den egna inre vägen var den enda vägen. I Spanien kom denna motsättning att koncentreras 
till striden mellan den katolska kyrkan via inkvisitionen och de grupper som ville reformera kyr-
kan och tron. Under 1530-talet koncentrerades inkvisitionens förföljelser till erasmianer, alum-
brados och lutheraner och Castillo kunde hänföras till alla dessa grupper. 
Castillos andliga utveckling var stark mellan 1525 och 1530 och han var bl.a. hos Fransisca Her-
nandez i flera månader. Han deltog i, eller i alla fall besökte, apostolatet i Medina de Rioseco.   
När Bernardino Tovar fängslades i slutet av 1529 var det en varningsklocka för många i gruppen. 
1530 fängslades Fransisca Hernandez och började ange i stort sett alla som hon varit i kontakt 
med eller hört talas om. Några av de misstänkta flydde från sitt land, bland dem Juan del Castillo. 
Visserligen försökte vissa av hans vänner övertala honom om att stanna i Spanien eftersom han 
hade så goda kontakter med Manrique som ju var högste inkvisitor, men Castillo kände tydligen 
att han inte kunde lita på denna kontakt längre. Han vistades i Paris ett tag och under den tiden 
hade inkvisitionen i Spanien satt ihop en ”infomarción” om honom vilket gjorde att han riske-
rade att arresteras även i Paris.  
Tidigt 1532 flydde han till Rom, men snart kom inkvisitionen på var han fanns och han fortsatte 
till Bologna där han började undervisa i grekiska vid universitet. I februari 1533 blev han arreste-
rad av inkvisitionen och fördes tillbaka till Spanien som fånge. Karl V var i Bologna vid detta 
tillfälle och det finns ett brev där det talas om att Castillo var ”landsflyktig i kejsarens palats”. 
Castillo hade kontakter vid hovet och det fann många som delade hans beundran för Erasmus 
där. Kanske fick han hjälp att gömma sig där under en tid?  
Vid återkomsten till Spanien försökte Castillo begå självmord. Han gav en skriftlig vittnesberät-
telse till inqusitor general Manrique (den forne beskyddaren) i juni 1533 och ytterligare ”bekän-
nelser” i närvaro av Manrique i Toledo i mars 1534. Tidigt i januari 1535 fick man fram ytterligare 
bekännelser under tortyr och under den tidiga våren 1535 brändes han som en luteransk kättare. 
”A blazing symbol of the progressive extinction in Spain of the twin evils of Erasmism and illu-
minism.” 
Att Manrique, som stött och deltagit i Castillos utveckling och själv varit en beundrare av 
Erasmus, nu var huvudansvarig för förföljelserna var ju extra svårt. Kanske fanns det också ett 
moment av förräderi i de första ”bekännelserna” inför den tidigare vännen och välgöraren. Det 
kan mycket väl ha varit så att Castillo trodde att han utan risk kunde vara uppriktig inför Manri-
que.  
Hela gruppen med vänner och släktingar ställdes inför rätta. Castillos syster och bror klarade sig 
undan med livet, men hela detta förfarande med rättegångar, tortyr, minutiösa förhör, kartlägg-
ning av allt som sagts, gjorts etc. ger ju underlag för så ofattbart mycket lidande. Ett regelrätt ter-
rorvälde. 
Hela den här historien av förföljelse och terror ger naturligtvis en förklaring till mycket av mina 
upplevelser av smärta, sorg, förnekelse osv. Det är inte svårt att sätta sig in i hur det kändes att 
jagas av inkvisitionen från land till land. All oro för vänner och släktingar i hemlandet som kunde 
skadas. All sorg över att bli angiven, t.ex. av Fransisca Hernandez som Castillo haft en nära rela-
tion med. All förtvivlan, till självmordets gräns. Sveket från vännen och välgöraren Manrique. Att 
slutligen bli bränd, detta minne som arbetat sig fram med sådan kraft speciellt vid påsktid… Och 
nu får vi möjligheter att träffas igen och försonas, förlåta och förstå. Tack för all nåd. Amen. 
Det är ganska intressant. Min känsla av att Lars tillhörde både ”vi” och ”dom”, både ”Göteborg” 
och ”Stockholm”, både ”kättarna” och ”inkvisitionen” stämmer ju! Han var verkligen en av 
”oss”, tillhörde samma ”familj”, men valde ändå att utöva sin makt mot sina tidigare trosbröder. 
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Han gick emot allt som humanismen, evangeliet och även Erasmus stod för, allt som vi tillsam-
mans trott på.  
Nedan är ett utdrag ur ett brev från Castillo till hans syster Petronila de Lucena. 
”Glory be to our God and Lord. With such splendour may He who be with all those who wish to join and unite 
themselves with Him, and those who keep always the light of His life before their eyes. Truly these cannot be said 
to live the life of men but of angels, as the Apostle Paul says of himself, finding himself full of this eternal life and 
consummate joy: It is no longer I that live but Christ that liveth in me. This is the ultimate and final aim of all 
spiritual life – to be so united and at one with God that He be the life by which men live and that He direct, gov-
ern and command them, and that they have no other purpose but to obey and be faithful to all that their God and 
Lord shall command them. For in this way the soul gains a perfection of vision and knowledge which is inexplica-
ble to those who do not know it and have not tasted it. Surely, lady sister, I have a desire to see you and a very 
great one to rejoice with you and I hope in our Lord that He may ordain its fulfilment. Write me very soon. 
Meanwhile may our Lord, in his infinite goodness, number us all among His chosen people, Amen.” 
Under sin egen rättegång uppgav Petronila att Juan del Castillo var tokig och hon förnekade att 
hon hade delat något som helst av hans tro. Under de omständigheter som inkvisitionen skapade, 
var naturligtvis denna förnekelse helt förståelig.  
2/9 2002. Under denna vecka har mitt liv i Inkariket aktualiserats. Det är ganska underligt. Att jag 
direkt från den ledande familjen i Inkariket kommer till ett liv i Spanien och får kontakt med en 
av dem som (vad jag förstår) via Inkvisitionen kommer att medverka till utplåningen av mitt förra 
folk och min kultur i Inkariket. Att jag brändes 1535, samtidigt som mitt rike slutgiltigt gick förlo-
rat. Det är så underligt sammanvävt, Spanien och Peru, Del Castillo och Manrique, då och nu. All 
förföljelse, all brutalitet. Utplånandet av en kultur, en värld, för guld och snöd vinning. Att inte ha 
ens ett uns ödmjukhet eller förståelse för den stora kultur man mötte. Att använda Gud och kris-
tendomen som en förevändning för detta ofattbara barbari… 

1500-TALET - TYCHO BRAHE, VETENSKAPSMAN OCH MYSTIKER 

Danmark nämns i ett av Meddelandena i augusti 2001. ”Det är ju en storartad gobeläng som 
vävts genom tiderna. Nu har tiden kommit då mönstret kan avslöjas. Från Kina till Sverige, från 
Palestina till Danmark.” Jag förstod dock inte alls vad Danmark betydde vid den tidpunkten. 
Jag hade så många ”flashbacks” under en lång tid där jag går uppför en stentrappa inne i en sorts 
borg eller liknande. Tror att det är en trappa som går ”runt”. Jag kommer ut på ett platt tak med 
en karaktäristisk balustrad. Det är natt och jag skall göra astronomiska observationer. Jag för-
knippade detta med Kaldéen eftersom jag hade en känsla av att jag varit astronom där. Men så 
nämnde Gustaf af Klint namnet Tycho Brahe och ”polletten” föll ner. Jag slog upp honom på 
Internet och fick upp en bild av hans slott Uraniborg som han byggde helt för sin forskning. Det 
var precis det där platta taket med den karaktäristiska balustraden.  
Tycho var medlem av den högsta danska adeln. Hans far lovade redan innan han var född bort 
det barn som skulle födas till sin bror som var barnlös. Men när barnet fötts ångrade föräldrarna 
sig. Farbrodern kidnappade då Tycho. Den biologiska fadern var rasande, hotade att döda sin 
bror. Hur som helst fick Tycho i alla fall växa upp hos sin farbror och ärvde hans egendomar. 
Hans släktingar bestämde att han skulle studera juridik, men Tycho ägnade sig i stället i astro-
nomi som ansågs suspekt på många sätt vid den tiden.  
Kyrkan hade ju bestämt att jorden var universums medelpunkt och att allt roterade runt jorden. 
Att ifrågasätta denna sanning var farligt. Dessutom intresserade sig Tycho för kemi och alkemi, 
som om möjligt var ännu mer suspekt. Han var tydligen både stolt, hetlevrad och envis. Under 
studietiden duellerade han med en annan student om vem som var den bäste matematikern och 
motståndaren högg av Tychos näsa. Resten av livet fick han bära en protes av silver eller guld 
över nästippen. En morbror som hette Sten Bille och en av Tychos systrar, Sophie Brahe, delade 
hans intresse för alkemi och liknande.  
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Tycho blev så småningom en av danske kungens favoriter och fick bl.a. ön Ven som förläning. 
Där byggde han världens då största och bäst utrustade laboratorium och observatorium. Han 
bedrev observationer i en aldrig tidigare skådad omfattning och utvecklade bl.a. precisionen i 
observationerna mycket. Han gjorde också en ny modell för hur solsystemet fungerar där han 
visserligen inte vågade (fick?) lämna jorden som centrum, men där de andra himlakroppar be-
skrev korrekta banor. Tycho satsade tydligen allt på sin forskning, lät målet helga medlen. Han 
hade tidvis 1% av Danmarks nationalinkomst till sitt förfogande. Han var eventuellt hård mot 
sina undersåtar, det finns i alla fall uppgifter på att de klagade på att sög ut för mycket skatt från 
dem. Jag har dock också sett någon artikel där man menade att dessa uppgifter var en del av 
svartmålningen av Tycho efter hans förvisning, och att han inte alls varit värre än andra länsher-
rar.  
När Danmark fick en ny kung kom Tycho i konflikt med honom, eller kanske främst med den 
unge kungens rådgivare. Tycho var stolt och arrogant, han vägrade komma när kungen kallade 
och tog t.o.m. kungens sändebud i fängsligt förvar. Till slut tvingades Tycho lämna Uraniborg 
och Danmark. Han slutade sina dagar i tjänst hos kejsar Rudolf II i Prag. Tychos död var något 
av ett mysterium. Man har undersökt hår från Tycho Brahe under 1990-talet och sett att han fick 
ett stort intag av kvicksilver ca 20 timmar före sin död. En teori är att han mördades. Jag tror att 
Tycho fortsatte sin alkemiska forskning över gränsen för vad som var möjligt, kvicksilver var ju 
ett av de ämnen som alkemisterna var fascinerade av. I det här fallet tror jag att det var ”curiosity 
that killed the cat”. Tychos sista ord var tydligen ”måtte jag inte ha levat förgäves”. 
Tycho Brahe var rosenkreuzare. Detta är inget jag sett uppgift om någonstans, men han lämnade 
ett tecken efter sig på sitt vanliga storslagna sätt. Hela hans anläggning på Ven är utformad som 
ett rosenkors med Uraniborg som rosen i mitten.1 Dessutom återupprepas symboliken i Urani-
borgs och Stjärneborgs planritningar. Tycho Brahes valspråk var ”att verka men inte synas”. 
Jag hade också en känsla av att det borde finnas en förbindelselänk mellan Tycho Brahe, Jakob 
Böhme och vidare från honom till Jane Lead och Louis Claude de Saint-Martin. Denna förbin-
delselänk fann jag när jag sökte på ”Brahe”+ Görlitz som var den stad där Böhme levde. Där 
fanns länken som bestod i en brevväxling mellan Brahe och astronomen Scultetus (1540-1614). 
Astronomerna och matematikerna i Europa tror jag bildade kärnan i det rosenkreuziska broder-
skapet som Tycho Brahe tillhörde.  
Johannes Kepler känns som en andlig broder till Tycho. Han ärvde Tychos omfattande beräk-
ningar (stal dem enligt Tychos arvingar), och fullbordade på sätt och vis Tychos arbete genom att 
sätta solen i centrum för vårt solsystem. Herbjörn var Johannes Kepler.  

1600-TALET - JANE LEAD, KVIETIST, FÖRFATTARE OCH VISIONÄR MYSTIKER 

Jag leddes till Jane Leads texter på Internet och kände genast ”igen” dem. Det kan ses som ett 
ganska svårgenomträngligt verk, men för mig har det betytt mycket. Jane var en engelsk mystiker 
och profetissa. Hennes texter handlar mycket om den ”yttersta tiden”, Gudsrikets införande på 
jorden. På samma sätt som Hildegard av Bingen beskriver hon ofta en vision hon haft och fort-
sätter med att förklara dess innebörd. Jane Lead fick information om att hon skulle vara en av 
dem som skulle delta när Gudsriket en gång blev verklighet här på Jorden. Hon intresserade sig 
för alkemi och var John Pordages ”soror mystica”.  
Tillsammans startade Lead och Pordage en teosofisk sammanslutning, The Philadelphian Society. 
De var starkt påverkade av Jakob Böhmes skrifter. Enligt vissa källor var Jane Lead en s.k. ”kvie-
tist”. Jane Lead levde med målet att en gång få bli ett med Gud. 

                                                 
 
1 http://www.nada.kth.se/~fred/tycho/uraniborg.html 
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I en beskrivning av Pordages liv på Internet talas det bl.a. om att han anklagades av "inkvi-
sitionen”, (the Anglican commission), för heresi. Han blev avsatt från sitt ämbete 1654. Någon 
gång i början av 1700-talet förbjöds också ”the Philadelphians” av den engelska regeringen. 

1700-TALET - LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN, FÖRFATTARE, OCH MYSTIKER 

Jag har alltid haft en stark dragning till tiden runt franska revolutionen. På något sätt visste jag att 
jag levt ett liv i Frankrike under 1700-talet, men jag ”blockerade” länge information om detta liv. 
Jag tyckte att det verkligen kunde räcka med alla andra liv som kommit upp. Men i april 2002 
råkade jag på namnet de Saint-Martin och visste helt plötsligt att det var ”jag”.  
När jag sökte information om denna person visade det sig att han var teosof, mystiker och ro-
senkreuzare (i alla fall i filosofisk betydelse). Han publicerade sig under beteckningen ”den 
okände filosofen”. Louis Claude de Saint-Martin var i ungdomen medlem av en esoterisk skola 
där man praktiserade någon form av yttre väg, men valde senare den egna inre vägen. Han levde 
på sätt och vis ett asketiskt liv, valde att inte gifta sig efter att fått ett meddelande om att ”det som 
är av kött hör till kött”. Han var starkt påverkad av Jakob Böhme, och läste också skrifter av Jane 
Lead och John Pordage i den mån det var möjligt att få tag på deras skrifter. Louis Claude de 
Saint-Martin ägnade hela sitt liv åt att utveckla sig mot målet att nå en enhet med Gud. Han hade 
en kunskap om andliga kommunikationer och andlig vägledning. 
En brevväxling mellan den schweiziske baronen Kirchberger och de Saint-Martin finns tillgänglig 
på Internet. De studerade tillsammans (via brevväxling) Jacob Böhmes, Pordages och Leads skrif-
ter. Ett arbete som pågått i det föregående livet och som nu fortsatte. Ganska fantastiskt att vi 
faktiskt hjälpte oss själva framåt genom liv efter liv. Den grund som lagts, de texter som skrivits, 
användes i ett efterföljande liv. 
Enligt vad jag förstått utifrån en dröm från den 26/8 2002 träffades Herbjörn och jag under 
franska revolutionen, han hade tydligen ett bokförlag eller något liknande. 

UTANFÖR SAMHÄLLET 

Jag fick en glimt av ett liv som jag inte riktigt kan placera. Jag stod på en väg, det var vårvinter 
och den smala vägen, den liknade mest en kärrväg, var fruktansvärt gyttjig. Jag var barfota och 
hade gyttja långt upp till knäna. Jag var en ung pojke, kanske i trettonårsåldern. Jag var helt ut-
blottad, mina kläder var bara trasor som knappt skylde kroppen. Jag såg en by en bit därifrån, 
men jag hörde inte dit. Jag var förvånad över att jag överlevt vintern. 
Det kändes som om det var ett relativt ”färskt” liv, jag tror att det kan ha varit ett mycket kort liv 
mellan Louis Claude de Saint-Martin och Hilma af Klint. 

1862 TILL 1944 - HILMA AF KLINT, KONSTNÄR OCH VISIONÄR MYSTIKER  

Den svenska konstnären Hilma fick under tiden 1896-1906 tillsammans med fyra väninnor i en 
grupp som kallades De fem, undervisning av olika andliga lärare från den andra dimensionen. 
Bland dem som ledde denna grupp var Ananda, Amaliel och Gidro, som också säger sig stå 
främst bland dem som leder mig. Hilma hade en stark känsla av att vara kallad till något viktigt 
och det fick också gruppen som helhet veta att den var. Under 1906-1915 målade Hilma ca 200 
målningar under mediumistisk ledning som hon såg som ”det centrala verket”. Hilma af Klint 
levde ett mycket asketiskt liv. Hon avstod från familj för att kunna uppfylla sin stora uppgift i 
livet. Hennes starkaste önskan var att bli fri, få lämna kedjan av inkarnationer och få komma vi-
dare.  
Det centrala verket, Hilmas målningar från 1906-1915, visades på Liljevalchs i november 1999 till 
januari 2000. När jag såg en artikel i en tidning om utställningen där en av målningarna fanns 
avbildad visste jag direkt att detta var mycket viktigt. Jag tyckte mig känna igen målningen i arti-
keln och ”visste” vad utställningen skulle innehålla. Jag har aldrig varit intresserad av konstut-
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ställningar, men den här besökte jag inom ett par dagar efter det att jag sett artikeln. Även om jag 
var förberedd blev jag ändå otroligt tagen av att upptäcka att det verkligen var de teman som jag 
förutsett som behandlades. Jag visste att det fanns ett meddelande till mig i detta verk! Dessutom 
var det en kraft eller energi i målningarna som jag aldrig upplevt förut. Fast jag ändå varit på 
Prado, Louvren, National Gallery i Washington, Vatikanmuseet etc. och sett många berömda 
målningar. Jag upptäckte att det fanns en bok som handlade om Hilma af Klint och köpte den 
förstås direkt. 
Dagarna efter utställningen och när jag börjat läsa boken var jag så nära ett psykiskt sammanbrott 
som aldrig förut eller efteråt. Det var så otroligt underligt alltsammans. Det var precis som om 
det handlat om mig, om oss, gruppen som mötts i Qigongen. Och ändå förstod jag inte alls vad 
det handlade om. Jag hade nog direkt en känsla av att jag varit Hilma men kunde ändå inte tro på 
det. Det här var trots allt i början av min utveckling. Idag kan jag ändå känna att Hilma är jag, 
eller rättare sagt att mycket av det som är jag också fanns i Hilma. Visserligen har jag aldrig målat, 
kände alltid en sådan prestationsångest så fort jag försökte rita som barn. Men hennes liv var en 
förberedelse för det som händer nu. ”Vi är alla vetekorn som myllats ner för att ge en ännu rikare 
skörd.”  
Texterna som De Fem fick ta emot från Ananda och de andra lärarna är mycket dunkla, de Höga 
ville verkligen inte styra utvecklingen genom att göra förutsägelser som kunde tolkas bokstavligt. 
Men dessa texter handlar verkligen om det som händer nu. Målningarna är i vissa fall mer tydligt 
framtidssyner, på vissa av dem finns det människor som gör rörelser ur vår qigong-metod och de 
handlar också mycket om energier i människokroppen.  
När jag hade tagit emot Texten från de Höga Mästarna fick jag i ett meddelande från mina Lärare 
15/9 2001 följande information. ”Bilderna har gjort sin tjänst för dig, nu måste de komma andra till nytta. 
Texten och bilderna bildar ett helt budskap, de hör verkligen samman, kommer från samma källa. Nu skall allt 
visas för världen, ditt stora arbete skall äntligen komma till sin rätt. Du har verkligen rätt att göra din egen bear-
betning, det är ju ditt eget verk, ditt hjärteblod.” 
Hilmas målningar innehåller mycket av det som hon lärt i tidigare inkarnationer. Teosofiska och 
alkemistiska symboler är vanligt förekommande. Hennes andliga lärare och mästare använde 
henne som ett medvetet medium, inget som hon inte hade levt och lärt i någon inkarnation 
kunde förmedlas genom henne. 
Efter ett föredrag i Umeå öppnades fler minnen från detta liv (21/5 2002). Jag såg en herrgård 
som var Tofta på Adelsö. Pelare vid ingången. Såg också en avlång salong med en möbelgrupp. 
Tänkte på Mårbacka, associerar till denna tid, Selma Lagerlöfs tid, från före förra sekelskiftet och 
framåt 20-talet.  
Jag åkte ut till Adelsö veckan efter min dröm. Jag hade fått veta av Gustaf af Klint att Tofta verk-
ligen varit deras släktgård. Och allt stämde! Bilden jag ritade i min dagbok när jag fått visionen av 
Tofta stämde verkligen. Allt var sig så likt. Det var en underbar upplevelse att få komma dit igen, 
just nu när syrenerna blommar, precis som de gjorde när Hilma och hennes familj kom ut dit för 
sommaren. Det vällde fram en sådan kärlek för denna plats och denna trakt inom mig. Men där 
fanns också en känsla av förtryck, att jag inte varit riktigt accepterad ”inomhus”. Jag skrev 22/6 
2002. Besöket på Tofta gav mig på något sätt kontakt med Hilmas barndom och ungdom. Visst var det under-
bart att få vara där ute men det fanns ändå ett element av ”förtryck”, att vara annorlunda eller inte riktigt accep-
terad? 
Den person som Hilma kallade No 8 skrev följande. ”När Hilma och jag närmade oss kära Tofta, 
stannade Hilma, höjde sin ena hand mot himlen och uttalade ungefär följande bön. Frid över min 
kära barndomstid/hem, där jag kämpat och lidit så mycket. Må du bli ett hem till tröst för lidande 
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systrar och bröder. Din ytlighets tid är snart förbi, då skall din världsliga uppgift börja. Frid över 
dig!”1 

SANNINGEN BAKOM BIBELN 

Hilma af Klint levde alltså ytterligare nästan trettio år efter det att arbetet med Det centrala verket 
hade slutförts. När hon hade avslutat det 1916 kom hennes tid och kraft under flera år att tas i 
anspråk för att vårda den åldriga modern som gick bort 1920. Men det verkar också ha varit un-
der dessa år som Hilma noggrant gick igenom Bibeln och försökte förstå om den etablerade san-
ningen om dessa böcker verkligen stämde. Den slutsats som hon kom fram till var att den etable-
rade uppfattningen om Bibeln var sann.2 Från den här tiden härstammar sannolikt också en lapp 
med anteckningar som handlar om det arameiska språkets bakgrund och historia samt de olika 
språk och alfabeten som härstammar från arameiska, t.ex. hebreiska. Hilma har enligt denna lapp 
sökt information från Nöldeke, ”Die semitischen sprachen” (1899) och Sanda, ”Die aramäer” 
(1902).3 
Det arbete som Hilma gjorde för att förstå sanningen bakom Bibeln var helt klart initierat av den 
andliga undervisningen under åren 1896 till 1906. Där framställdes den kristna läran i ett mycket 
annorlunda sken än vad som förmedlades genom den etablerade kristendomen. Undervisningen 
från den andliga världen syftade till att ge impulser till en omvärdering av kristendomen och Bi-
beln, och Hilma försökte uppenbarligen förstå vad de andliga lärarna hade syftat på. Men det är 
också tydligt att hon inte kom fram till något som kunde rubba den etablerade sanningen. Tiden 
var ännu inte mogen, Dödahavsrullarna och biblioteket från Nag Hammadi väntade fortfarande 
på att upptäckas och världen hade långt kvar till ett läge där information kunde tas fram och 
sammanställas genom en enkel ”knapptryckning”.  
Hilma hade alltså genom den andliga undervisningen fått veta att den nuvarande kristendomen 
var en fullständig vrångbild av vad den ursprungligen hade varit. Samtidigt hade hon genom sina 
studier av Bibeln kommit fram till att denna bok innehöll en historisk sanning. Hur var det möj-
ligt att förstå och integrera två så motsatta budskap? Jo, denna bild passade ju som hand i 
handske med teosofins och antroposofins lära. Teosoferna hade fört fram en, som de menade 
hemlig, sanning som fanns dold bakom eller under den etablerade religionen. Rudolf Steiner, som 
Hilma kom att ansluta sig till från år 1920, förde helt och hållet fram det teosofiska budskapet 
men påstod att han hade upptäckt det själv genom sin clairvoyanta förmåga och andliga veten-
skap. Det var inte så underligt att Hilma kom att se Steiner som den utlovade frälsaren i den nya 
tiden och antroposofin som den rätta läran eftersom han själv sålde in just detta budskap.  
Man måste också väga in det tidiga 1900-talets kvinnosyn i Hilmas tolkning av de förutsägelser 
som hade getts till De fem. De hade ju fått veta att det skulle födas en profet som skulle föra 
fram en ny lära och som skulle uppnå den slutliga invigningen, men beträffande frågor om när 
och hur detta skulle ske hade man inte fått några besked. Den kommande benämndes ofta ”han” 
och Hilma anade också att det som skulle hända på något sätt hade att göra med de kristna profe-
tiorna om Mästarens återkomst. Vid den här tiden såg man allmänt kvinnor som en fysiskt och 
psykiskt svagare och mindre begåvad del av mänskligheten, Hilma och andra svenska kvinnor 
hade ju inte ens rösträtt fram till 1921. Det är inte alls underligt att Hilma sökte efter den guru 
som hon hade fått veta att hon skulle möta på jorden och i en manlig skepnad.  

MÄSTARKULTERNAS TID 

Hilma af Klint var, som jag skrev, tidigare medlem i Teosofiska Samfundet i Stockholm redan 
från föreningens grundande år 1889. En hel del av de teman som hon arbetar med i Det centrala 

                                                 
 
1 Lnr 1164 s 45. 
2 Pärm 6. Lnr saknas. Titel: Ant. Bibeln. 
3 Lnr 555, sista sidan. 
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verket kan också återfinnas i teosofin. Men jag tvivlar personligen på att Hilma trängde speciellt 
djupt ner i den teosofiska läran. Hon bevistade bevisligen föreläsningar som arrangerades av det 
teosofiska sällskapet, bland annat lyssnade hon på föredrag av det tyska förbundets ordförande 
Rudolf Steiner år 1908 och 1912. Men hon läste enligt egen utsaga inte H P Blavatskys bok Isis 
Unveiled, som var en av teosofins grundtexter, förrän i början av 1930-talet.  
Jag får intrycket att det svenska teosofiska sällskapet inte tillhörde den inre kretsen inom den 
teosofiska rörelsen, som kallades den Esoteriska skolan. Den Esoteriska skolan sysselsatte sig 
med den esoteriska delen av teosofin, alltså den del som bara skulle avslöjas för en invigd inre 
krets och som härstammade från de utforskningar av ockulta krafter eller s.k. vit magi som grun-
darna av Teosofiska Samfundet hade ägnat sig åt. När Rudolf Steiner, på uppdrag av samfundets 
ordförande Annie Besant, skulle skapa en avdelning av den Esoteriska skolan inom den tyska 
delen av Teosofiska Sällskapet köpte han på hösten 1905 ett tillstånd att skapa en ”irreguljär” 
frimurarorden av den kontroversielle ockultisten Theodore Reuss. Eftersom det tyska Teosofiska 
Samfundet inte hade någon esoterisk skola före 1907 är det är inte heller troligt att det svenska 
Teosofiska Samfundet skulle ha haft någon esoterisk avdelning under tiden mellan dess grun-
dande och slutet av 1900-talets första decennium.  
Det finns hur som helst inget i Hilmas efterlämnade texter som tyder på någon större aktivitet 
från hennes sida i Teosofiska Samfundets verksamhet och absolut inget som ger intryck av att 
hon skulle ha varit medlem i någon inre cirkel eller esoterisk skola inom teosofin. När Rudolf 
Steiner besökte Stockholm 1908 bad hon om ett sammanträffande och ett kort samtal kom till 
stånd med hjälp av tolk. Vid den här tiden hade Rudolf Steiner alltså börjat bygga upp det tyska 
Teosofiska Samfundets esoteriska del, och om han var i Stockholm för att öppna en lokalavdel-
ning där finns det i alla fall inget belägg för det på Internet. Däremot vet man att det fanns en 
avdelning av den esoteriska skolan som han kallade ”Mystica aeterna” i Oslo. Vid en visit i Oslo 
1921 samlar Steiner alla medlemmar av ”Mystica aeterna” och annonserar att den gamla formen 
av Misraim-tjänst nu definitivt skall upphöra (även om man också tar in två eller tre nya med-
lemmar vid det tillfället).1 
Om man vill försöka utläsa något av mönstret för Steiners besök i de nordiska huvudstäderna så 
ser man att han gjorde två eller fler besök i alla de nordiska huvudstäderna mellan åren 1908 och 
1914. I samband med första världskrigets utbrott flyttade Rudolf Steiner till Dornach i Schweiz 
och under de åren var det omöjligt för honom att resa omkring i Europa. Under kriget och efter 
krigsslutet var han i stället sysselsatt med en intensiv nationalistisk antroposofisk propaganda i 
Dornach och tyska städer som Berlin och München. Efter första världskriget reste Steiner inte till 
någon annan nordisk stad än Oslo. Eftersom vi vet att det fanns en avdelning av ”Mystica aeter-
na” i Oslo kan man anta att hans besök där hade med den att göra. 1921 startades den antroposo-
fiska kyrkan ”Kristensamfundet” och en ny konstitution antogs för Antroposofiska Sällskapet i 
slutet av 1923. Det är rimligt att anta att Steiners besök i Oslo 1921 och 1923 hade anknytning till 
dessa förändringar av organisationen kring Steiners esoteriska skola ”Mystica aeterna”.  Mitt re-
sonemang siktar till att visa att det inte fanns någon sådan esoterisk skola under Steiners ledning i 
Norden annat än i Oslo, och därmed inte heller i Stockholm.  
Efter sin mors död 1920 reste Hilma af Klint däremot till Steiners antroposofiska center i Dor-
nach i Schweiz. Där deltog hon i en verksamhet/undervisning som inledningsvis gjorde att hon 
helt upphörde med sin konstnärliga verksamhet i två år. När hon sedan åter tar upp måleriet 1922 
har hon ”konverterats” till att måla helt i Steiners konstnärliga anda, något som hon fortsätter 
med fram till sin död. Som praktiserande antroposof blev Hilma indragen i personkulten av Ru-
dolf Steiner. Hon och andra antroposofer såg nu Steiner som den utlovade frälsaren som världen 
behövde efter det förödande kriget. Steiner har själv i mängder av föredrag under och efter kriget 
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identifierat sig med ärkeängeln Mikael från Daniels profetia i Bibeln, som han menade var de 
tyska folkens specielle skyddsängel. När Hilma under 1920- och 1930-talet gick igenom sina an-
teckningar från de år när hon arbetade med Det centrala verket trodde hon att de förutsägelser som 
finns där om något slags andlig fullbordan, naturligtvis måste ha avsett Rudolf Steiner. 
Upphöjelsen och personkulten av Steiner inom antroposofin fortsatte, under ledning av hans 
änka Marie Steiner, efter hans död år 1925. Efter år 1930 reser Hilma inte mer till Dornach, men 
hennes tro på Rudolf Steiner verkar kvarstå oförminskad till hennes död hösten 1944. Under hela 
1930-talet vittnar dock hennes dagboksanteckningar om en växande rädsla och förvirring över 
den politiska utvecklingen i Europa. Hon försöker förstå och hantera sina onda aningar om Hit-
ler och Stalin genom att applicera antroposofiska teorier om nationella andar som Mikael och 
onda krafter som Lucifer och Ahriman på det framväxande hotet från de totalitära diktaturerna, 
men dessa förklaringsmodeller ger henne ingen ro i själen.  
Som en direkt motsvarighet till kulten av den stora mästaren och övermänniskan Steiner inom 
antroposofin växer under 1920-talet en kult av mästaren och övermänniskan Hitler fram i resten 
av Tyskland. Vid nazisternas maktövertagande skyndar sig också de tyska antroposoferna att 
lyckönska den nye führern och Marie Steiner vägrade till och med efter krigsslutet att ta avstånd 
från Hitler och nazismen. Det finns inget i Hilmas efterlämnade texter som på något sätt förbin-
der henne med nazistiska åsikter, och den antroposofiska rörelsens totalitära och radikal-
nationalistiska karaktär verkar gå henne helt förbi. Men hon känner tydligen ändå av dessa 
strömningar på ett omedvetet plan, jag gissar att den dolda agendan i antroposofins esoteriska 
avdelning är en av orsakerna till hennes oro under 1930-talet.  

SVARTMAGER   

Redan år 1911 kan man spåra en kamp eller rädsla i det Hilma skriver beträffande felaktiga sätt 
att använda andlig kraft. Hon skriver att om man använder den andliga kraften på ett egoistiskt 
sätt är det något skadligt, men om man däremot har lyckats rensa ut sin egoism och sina person-
liga önskningar och lägger kraften under en högre vilja är det en god kraft som utvecklas. Svart-
mager var sådana som gjorde ett medvetet motstånd mot kärlekens lagar, som använder sig av 
alla de lägre och lägsta drifterna i egoistiska avsikter. Mot sådana människor var man tvungen att 
göra kraftigt motstånd.  

De mediala krafterna är av ondo när de är pygméartade, det vill säga egoistiska. Men allt mer får du 
(Hilma) nu klart för dig att när de läggs under höga intelligenser är de goda. Endast så får du använda 
dem. Många spiritister använder sig av det förstnämnda slaget. Dem bör ni kraftigt motarbeta. Det är av 
största vikt att ni förstår skillnaden, som huvudsakligen består i att i förstnämnda fallet tar hon (mediet) 
in budbärare som använder sig av hennes personliga begärskropp, och i det andra fallet lägger hon ner 
sina personliga önskningar.1 

Över er står ledare, under er står fiender. Lär er att skilja på ont och gott, för världens begrepp är 
ganska felaktigt när det gäller att skilja på vän eller fiende. Men en förpost måste vara skarp i sin 
iakttagelseförmåga, och måste hugga till när fienden kommer smygande så listigt för att fälla honom 
bakifrån. Du tänker kanske att vi predikar öga för öga och tand för tand, men det är inte meningen. Det 
är dock nödvändigt att lära sig att skilja på ont och ont. Det finns ett ont som måste klippas av och ett 
ont som måste uthärdas. Hur skiljer sig då det ena onda från det andra? Jo, det onda som är en följd av 
okunnighet och svaghet, det måste uthärdas, det måste så småningom genom större kunskap och stär-
kande av karaktären utvecklas och ersättas av ett gott. Men det onda som härstammar från 
svartmagerna, från de krafter som kommer från ett medvetet motstånd mot kärlekens lagar, som 
använder sig av alla de lägre och lägsta drifterna, …, de måste huggas av med svärdet för den enda 
möjligheten att befria sig från dem är genom ett kraftigt motstånd. 2   

När en människosjäl kommit under inflytande av dessa frestande, illasinnade och illmariga andar så 
finns inget annat skydd än att hugga av förbindelselinjen till denna kraft som till en fiende som man 
kastar ut. Men finns det en risk att man går förlorad (att de mörka krafterna vinner)? Under vår 
nuvarande världsutveckling är kunskapen om det onda ett mycket outrett fält, nyplöjda vägar och fåror 
skall omplantera de vetandets frön som hittills utvecklats, och fängslade krafter skall nedläggas i de nya 
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fårorna, bundna själar skall myllas ner, för att skalet skall kunna upplösas. Oroa er inte för att era 
utvecklingsmöjligheter skall hindras. Världarnas Herre och behärskare vet vad Han gör och Hans kärlek 
är oändlig, Hans vishet ofattbar och Hans makt obegränsad. Mer behöver ni inte kunna fatta.1  

Det kommer inom kort att stiga ner så väldiga krafter som tar er i besittning, att ni kommer att kunna 
utföra ett snart sagt jättearbete under deras skydd. För att ni skall kunna ta upp dessa krafter i ert inre 
fordras en stor återhållsamhet på det yttre planet. Vad menar vi då med återhållsamhet? Vi menar att ni 
först och främst skall se till att ingen oro av vilket slag det än månde vara skall göra intryck på er inre 
människas yttre område, det vill säga på er personlighet. Ni blir inte användbara om ni inte kan avhålla 
er från irritation av vilket slag det än månde vara. 2  

Se först och främst till att ordet inte används annat än i det godas tjänst, och med det menar vi att ni 
måste vara angelägna om att skilja på ont och gott. För det är inte att ställa ordet i det godas tjänst att 
utplåna alla krafter och inte sätta sig till motvärn mot svartmagernas skara. Nej det är att stå i det 
godas tjänst att beslutsamt klippa av där det behövs. Ord av mildhet och överseende är endast på sin 
plats där okunnighet härskar. Atmosfären är förorenad på er jord, och den behöver rensas genom 
offerhandlingar. Sedan långa tider tillbaka har offerhandlingar tagit sig uttryck i att låta det djuriska 
tillintetgöras inför den Högstes fötter, och däri låg en stor universaltanke. Djuret inom människan skall 
offras av kärlek till det Gudomliga, och när vi talar om offerkyrkan som vi skall bygga upp, är det just på 
denna grund att ni skall försöka skapa ett offer av er egen lägsta natur och lägga det framför den 
Högstes fötter.3 

Hilma illustrerade också en kamp mellan ”vita” respektive ”svarta” krafter i målningarna Serie US, 
grupp 8, nr 6 och Serie US, grupp 8, nr 7 som hon målade hösten 1913. Det är intressant att se hur 
hon använde ordenssymboler som svärd, sköld och örn i dessa målningar. Nazisterna använde ju 
tio år senare medvetet magiska symboler som runor, svastika och solhjul från diverse ockulta 
ordnar i sin propaganda. En bild med den tyska örnen tillsammans med hakkorset var den 
främsta symbolen för Nazi-Tyskland. Hilma verkar långt i förväg intuitivt ha anat det elände som 
skulle drabba världen genom den kult av övermänniskan, det rena blodet och den ariska rasen 
som nazismen skapade.   
Frågan är om inte Hilma hade räknat Steiners hemliga orden till en sådan svart kraft som använde 
sig av de lägsta drifterna, om hon hade känt till den. När han skapade Mystica aeterna utgick Stei-
ner nämligen från en orden som köptes från Theodore Reuss som förde fram sexualmagi i sina 
böcker och som hade kontakt med Alistair Crowley. Crowley skapade i sin tur Thelema som var 
en mycket dunkel filosofi som byggde på den rena egoismens kraft och utnyttjande av sexuella 
energier. Dessa hemliga ordnar var en del av ett kraftfält där till exempel Thuleorden också 
ingick, Thuleorden var ett antidemokratiskt mannaförbund som ledande nazister tillhörde. Naz-
ismens ockulta rötter syns bland annat på sättet att använda svastikan och runorna i symbolsprå-
ket och i hur SS byggdes upp enligt förebild från hemliga ordnar. Hitlers närmaste medarbetare 
och hjärtevän under den fängelsevistelse där han skrev första delen av Mein Kampf var Rudolf 
Hess, som var en övertygad antroposof. Hess blev också en av ledarna i det nazistiska partiet, han 
var ordförande i partiet fram till den resa han gjorde till Storbritannien för att mäkla fred år 1941.  
Men det idémässiga sambandet mellan nazismen och Rudolf Steiners ockultism och hans rasist-
iska, antidemokratiska och radikal-nationalistiska filosofi verkar aldrig ha gått upp för Hilma. När 
hon dog hade världen förhärjats på grund av de osunda idéerna om en övermänniska och ofelbar 
frälsare som skulle lyfta upp det tyska folket till ett världsherravälde. Miljoner människor hade 
dött för visioner om den starkes och maktapparatens rätt över alla andra rättigheter, om national-
staten som en djupt andlig företeelse, om jorden och folkets rena blod som bärare av denna ande 
och om det ”ariska” folkets rätt att utplåna och dominera över alla andra folk. Detta var idéer 
som fanns i lika stor utsträckning i Rudolf Steiners lära som i Hitlers, men för Hilma var det 
omöjligt att se det osynliga bakomliggande mönstret. Hon klarade inte av att se den riskabla 
människosyn som fanns inbyggd i teosofin, och om möjligt ännu mer i antroposofin. Hon hade 
ingen möjlighet att genomskåda sambandet mellan kristendomen, hemliga sällskap som frimurar-
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na, de esoteriska skolorna inom teosofi och antroposofi, mannaförbund och hemliga ordnar som 
Thulesällskapet - och nazismens förvandling av Tyskland till ett jättelikt mannaförbund som rea-
liserade det kristna judehatet i industriell skala. Denna möjlighet är något som vi bara kan få ge-
nom att se tillbaka på historien med tillgång till rätt slags information.  

STARTEN AV NEW AGE – TEOSOFI OCH ANTIDEMOKRATISKA RÖRELSER I BÖRJAN AV 1900-
TALET 

Det är också tydligt att de cirka trettio åren från det att den andliga undervisningen avslutades 
1915 och fram till Hilmas död år 1944 har satt spår som har påverkat mig starkt även i det nuva-
rande livet. Det har dykt upp teman som jag har kämpat mycket med, och som jag så småningom 
har förstått har varit ett slags blockeringar eller komplex som skapades i det förra livet och som 
jag har varit tvungen att arbeta med att förstå och lösa upp i det här livet. Det finns två huvudte-
man inom detta område, det ena är min kamp med destruktiva mästarkulter och det andra är 
andra världskriget och de ohyggliga lidanden som skapades under nazismen och för den delen 
även under kommunismen. Idag kan jag se att dessa två teman egentligen är ett och detsamma, 
nämligen de oerhört negativa effekter som skapas av totalitära, antidemokratiska och förtryck-
ande mästare eller regimer och av de människor som ger upp sin egen fria vilja och sitt eget per-
sonliga ansvar och underordnar sig sådana svarta mästarkulter.     

DEN SVARTA FILOSOFIN SOM SKAPADE DET TREDJE RIKET OCH VÄRLDSKRIGETS HAR-
MAGEDON 

Historien runt nazismen och det andra världskriget har varit en något som jag har kämpat med 
att förstå sedan jag var mycket ung. Det första jag kommer ihåg i det sammanhanget är att jag var 
i åttaårsåldern och att jag räknade efter hur länge det var sedan andra världskriget hade slutat. Det 
var ju bara tjugo år sedan det hade slutat, och jag var förvånad över att man aldrig talade om detta 
krig. Med facit i handen, och efter att ha sett alla den förvirring som Hilma skrev om i sina texter 
från 30-talet, kan jag förstå att min egen fixering vid nazismen och andra världskriget egentligen 
är en rest från hennes liv. Jag bar med mig en karmisk skada eller blockering som hade att göra 
med Rudolf Steiner som i samband med första världskrigets slut reste runt och propagerade för 
en mästarkult i Tyskland (ledd av honom själv förstås) och mot alla demokratiska ideal. I nästa 
steg skapade antroposofen Rudolf Hess och Hitler ett manifest för det totalitära tredje riket och 
Hitlers status som mästare eller führer.  
Min egen kamp för att förstå dessa sammanhang, och samtidigt bearbeta och lösa upp en karmisk 
blockering från föregående liv, finns dokumenterad i boken Rosenkorset. Mitt arbete med att be-
skriva den sanna bakgrunden till de monoteistiska mästarkulterna och profetiorna om det stora 
världskrigets Harmagedon som skall bereda vägen för Messias, som jag har dokumenterat i mina 
böcker om Bibelns uppkomst, har också till viss del drivits fram av det fruktansvärda exempel 
som nazismen skapade. 

IN I 2000-TALET – ÅSA KLEVELAND, ANDLIG FULLBORDAN OCH EXAMEN I MYSTERIETS 
SKOLA 

Min andliga härstamning och min själs utveckling genom många liv skapade grunden för den 
andliga utveckling och slutliga fullbordan som jag har fått uppleva i det här livet. Jag har så små-
ningom förstått att jag genom liv efter liv har införlivar alla de gamla mysteriefilosofier i min själ 
som så oväntat aktiverades i min utveckling i det här livet, och att det finns en logisk förklaring 
till allt som skett. Jag är medlem i ett andligt brödraskap med starka band som har skapats genom 
många liv och det är dessa band och dessa bröder som har hjälpt mig framåt i min utveckling i 
det nuvarande livet. Jag har också förstått att mitt arbete med att beskriva det som har skett, för 
att om möjligt hjälpa andra framåt mot deras egen fullbordan, är en del av ett löfte som jag har 
gett och ett uppdrag som jag har tagit på mig i tidigare liv.  
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Jag har också under flera år arbetet med att förstå min själs drivkrafter och utveckling under de 
tidigare liv som jag fick insikt om under den process som föregick trikaya-buddhans manifester-
ande. Jag fick också information genom meddelanden från mina andliga lärare om att jag hade 
utbildats i de förnämsta skolorna, men vid den tidpunkten hade jag en ganska otydlig bild av vad 
detta egentligen betydde. 

Evolutionen måste ske av sin egen inneboende kraft, vi kan hjälpa men ej styra. Din väg genom liven 
har varit så fantastisk. Du har fått allt. Både lycka och olycka. Framgång och armod. Du har utbildats i 
de förnämsta skolorna och även levt i största okunskap. Men din väg har alltid varit meningsfull. Den 
inneboende kraften i ditt livsmönster har lett dig på den rätta vägen. Alla erfarenheter är viktiga. Makten 
och prålet är inte bättre än smutsen och lidandet. Om alla kunde ha denna insikt, att varje plats är den 
rätta, varje erfarenhet nödvändig.  

Men nu kan du i alla fall njuta av frukterna av alla dessa erfarenheter. Du är färdig med din utbildning 
nu. Nu väntar livet. För första gången kan du stiga fram i fullt medvetande om din egen storhet. Du har 
den rätta ödmjukheten för att förmå att hantera detta men nu skall du inte längre sätta ditt ljus under 
skäppan. Det måste få lysa fram till välsignelse för många nu. Du är klar för att tas i anspråk för din 
rätta uppgift. (31/10 2001) 
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6.  SÖKANDE EFTER DEN GEMENSAMMA GRUNDEN I MYSTERIERNA 

DEN NEOLITISKA MODERGUDINNANS SISTA GÅVA 

Dagarna före fullbordan av min jordiska evolution, alltså trikaya-buddhans förening med Cent-
rum, fördes jag tillbaka till utvecklingens start där den modergudinna som vi hade dyrkat i tider-
nas begynnelse gav mig en sista kraftöverföring (s 364). Jag insåg att jorden och det materiella 
universum är den moder som föder och när själarna under deras utveckling mot fulländning. 
Dyrkan av modergudinnan och erkännandet av hennes kraft tillhör vårt första ursprung här på 
jorden. Hur kan vi älska oss själva om vi inte älskar vår moder? 

MYSTERIEVETENSKAPENS URSPRUNG I SUMER 

Den sumeriska kulturen och filosofin steg fram på ett mycket starkt sätt under den period som 
jag dokumenterade i boken Evolutionen (2004-06 till 2004-11). Arbetet med de sumeriska myter-
na gav mig också en stor hjälp framåt i förståelsen för vad som hade gett underlag för skapandet 
av Tanak/GT.  
Kärnan i den sumeriska filosofin som jag förstår den var kärleken och balansen mellan det man-
liga och kvinnliga. Denna filosofi var också ett uttryck för de civiliserande och berikande krafter 
som manifesterade sig i de första städerna och den första naturvetenskapen där man studerade 
stjärnhimlen och utvecklade skriftspråk och matematik. Den kvinnliga kraften var fortfarande 
mycket betydelsefull men genom den starka kärlekskulten sågs jämlikhet, ömsesidighet och ba-
lans mellan det manliga och kvinnliga som grundläggande andliga förutsättningar.  
Jag försökte förstå den sumeriska kulturen genom det sumeriska språket som jag hittade i en su-
merisk ordbok på internet och jag upptäckte att det mesta kretsade runt andlig kraft. Jag har häm-
tat följande sammanfattning av mina insikter från min bok Evolutionen. 

ANDLIG KRAFT 

Till att börja med innehåller det skrivna sumeriska språket proportionellt sett oerhört många ord 
som har anknytning till andlig kraft (me), tempel, kultfunktioner etc. Detta är förstås en avspeg-
ling av det som faktiskt drev fram utvecklingen av det skrivna språket, nämligen tempelväsendet. 
De första skrivarna var kulttjänare, när skrivkonsten utvecklades var det bland annat i samband 
med andliga texter som hymner och mytologiska berättelser. Men det återspeglar också en med-
vetenhet om den andliga kraften som grund för allt annat. 
Ordet me ingick i många ord som bland annat hade att göra med civilisation, gudagiven kunglig 
kraft, inspiration, kreativitet och artisteri - blockerar man denna kraft blockerar man alltså också 
kreativitet och skapande förmåga.   
I Sumer var ordet för barmhärtighet och medlidande sammansatt av ('mjölk' + 'livmoder/nåd'). 
Den stora livmodern var den andliga världen varifrån allt härstammade. Mjölken var gudinnans 
barmhärtighet, en kvinnlig kraft. Inanna var Ans upphöjda ko, den som förmedlade förbarmande 
och nåd. 

GUDARNA GER KUNSKAP GENOM DRÖMMAR  

Att vara intelligent, vis eller allvetande hette gal-zu (gal-an-zu) och det bestod av orden ('mycket' + 
'himlen' + 'att veta'). Att vara vis var alltså ”att veta mycket om himlen”. Prästen eller prästinnans 
boning kallades gi-par vilket byggdes upp av elementen (’natt’ och ’att sträcka ut’). Prästen eller 
prästinnan var naturligtvis den som studerade stjärnhimlen, den som sträckte sig ut mot natthim-
len. 
Men detta att ha kunskap om himlen handlade inte bara om astronomi utan också om att kunna 
få del av gudarnas vilja och gudomliga påbud, varför begrepp som visioner, drömmar och omen 
kom att ingå i språket. Själva ordet för en gud, dingir, består av elementen ('beslut' + 'att leverera'). 
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Att vara vis var att veta mycket om himlen, både om stjärnhimlen och om gudarnas värld och 
deras beslut. Ordet för tråd, búru, betydde också att öppna, frigöra och att tolka en dröm. Här 
finns också föreställningen om Enkis palats eller kraftfält som ”en ödets tråd” som kan nystas 
upp och tolkas. 

KÄRLEKSAKTEN ÄR GRUNDEN FÖR ALLT GOTT 

Ett genomgående drag som slog mig när jag studerade de sumeriska orden var att allt som är gott 
förknippades med sexualitet. Orden för glädje, lycka, att njuta, att vara söt, god, vacker samt 
färskvatten var dùg eller du som bestod av elementen ('rörelse' + 'vagina'). Livets vatten, det mest 
nödvändiga och grundläggande samt ord för glädje och lycka var alltså detsamma som rö-
relse+vagina vilket inte kan betyda något annat än samlag. Ordet för nöje eller sällhet, sil, bestod 
av ('att stå upp som ett horn/att fylla' + 'glädje'), även detta har tydliga sexuella implikationer. En 
variant av samma ord betydde att lägga sig ned, att förbereda sig för kärleksakten, men också att 
lovprisa eller lovsjunga. 
Den fysiska kärleken, hieros gamos, som en del av andlig och själslig fullkomning beskrivs i Inana 
and Iddin-Dagan (Iddin-Dagan A).1 Där beskrivs nyårsfesten med all dess glädje. Människorna 
paraderade inför Inanna iklädda kläder som var kvinnliga på den ena och manliga på den andra 
sidan. Man sjöng och spelade och efter att kungen och gudinnan (i prästinnans skepnad) hade 
renat sig förenades de i kärleksakten. Man utförde reningsritualer, sände upp rökelse och offrade 
boskap. Efteråt bjöd kungen på en rik bankett till gudinnans ära, antagligen var det matoffren 
från templen som förtärdes. Man åt och drack, spelade och sjöng. 
Ordet för sexualitet, anspråkslöshet, anständighet, alla sorter/alla slag, var téš. Det bestod av ele-
menten ('att närma sig' + 'att åtrå'). Men i det sumeriska lexikonet anges också att detta ord även 
betyder ”att känna sig skamsen”. Och då är vi ju tillbaka till att sexualitet och skam blir ett och 
detsamma, precis som vi lärt oss att se det genom de senaste två tusen åren?  
När jag försökte finna exempel på hur detta ord téš användes fann jag ett exempel i An adab to An 
for Ur-Ninurta (Ur-Ninurta E). 

An raised his far-reaching gaze to the good shepherd. He spoke to Ur-Ninurta, his beloved son, with kindly 
words: "May there be shame at your awe-inspiring splendour, while you (?) ride as if on a great storm.2  

Himmelsguden uttalade alltså ungefär följande “må där uppkomma skam över din vördnadsbjudande 
storhet”. Att det skulle skapas skam över att Ans älskling uppvisade gudomlig kraft kan ju verkar 
underligt. Om man däremot översätter téš med att åtrå, i stället för att känna skam, blir det hela 
dock mer förståeligt. An uttalade en önskan om att Ur-Ninurtas styrka och kraft skulle väcka åtrå 
(avund), inte en önskan om att den skulle väcka skam. Att betydelsen skulle vara åtrå passar dess-
utom bättre ihop med de övriga sexuella betydelserna av ordet téš. Att det också kan betyda ”alla 
sorter” hänger antagligen ihop med att alla varelser har sexuella känslor. 
Orden födelsehydda och fårfålla användes ofta som metaforer för tempel och helgedomar, 
kanske speciellt när det gäller Inannas tempel. Fårfålla hade dessutom en ytterligare betydelse 
som platsen där tackorna betäcktes. Både detta ord och ordet födelsehydda har alltså med skap-
ande, förmering och fruktbarhet att göra. För mig framstår det klart att den sumeriska kulturen 
högaktade det kvinnliga och den sexuella kraften i en aldrig senare skådad omfattning.  

MANLIG-KVINNLIG JÄMLIKHET OCH HELIGT BRÖLLOP 

Ordet zà-mí som betyder lovprisa eller lovsång består av elementen (’område’ + ’kvinna’). Det 
kan förstås betyda att man vill lovsjunga ett område där man är född eller något liknande, men jag 
skulle tro att betydelsen ursprungligen var tempelområde och prästinna. Det var antagligen det 
kvinnliga och prästinnorna som var ursprunget för kulten, de som först stämde upp lovsånger. 
                                                 
 
1 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcslmac.cgi?text=t.2.5.3.1# 
2 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section2/tr2565.htm 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/
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Inannas tempel i Uruk är det äldsta tempel som upptäckts, och Uruk är sannolikt den äldsta sta-
den.  
Det kvinnliga och det manliga måste ha värderats på ett jämlikt sätt, i en ursprunglig och jordnära 
kultur vet man att både det kvinnliga och det manliga behövs för att människosläktet skall leva 
vidare. Ett uttryck för detta finns naturligtvis i de sumeriska hymner som lovsjunger kärleken, i 
dessa finns inga uttryck för att den ena parten skulle ha varit överlägsen eller dominerande. Båda 
kontrahenterna förbereder sig på samma sätt inför det heliga bröllopet, och båda njuter och gläds 
på samma sätt av varandra.  
I sumeriska ord som har att göra med bröllop finns jämlikheten explicit uttryckt. Bröllopsgåva 
heter níg-mí-ús-sá och består av ('sak' + 'kvinna' + 'att komma nära' + 'att vara av lika värde'). Or-
det mí-ús-sá-tur betyder svärson med tecknen för ('kvinna' + 'att komma nära' + 'att vara av lika 
värde' + 'ung'). I ordboken föreslås mí-ús-sá ('kvinna' + 'att komma nära' + 'att vara av lika värde') 
betyda brud. Bröllopet är alltså ”att komma nära en kvinna” och ”att vara av lika värde” var en 
integrerad del av denna händelse. 

LIVETS TRÄD  

Att göra ett religiöst offer, att utföra en kulthandling, hette av giš…tag, det består ('träd' + 'att 
smycka'). Att smycka ett träd var alltså urtypen för det religiösa offret. Ordet geštin betydde vin 
eller druvsaft och består av orden ('träd', + 'liv; vin'). Livets träd är alltså vinrankan. Geshtinanna 
var en gudinna som förknippades med drömtydning och med herde-temat. Hon var Dumuzis 
syster och valdes ut för att ersätta honom i undervärlden under den halva av året när han fanns 
bland de levande. Men Geshtin-an-a betyder såvitt jag förstår ordagrant Ans vinranka, eller him-
lens livgivande träd. 

KUNGASPIRAN VAR EN PENIS 

I Sumer var ordet för härskarstav eller kungaspira sammansatt av ('penis' + 'att visa'). Även i vår 
tid förknippas ju styrka och kraft med manligheten på olika sätt, det manliga könsorganet verkar 
ha stått modell för mycket, allt från extrema sportbilar till missiler.  
En annan direkt hänvisning till detta tema finns i bilder på de egyptiska faraonerna där den lilla 
kjolen lyfts upp av en omisskännlig erektion. Att vara viril och fertil var en livsnödvändighet, att 
faraonernas epitet var Horus, mäktig tjur, var förstås inte någon tillfällighet. Faraos och hans 
drottning iscensatte det heliga bröllopet för att föra ner himmelsk kraft och välstånd, precis som 
man gjorde i Sumer. 
Ensin var sumerernas föregångare till kungarna. En ensi var regent, men i första hand överste-
präst och ”vis man”, den som hade kontakt med gudarna. Symbolen för ensis gudomliga ämbete 
var kronan eller tiaran, och detta ord men bestod av ('me' + 'herre (en)'). Ensis kraft (me) symbolise-
rades alltså av kronan. Samma ord, men, betydde även ”jag” eller ”jag själv”. Min andliga kraft är 
alltså ”jag”, ”jag” är min andliga kraft. Att förneka och förminska den gudomliga kraften är att 
förneka och förminska sig själv. 

LIVETS VATTEN, ÅTERFÖDELSE OCH TRANSFORMATION 

Det sumeriska ordet a betydde vatten, kanal, sädesvätska, fader, flöde. Detta var sett epitet som 
hörde samman med sumeriska gudar som An och Enki. Den sumeriska berättelsen om den stora 
översvämningen innehöll också element av vattnets renande inverkan, att allt det gamla spolades 
bort och en ny värld kunde stiga fram. Det var också Enki som hjälpte människosläktet att över-
leva. Belöningen för den sumeriske ”Noa” blev ett evigt liv och en boning i gudavärlden. 
Tecknet eller ordet tud betydde att skapa, att avla eller ge liv åt något. Ytterligare betydelser av 
detta ord var att bli återfödd, transformerad och förändrad. Ordets beståndsdelar var (’att nalkas, 
möta’ + ’att gå ut’). Transformation eller återfödsel var alltså kopplat till att gå ut och att möta 
eller nalkas. Kanske var det själen som gick ut (ur kroppen eller ur ”dödsriket”) och kom in i en 
ny kropp som avsågs. 
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Ordet för att bli fri, ren, lätt var tán och det bestod av orden (’natur, karaktär’ + ’himlen’) Att bli 
fri och renad var alltså detsamma som att bli av samma natur som himlen. An var himlen och den 
andliga aspekten av skapelsen, jorden eller Ki var den materiella aspekten. Att bli fri innebar såle-
des att få en andlig eller himmelsk karaktär, att bli ren ande. 
Tro, legitimitet, sanning, höger sida, rättfärdig, god hette zid och bestod av orden (’själ’ + ’att gå 
framåt’). Att bli rättfärdig eller god var en kvalitet som hörde samman med att utveckla sin själ. 

KONTAKT MED DET GUDOMLIGA 

Ordet me-lám betydde en förskräckande glans, strålning, aura, ett mytologiskt ljus. Det bestod av 
('gudomlig kraft (me)' + 'vördnadsbjudande kvalitet, att skina'). Detta ord ger mig en känsla av att 
man var väl förtrogen med den andliga världen, och med de krafter och ljus som är förbunden 
med denna dimension. 
Gudomlig uppmuntran, gudomlig inspiration, stöd hette zi-šà-gál. Beståndsdelarna i detta ord var 
('andedräkt' + 'inälvor' + 'att vara tillgänglig'). Att få en gudomlig uppmuntran eller inspiration 
innebar alltså att få tillgång till anden eller det gudomligas andedräkt i sin kropp. Här finns alltså 
en direkt föreställning om att en människa kan ta emot gudomlig kraft.  
Ordet för själva landet Sumer var ki-en-gir vilket betydde ('plats' + 'herrar' + 'ädel, infödd'). Gu-
darna var i sumerisk mytologi prinsar eller herrar som bodde i himmelska palats som motsvarade 
olika jordiska tempelstäder. Guds prinsar var ursprungligen Ans söner, de sumeriska gudarna 
som bland annat beskrevs i form av den sumeriska zodiakens tolv gudomar. 

UNIVERSUM BESTOD AV ANDE OCH MATERIA 

Den sumeriska kulturen såg kärlek och sinnlighet som grunden för all glädje och allt skapande, 
både himmelskt och jordiskt. Det verkar som om den kvinnliga kraften ansågs som den viktigaste 
och mest ursprungliga. Ordet för kungamakt eller den högsta makten var nam-nin som bestod av 
(’ett abstrakt prefix’ + ’drottning’). Kungen fick sin legitimitet genom det heliga bröllopet med 
gudinnan, han fick sin kraft från henne.  
Ordet nin betyder drottning, ägarinna, härskarinna, härskare och består av ett återupprepat ní som 
betyder rädsla, djup respekt, fruktan. Gudinnan ingav alltså också djup respekt och till och med 
fruktan. Detta kan verka motsägelsefullt med tanke på kärleken som grundläggande kraft, men 
det representerar med ett materiellt tänkande de katastrofer som kunde uppkomma i form av 
missväxt, hungersnöd, epidemier etc. om inte den fruktbara och läkande kraften var gynnsamt 
inställd till landet.    
I den andliga dimensionen finns det en oerhört mäktig och opersonlig kraft i de högre frekven-
serna, vilken inger djup respekt inför det allsmäktiga. Även den stora kärlekens andliga eld är en 
mäktig kraft, som skulle bränna själen till aska om man fick tillgång till den i förtid. Det är därför 
som vi alltid skyddas från att komma i kontakt med krafter som vi inte är mogna nog, eller rena 
nog, för att klara av att möta.  
Men om det kvinnliga, gudinnan, var den högsta makten vad stod då An, himmelsguden för? 
Med ett ”monoteistiskt” och kristet synsätt likställer man gärna An med ”Fadern” eller ”Herren”, 
den manliga kraft som tillsammans med den manlige anden och den enfödde sonen skapade allt. 
Men tecknet för An bestod av beståndsdelarna (’vatten’ och ’högt’). An var alltså det stora vattnet 
i höjden, himlen som ett stort vatten. Universum bestod av an+ki, alltså det himmelska vattnet 
eller ”etern”, och det jordiska, materiella elementet. Allt skapat bestod av ande och materia i för-
ening.  
Från denna urkraft utgick sedan skapelsen i nivå efter nivå för att så småningom nå den nivå som 
för oss människor representeras av jorden. Vår materiella dimension var kroppen som i myterna 
uttryckligen förklarades vara skapad av jord, medan vår själ var förbunden med den andliga di-
mensionen. Ordet zi betydde andning, livskraft, strupe eller själ. 
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Från en opersonlig skapelse av himmel och jord får vi så de olika gudarna Enlil, Enki, Inanna, 
Nisaba och så vidare. De var olika krafter eller aspekter som utgått från ett enda ursprungligt 
urhav av kraft/materia.  

GUDINNAN VAR DEN SOM GAV MAKT OCH KUNSKAP 

I en hymn till Nisaba (Nisaba A) prisas den visa gudinnan Nisaba.1 Hon har samma färg som 
himmelens stjärnor och har en skrivtavla av lapis lazuli. Hon är modergudinnan, Ans första skri-
vare, den som för Enlils register, gudarnas visaste.  För att få säden att växa har hon renat sig och 
iklätt sig den heliga prästdräkten. För att se till att det förs fram brödoffer och dryckesoffer ut-
nämner hon en en-präst för landet. Ensi, de tidigaste härskarna, var en-prästernas överstepräst. 
Enki var en-prästernas herre, och han och hans präster närmade sig Nisaba i bön och åkallan. Där 
finns ett samspel mellan Enki och Nisaba, guden prisar gudinnan för alla hennes goda gåvor och 
önskar att alla hennes välståndsalstrande och civilisatoriska funktioner skall vara framgångsrika.  

Nisaba, may you be the butter in the cattle-pen, may you be the cream in the sheepfold, may you be 
keeper of the seal in the treasury, may you be a good steward in the palace, may you be a heaper up of 
grain among the grain piles and in the grain stores! 

Nisaba består av ni som betydde styrka och överväldigande makt, sa som kan betyda tråd, navel-
sträng, och ba, att ge ut eller distribuera. Detta beskriver en funktion där himmelsk kraft distri-
bueras ut som genom en navelsträng, vilket passar ihop med hennes aspekt som modergudinna, 
och även med förmågan att distribuera kunskap från den andliga världen till jorden. En annan 
betydelse av ordet sa är att kalla vid namn, att namnge. Även detta passar in på rollen som skri-
vare och ansvarig för skrivkonstens uppkomst, att uppfinna skrivtecken och ord är ju verkligen 
att namnge. 

TEMPELKULTEN 

Förutom skrivkonsten var Nisaba enligt hymnen ansvarig för andra aspekt av tempelkulten, som 
dryckesoffer och brödoffer. Att man åt och drack vin och öl vid de stora kultfesterna framgår av 
andra sumeriska texter, och det finns ord som har att göra med bryggning av alkoholhaltiga 
drycker i språket. I Hammurabis babyloniska lag som kom till i mitten av 1700-talet fvt nämns 
yrket krogvärd, det framgår att dessa krogvärdar var kvinnor. Lag nr 108 handlar om krogvärdar 
som tar mindre betalt för sina varor än vad som är bestämt. Om de gör det skall de kastas i flo-
den. Anledningen till detta var såvitt jag kan förstå att en del av inkomsterna från denna försälj-
ning skulle gå till templen, tog man för litet betalt minskade templets inkomst. Rusdrycker var 
förbundna med kulten och hanterades tydligen av kvinnor. 
Andra grupper som nämns i Hammurabis lagar är prostituerade, tempeljungfrur, fruar till Marduk 
och ”systrar till gud”. Alla dessa grupper verkar ha haft en anknytning till templen och i lagen 
regleras hur fädernesarv och gåvor till dem skall hanteras. Vad ordet ”prostituerad” egentligen 
innebar i dessa gamla fertilitetskulter vet vi inget om, allt är sedan länge smutsat av förakt för 
kvinnor och för och sexualiteten. Men att vissa kvinnor helgades åt guden och verkade som prä-
stinnor är helt klart.  
Tydligen fanns det också starka tabun när det gällde vissa kvinnors bruk av alkohol, i lag nr 110 
sägs att om en ”syster till gud” öppnar en krog eller går in på en sådan för att dricka, skall hon 
brännas till döds. Detta hårda straff användes inte för något annat än en som begått incest med 
sin mor, tydligen var ”en syster till gud” så helgad att hon inte fick ha någon som helst kontakt 
med alkohol som var en viktig del av den ”populära” eller allmänna kulten. 
Ett viktigt attribut hos de sumeriska kulttjänarna var tydligen håret. I ”Inana and Iddin-Dagan” talas 
det om hur de manliga prostituerade paraderade framför den heliga Inanna medan de kammade 

                                                 
 
1 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section4/tr4161.htm 
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sitt hår för henne, och hur lockarna som föll nerför ryggen på dem var smyckade med färggranna 
band.1  
Ordet för en tempelprostituerad eller hierodul var i Sumer nu-gig. Det bestod av (’inte’ + ’sjuk’). 
Att vara tempeltjänare kunde betyda att leva ett liv som innebar att man slapp sjukdomar och 
smärta, men betydelsen kan också vara att de förmedlade helande. Den grundläggande livskraften 
och allt gott var som vi sett förbunden med sexualiteten, kanske förmedlade dessa ”tempelprosti-
tuerade” läkedom genom den sexuella akten. Att vissa kulttjänare var helgade som ”guds brud” 
eller ”guds syster” innebar tydligen att de däremot inte vare sig fick ha kontakt med alkohol eller 
ha sexuella kontakter. Kanske var de avdelade för att bara förenas med översteprästen eller 
kungen i hieros gamos, eller också var de fullt ut vigda åt gud.  
En gudug var en rituellt ren, linneklädd präst som betjänade gudarna. Han var smord genom gu-
domlig vilja. Ett annat ord för en präst var éšda som bestod av (’att smörja’ + ’att hälla vatten’). 
Tydligen fanns bruket med dop genom övergjutning av vatten redan i Sumer. Det var gudarna 
som stod för smörjelsen eller utvaldheten. Under tidernas lopp har vi överlåtit detta till mänskliga 
institutioner, men ursprungligen var den direkta andliga kontakten och gudarnas direkta vilja som 
styrde kulten. 

GRUNDEN FÖR ALLA MYSTERIEFILOSOFIER 

Den sumeriska kulten och kulturen var långvarig i sig själv och den fortsatte att vårdas i de efter-
följande babyloniska och assyriska rikena. Element i den sumeriska kulturen, som jag anser att 
man kan spåra genom att analysera det sumeriska språket och sumerernas myter, återfinns också i 
många efterföljande mysteriefilosofier. Dessa element var bland annat: 

· stor vikt vid andlig kraft, me 
· den andliga/gudomliga kraften som eld och vatten 
· den andliga kraften som källan för civilisation, gudagiven kunglig kraft, inspiration, krea-

tivitet och artisteri 
· kärleken som den grundläggande kraften 
· den kvinnliga kraften som grunden för visdom och barmhärtighet 
· det gudomliga som en manligt-kvinnlig kraft som utgår från det ursprungliga paret An-Ki, 

himmel och jord eller ande och materia 
· det gudomliga som en hierarki av kraftpar i form av gudinna och gud som på nivå efter 

nivå närmar sig den lägsta mänskliga nivån  
· gudinnan Inanna som ursprunget för all kärlek och visdom (förebild för kärleks- och fer-

tilitetsgudinnor som Ishtar, Ashera, Astarte, Afrodite etc.) 
· gudinnan Inanna som steg ner i dödsriket och återuppstod till ett nytt liv som modell för 

föreställningar om reinkarnation    
· Inannas make Dumuzi som ursprunget för föreställningar om dödade och återupp-

ståndna gudar som Tammuz, Adonis, Attis, Dionysos, Osiris 
· den andliga läkande kraften beskrevs som en spiralformad kraft som slingrar sig som or-

mar runt en stav. Ningishzida var förebild för Hermes med kaducé, läkeguden Asklepios 
etc.   

· gudapar som Inanna och Dumuzi och Ningishzida och Geshtinanna som symboler för 
enhet, helhet och den gudomliga kärleken, förebilder för den manligt-kvinnliga Eros  

· balansen och jämlikheten mellan manligt och kvinnligt som en förutsättning för allt gott 
· det manligt andliga som en fallos, fallos som kungaspira 
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· den manliga kraften som vatten eller sädesvätska som befruktar det kvinnliga som är det 
som föder och livnär 

· universum som bestående av ande och materia (himmel och jord) 
· det gudomliga som skapande, vidmakthållande, nedrivande och återuppbyggande  
· den andliga världen som en hierarki av krafter som blir allt mer materiella med människan 

som den sista länken till jorden 
· landet och städerna med sina tempelområden som en avspegling av det himmelska landet 

med de olika gudarnas områden och palats    
· målet för människan att bli ett med det gudomliga 
· gudomlig ledning och kommunikation genom drömmar 
· rening och invigning genom vatten och smörjelse (mottagande av andlig kraft)  
· befrielse genom att själen blir ren, fri och kommer till gudarna i ”himlen” 
· att människan kunde bli ett med det gudomlig genom att anden kom in i den fysiska 

kroppen   
· att fira en religiös ceremoni genom att smycka ett träd 
· livets träd som vinrankan 
· kultmåltider/offer av bröd och vin 
· reinkarnation som beskrevs genom att Inanna gick ned i dödsriket och därefter återföd-

des till ett nytt liv  
· transformation och reinkarnation genom att själen lämnade kroppen 
· helande och fertilitet genom andlig kraft och (sannolikt sexuella) riter 
· användning av sex och alkohol för allmänheten vid kultfester men föreskrifter om avhåll-

samhet och total nykterhet för de högsta invigda 
· gudomliga budbärare som bevingade varelser (vilka senare kom att kallas änglar) 

EGYPTEN 

Den gamla egyptiska filosofin uppvisade stora likheter med den sumeriska filosofin. I båda dessa 
kulturer lade man stor vikt vid andlig kraft. I Egypten motsvarades Inanna, kärlekens gudinna, 
bland annat av Hathor och senare Isis. Gudinnan Maat motsvarade Inanna i form av upprätthål-
lare av balans och jämvikt. Man dyrkade kärleken och det gudomliga i sin manligt-kvinnliga form 
genom gudapar som Isis och Osiris. Liksom i Sumer förknippades gudar och gudinnor med him-
lakroppar i Egypten. Inanna var en himmelsgudinna med anknytning till Venus, medan Isis bland 
annat var en personifikation av stjärnan Sirius, natthimlens starkast lysande stjärna. Gudinnan 
Hathor ansågs vara solens dotter.  

DEN INTUITIVA KUNSKAPEN 

Orden finns hos oxarna, 
Den intuitiva kunskapen hos korna. 
Ge dem att äta, fort.1 

Den intuitiva kunskapen förs främst över via ickeverbal kommunikation och där är färg och bild 
ett oöverträffat medel. Jag har fått mycket information genom upplevelser av färger och via både 
konkreta och abstrakta bilder. Den turkosgröna färgen förbinds med Gudinnan i både Egypten 
och Tibet. Den egyptiska gudinnan Hathor och den tibetanska Tara är båda knutna till ädelstenen 
turkos och färgen turkosgrönt.  
Det gröna står för återuppståndelse i guden Osiris skepnad, och även Karma-familjens gudom-
lighet Amogha-Siddhi är förknippad med färgen grönt. Karma-familjen är också knuten till Pad-
                                                 
 
1 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 52. 
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masambhava och hans lära om hur man uppnår nästa inkarnation med intakt medvetande, vilket 
kan liknas vid en återuppståndelse. Jag fick också en tydlig vision av att min förra inkarnation steg 
upp ur sin grav i arbetet med Förklaringsboken.1 
Jag har också drömt mycket om katter. I Egypten var katten ett heligt djur, förknippad med sol-
guden Ra. Denna kraft kallas den stora katten, ”den stora katten är solguden själv”.2 Den vilda 
formen av kattgudinnan, Sekhmet, växte senare samman med Gudinnan Mut. Det tidigaste temp-
let tillägnat Mut byggdes i Karnak under Hatshepsuts och Thutmosis III regeringstid. Katten var 
också associerad med kvinnlig gudomlighet och skicklighet. I form av gudinnan Bastet kallas hon 
”hon som är tillhörig parfymkärlet”. 
I Bardo Thödol sägs det i anslutning till dag fem och den fjärde vägen att Guden Amogha-Siddhi 
kommer en till mötes tillsammans med de kvinnliga bodhisattvorna eller modergudinnorna 
Gandhema (hon som stänker parfym) och Nidhema (hon som bär sötsaker). Båda gudinnorna är 
gröna liksom Den Alltutförande Vishetens ljus.3 
Den tibetanska Gandhema och den egyptiska kattgudinnan Bastet står alltså för samma egenskap 
eller kvalitet. I mina största andliga genombrott har jag känt en stark lukt och även smak av par-
fym.  
Det finns en stor överensstämmelse mellan de upplevelser jag fått av de krafter som verkat, den 
gamla egyptiska kultens metaforer, och de tibetanska symbolerna. Detta är levande och verkande 
krafter av universell omfattning. De ger samma bilder i en mänsklig hjärna nu i Sverige år 2003, 
som för 1200 år sedan i Tibet eller för 3500 år sedan i Egypten.  

ALLT ÄR ETT 

Du är den ende, 
Du är den varelse som fanns före skapelsen, 
Du är den som skapat himmel och jord, 
Som oupphörligen skänker fullbordan åt alla.4 

Att ta emot och bli ett med Fadern är att förenas med sitt ursprung i den andliga världen, med 
sitt andliga jag. Anden är i grunden EN och vi är en direkt avkomma av den andliga dimensionen, 
av Fadern, av Gud. Tillsammans bildar ande och materia Fadern-Modern inom och utom oss. 

FADERN-MODERN 

Det som existerar är manlig evighet och kvinnlig evighet. 
Den första är dagen och den andra är natten.5 

I det gamla Egypten var balansen mellan det manliga och det kvinnliga en fundamental förutsätt-
ning för människorna lycka. Genomgående återfinns även i Bardo Thödol det gudomliga paret, 
Fadern-Modern, oavsett nivå. Varje gudomlighet eller kraft har sin manliga respektive kvinnliga 
polaritet, och den ena existerar inte utan den andra. De är fullkomligt balanserade, i fullkomlig 
jämvikt. I annat fall är det inte en andlig eller gudomlig kraft. 
I min egen utveckling har jag upplevt detta mycket tydligt. Från den första hösten när jag kände 
att jag nått ett fullständigt förverkligande av både den manliga och kvinnliga polariteten inom mig 
själv i fysiskt och själsligt hänseende, fram till upplevelsen av det Gudomliga som en underbart 
vacker förening av manligt och kvinnligt i en person sommaren 2001. Det var en otroligt hög 

                                                 
 
1 Kleveland, Förklaringsboken, s 79. 
2 Fletcher, Farao, mannen, hörskaren, guden, s 112. 
3 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken s 222-223+not 51. 
4 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 35. 
5 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 58. 
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syn, och kraften kändes som att vara inne i solens kärna. Intrycket var att det var en hög gestalt 
av levande guld, men denna bild hade ändå klart mänskliga drag.  

DEN KVINNLIGA KRAFTEN 

Himlens gudinna, 
Bred ut dig över mig, 
Låt mig tränga in i det liv som är ditt. 
Stäng inte dina dörrar för mig. 
Måtte jag kunna färdas över himlavalvet, 
Förena mig med gryningens portar.1 

Materien är Universum, Modern, Gudinnan, den som bär fram det gudomliga barnet, Anden. 
Men materien är också en gudomlig energi eller kraft som intagit ett materiellt tillstånd. Ande och 
materia är i grunden ett. Det egna medvetandet är i sin ursprungliga form ett med det stora ljuset, 
med det Enda. 
Den 24/5 2003 fick jag en sista kontakt och hälsning från den gamla jordgudinnan, modergudin-
nan, som följt oss under hela vår utveckling. Hon delade med sig av sig själv, så som hon gjort i 
alla tider, men det var också tydligt att hon var på väg bort från mig. Nästa steg var vägen hem till 
Fadern, den andliga världen. 

ENERGINS OCEAN 

O du som befinner dig i energins ocean,  
Nära himlen, 
Bered farkosten så att jag kan komma till ljusets land.2 

Den egyptiska kulturen var en högkultur på många sätt, inte minst andligt. När jag läser översätt-
ningarna från olika egyptiska inskriptioner i Jacqs bok förstår jag att de vise i Egypten för 3500 år 
sedan och ännu längre tillbaka visste mycket mer om de krafter som verkar i människan och i 
Universum än vad vi i allmänhet gör idag. 

TEMPLET 

Utför varje månad den rene prästens tjänst, 
Bär vita sandaler, 
Förena dig med templet, 
Träng in i mysterierna, 
Gå in i den hemliga helgedomen, 
Ät brödet i templet.3 

Ett nedstigande, en avatar, är en ande som förenats med sig själv. Det högre jaget har då blivit ett 
med sin jordiska del. Detta är en fullständig människa, en total förening av ande och materia. Det 
är fullständig självkännedom. Det är Templet som rests på Jorden. Det är målet för vår evolution. 

DEN ÅTERUPPSTÅNDNE 

Den återuppståndne är den som flyger bort bland sina bröder gudarna, i ljusets land.4 

I Thutmosis III namnchiffer finns bland annat följande. Menkheperre, son av Re (Ra). Thutmo-
sis, älskad av Hathor, turkosens härskarinna. Thutmosis, given evigt liv.5 
Jag har verkligen fått evigt liv genom mina insikter om själens tidlöshet. Genom alla dessa liv här 
på Jorden har jag i mitt allra innersta varit samma människa, om än i olika yttre skepnad och vari-
                                                 
 
1 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 151. 
2 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 49. 
3 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 161. 
4 Jacq, Visdomsord från det gamla Egypten, s 152. 
5 www.hieroglyphs.net/000501/html/000-042.html 
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erande levnadsomständigheter. När Thutmosis III stod i det allra heligaste i templet i Karnak, var 
det samma själ som lever i mig nu idag, 3500 år senare. 

ORDET 

Tag plats under bladverket hos gudinnan Hathors sykomorer när hon beger sig till pelarens stad, 
bärarinna av boken med gudomliga ord.1 

Jag är ett Ord som blivit kött. Allt finns i den andliga världen innan det tar form här på Jorden. 
Planen, den gudomliga viljan, det gudomliga ordet, har varit grunden för hela min evolution. 

DET GUDOMLIGA LJUSET 

Jag har på himlens hemliga stigar sett den gudomliga principens förvandlingar i ljusets två länder. 
Det är det gudomliga ljuset som har visat mig sammanhanget. Jag fick styrka av dess utstrålning och 
jag fick näring av den gudomliga visheten. 
Inskrift av Thutmosis III, Karnak.2 

Jag känner verkligen att det är det levande ljuset som gjort allt detta möjligt. Att få omfattas av 
den nåd som ger upplysning och delar med sig av all vishet och godhet är en oskattbar gåva. Det 
gudomliga ljuset, den fullkomliga kärleken och visheten, är en kraft som vi alltid intuitivt har vetat 
att den finns. Det är vårt och vårt Universums upphov.  

BABEL OCH DEN GUDOMLIGA MATEMATIKEN 

Det nämndes alltså i flera olika andliga meddelanden att jag hade en själslig anknytning till 
Kaldéen. Ordet Kaldéen förbinds dels med ett mindre område i den södra delen av Babylonien 
och dels med det s.k. nybabyloniska eller kaldeiska riket som existerade från 625 till 539 fvt med 
huvudstad i Babel. Det kaldeiska riket innebar en renässans för den gamla mesopotamiska kul-
turen. Under kung Nebukadnessar II (r 604-562 fvt) genomfördes omfattande ombyggnationer 
av Babel och andra städer.  
I mitt arbete med att förstå bakgrunden till Tanak/GT i samband med boken Pärlan öppnades 
oväntat kunskaper om den matematiska grunden för Babels stadsplan (s 432). Jag drömde också 
att jag kom till Babel och passerade in i staden genom Ishtarporten. I boken Pärlan skrev jag 
nedanstående om den matematiska grunden för Babels stadsplan.   

DET GYLLENE SNITTET 

I drömmen där det gyllene snittet diskuterades var det också något om en skrivbok och en 
kvadrat som var urklippt. Direkt när jag såg planen över Babel hade jag en känsla av att place-
ringen av Ishtartemplen hade en speciell betydelse och jag ritade in en cirkel som tangerade dessa 
två tempel.  
I cirkeln lade jag nu in en rektangel med måtten 8:5 vilket är ett sätt att uttrycka det gyllene snittet 
och delade in denna i en kvadrat och en mindre rektangel som då fick måtten 5:3 osv. Detta 
skedde egentligen helt intuitivt med grund i drömmen om den urklippta kvadraten i skrivboken. 
Jag lade också märke till att den första kvadraten verkade ha mittpunkt i Etemenanki. Gatan mel-
lan Ea-templet och södra porten samt den inre muren runt Etemenanki blev också parallella med 
den här rektangeln. 
Jag insåg att den skala som skissen från Internet hade direkt gav Fibonacci-talen om man an-
vände Etemenanki som måttenhet eftersom tornets sida blev 0,6 i denna skala. Detta tal är en 
approximation av ett av förhållandena i det gyllene snittet, φ. Det här gjorde alltså att man direkt 
får ut Fibonacci-talen från stadsplanen.  
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I skissen nedan har jag lagt in den gyllene rektangeln på ett annat sätt med fokus på Etemenanki 
och Esagila i stället för Ishtartemplen. Lägg märke till den eleganta vinkeln på gatan som går från 
Uras-porten i söder. I och med denna vinkel möter både den södra gatan och gatan från Marduk-
porten kvadraten som bildar gränsen runt Etemenanki precis på mitten. 

 
Babel.1 

Ett annat sätt att visa gyllene snittet är genom att konstruera en regelbunden femhörning med 
diagonaler. När jag först började titta på Babels stadsplan såg jag den vinkel som bildades när 
processionsgatan böjde av vid Norra fortet, och jag hade ritat in en triangel som möttes av en 
motsvarande triangel från tempelområdet innanför murarna. För mig representerade detta i det 
första steget det möte av kraft som jag tänkte mig skedde när processionen vandrade in mot por-
ten med representationen av gudomen och möttes av kraften från templen och staden. 
Till grund för det här låg ett minne av den starka kraftbild som jag hade fått av en uppåtriktad 
triangel som möttes av en nedåtriktad och som bildade ett hexagram under en qigongträning hös-
ten 2000. Det som hände då var en förening av ande och materia, av det gudomliga och det 
mänskliga, och det var något motsvarande detta som jag såg i ritningen över Babel. 
Nu ritade jag i alla fall in en femhörning med det gyllene snittet i kartan över Babel och även här 
spelar vissa av portarna en stor roll. Placeringen av portar, gator, murar och tempel har tydligen 
skett helt medvetet och med det gyllene snittet som utgångspunkt.  
Man kan naturligtvis rita in den här figuren på vilken karta som helst, men just i det här fallet 
sammanfaller figuren med kartan på ett sätt som inte kan vara någon slump. Den stora process-
ionsgatan gör en böj vid Norra Fortet (Norra palatset) som ger en vinkel på precis 90˚ mot linjen 
mellan Marduk-porten och femhörningens norra hörn. Förbindelselinjerna i figuren tangerar eller 
går genom Ishtarporten, Marduk-porten, Södra porten och Uras-porten. Samtidigt skär en linje i 
figuren gatan mellan Enlil- och Samas-portarna precis på mitten och dessutom precis där denna 
gata korsas av gatan mellan Ea-templet och Etemenanki-området. Eftersom hela planen bygger 
på det gyllene snittet kan man finna en mängd sådana här samband. 
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Babel. 

Själva stadsplanen är ett geometriskt bevis för det gyllene snittet ner från den minsta enheten upp 
till den största. Lägg märke till att hela stadens övergripande placering med Eufrat som delar en 
rektangel har skett enligt det gyllene snittets principer. Förhållandet mellan längd och bredd är 1,6 
vilket motsvarar Φ, och delningen genom floden sker på exakt rätt ställe för att skapa en kvadrat 
och en rektangel med längd och breddförhållanden enligt det gyllene snittet. 
Om man lägger in femhörningar med utgångspunkt från ”New Year House”, platsen för den 
antagligen viktigaste högtiden i Babel, får man ytterligare varianter på geometriska samband. Nu 
är avståndet till både ”Kungaporten” och ”Södra porten” lika stort, och båda femhörningarna 
som jag ritat in passerar med en linje genom Enlil-porten. Den ena femhörningen följer exakt 
gatan mellan Samas-porten och Enlil-porten. Båda femhörningarna möts i trappan till Eteme-
nanki. 

 
Babel. 

Om man lägger in femhörningen i en karta över ett större område ser man att den övergripande 
planläggningen enligt gyllene snittets principer fortsätter från Etemenanki och Esagila ända upp 
till placeringen av de yttre murarna och processionsvägarna.  
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Babel.1 

DEN KINESISKA FILOSOFIN – TAOISM 

Den kinesiska taoismen innehåller samma inslag som andra mysteriefilosofier. Tao är en out-
grundlig kraft som genomtränger allt. Tao är från början ett men denna helhet delas sedan i Yin 
och Yang, manlig och kvinnlig kraft. Samspelet och dynamiken mellan dessa poler skapar sedan 
de ”tiotusen tingen”. Qi är den andliga kraften som driver fram reningar, läkning, öppnanden och 
transformation.  
Inom taoismen beskrev man fullkomlig glömska eller tomhet som ett villkor för att man skulle 
kunna ta det sista steget mot en förening med Tao. Paradoxalt nog handlar det slutliga förverkli-
gandet av sanningen i de gamla filosofierna om att man totalt glömmer alla filosofier i den direkta 
upplevelsen av den yttersta verkligheten. Den högsta kunskapen är frånvaron av alla kunskaper, 
men för att nå dit måste man ha arbetat med att bygga upp sin kraft, kärlek och förståelse i 
många liv. 

DEN INDISKA FILOSOFIN – SHIVA OCH SHAKTI 

Enligt indisk filosofi innebär den slutliga befrielsen att man inte längre är bunden till kedjan av 
återfödelse och död. Befrielsen från kravet på återfödelse kallas moksha eller mukti. Denna frigö-
relse är människans högsta mål som man anser nås genom jnana, kunskap, eller bhakti, hängiven-
het till Gud. Inom buddhismen är nirvana likställt med moksha, men det verkar finnas en viss 
skillnad mellan hinduism och buddhism i synen på vad som karaktäriserar frigörelsen. Inom 
hinduismen uppstår befrielsen när den individuella själen, jivatman, förenas med eller inser sin 
identitet med grunden för alla fenomen, Brahman. Brahman är enligt Upanishaderna inte en an-
tropomorf gud (Brama) utan formlös, bortom varande och icke-varande och bortom alla mänsk-
liga begrepp. Befrielsen i indisk filosofi innebär att man inser att den upplevda dualiteten mellan 
den egna personligheten och ”det Högsta” är en illusion, att man själv är Brahman, Buddhan, 
Vairochana etc.  
I Upanishaderna (ca 1000-talet f.Kr och framåt) summeras sanningen om det mänskliga varandet 
i två stora uttryck ”Tat twam asi” och ”Aham brahmasmi”, som ungefär betyder ”Detta som du är” 

                                                 
 
1 Källa för kartan: Nationalencyklopedin. 
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och ”Jag är Brahman”. Uttrycken betyder att den individuella essensen, atman, är samma sak som 
eller en del av den allt genomträngande Brahman. Också i de tidiga buddhistiska sutrorna uttrycks 
buddhaskapet som att själen har blivit ett med Brahman. Buddha säger att han lär ut vägen till 
sammansmältning med Brahman och att bli Brahman sägs vara att realisera det högsta Självet 
(Svabhava).1 
Den indiska tantrismen i form av symboler för Shiva i förening med Shakti steg fram i mina egna 
andliga upplevelser under perioden före trikaya-buddhans fullbordan. Medvetenheten om det 
gudomligas manligt-kvinnliga form, och denna form som en förutsättning för den skapande kraf-
ten, är gemensam för alla mysteriefilosofier.  

DEN GREKISKA FILOSOFIN - ORFICISM 

Orficismen kan spåras tillbaka till 600-talet fvt i den grekiska kulturkretsen. Den var starkt påver-
kad av mesopotamiska föreställningar och många av de myter som förbinds med orficismen hade 
direkta förebilder i den babyloniska kulturen. Dit hör till exempel myten om Orfeus och Eury-
dike, som är en direkt avbildning av ursprungliga sumeriska myter om Inanna som fördes till 
dödsriket men återuppstod på den tredje dagen. Dumuzi försvann också ner i dödsriket men som 
hämtades tillbaka av gudinnan Inanna (eller av sin syster Geshtinanna).  
Kärleken, Eros, var en av den gudomliga kraftens emanationer och beskrevs i orfiska oden som 
både manlig och kvinnlig, precis som Zeus. Beskrivningen av gudarna som samtidigt både man-
liga och kvinnliga, en och ändå två, fanns också i det babyloniska skapelseeposet Enuma Elish. 
Kärleken och hieros gamos, det heliga bröllopet, var centralt i den mesopotamiska filosofin, lik-
som i orficismen.   
En variant av den orfiska skapelseberättelsen handlade om Dionysos som slets i bitar och åts av 
titaner men som mirakulöst återföddes. Zeus brände titanerna till aska och skapade människorna 
från denna aska, vilket skulle förklara hur människan både kan bestå av ett gudomligt (Dionysos) 
och ett jordiskt (titanerna) element. Denna berättelse hade stora likheter med den assyriska vari-
anten av skapelseeposet Enuma Elish där guden Kingu dödades och från hans blod skapades 
människorna. Kanske hade också den orfiska myten om Phanes (Alltet) som föddes ur ett ägg en 
koppling till de babyloniska myterna, enligt dem hade ju universum skapats genom att urmodern 
Tiamat klövs itu och av den ena halvan skapades himmel och av den andra jord. 
Jag kände en stark identifiering med den grekiska och orfiska filosofin, och därmed också med 
Herakleitos, Pytagoras, Platons beskrivning av den pytagoreiska filosofin i Timaios och med 
nyplatonister som Apollonius från Tyana och Iamblichus som hade anknytning till denna filoso-
fiska strömning. Mysteriet i Eleusis var också ett uttryck för denna filosofi. I min egen utveckling 
återskapades det gamla mysteriet med själens reningar och gradvisa uppstigande till en total enhet 
med det gudomliga. De orfiska gudarna och det orfiska mysteriets andliga mästare gjorde sig åter 
påminda men som alltid använde de sig inte av några namn. I många drömmar figurerade ”ingen-
jörer”, vetenskapsmän och matematiker, vilket var ett uttryck för det orfiska och pytagoreiska 
brödraskap som har strävat efter kunskap om himmel och jord genom tidevarven. Jag tillhör ge-
nom mina tidigare liv detta brödraskap av filosofer och vetenskapsmän, och den starka längtan 
efter ”min” andliga grupp som jag kände under min andliga utveckling var en längtan efter den 
själarnas gemenskap som utvecklades i de orfiska brödraskapen.  

DIONYSOS - MÄSTAREN MED ORMEN  

Inför arbetet med boken Segerkronan som pågick under hösten 2005 påmindes jag flera gånger i 
mina drömmar om att det är de gamla mysteriefilosofiernas andliga mästare som har följt oss 
genom vår utveckling som åter leder arbetet.   

                                                 
 
1 http://www.answers.com/topic/god-in-buddhism 
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3/11 2005 
Jag drömde att jag och en person till gick omkring i ett område där det fanns gamla ruiner under 
marken. Det var ett gräsbeväxt område men det var en mycket gammal kultur som fanns under ytan. 
Vi letade efter något, skulle plocka någon slags bär, men arbetet var svårt. Vid kanten av området, 
parallellt med oss gick två flickor. Där borta växte det massor av smultron och flickorna plockade 
hela tiden nya bär. Det såg så enkelt ut och bären lyste röda lång väg, medan det var så svårt att hitta 
något på vårt område. Jag funderade på att dra mig över till deras område och skyndade mig så att 
jag kom långt före flickorna. Men jag/vi verkade bestämma oss för att inte plocka den där ”lättfunna 
frukten”.  
Drömde att jag och två till fick instruktion av någon lärare i något som liknade qigong. Vi gick framåt 
och han visade oss, men sedan skulle vi gå tillbaka till början och försöka göra det bättre, på allvar. 
Jag kände att jag borde kunna, att jag ”hade det i händerna”. Vi stod på ett led, jag var längst ner vid 
någon slags leriga hjulspår. Jag flyttade mig upp på en plan slätt mellan de två andra. Plötsligt kom 
den där läraren intill mig med en lång orm i handen. Han skulle lägga den på mitt huvud och jag pro-
testerade och var rädd. Men när han ändå gjorde det försökte jag möta upp och ta emot det utan att 
kämpa emot. Jag fick ett helt slingrande ”paket” av ormar på huvudet, de var hårda och blanka och 
verkligt levande.        
Den här drömmen påminner förstås om drömmen om den kinesiske mästaren som förde över en grön, 
slingrande orm på mig hösten 99 och min rädsla då. Men det handlar tydligen egentligen om 
Dionysos/Orfeus krona av ormar och en initiation i det dionysiska mysteriet. Mästaren som själv för-
medlar riterna från den andliga världen. Tänker på ormarna, ofiterna, naassenerna. Att bli ”listiga 
som ormar och milda som duvor”.  

FLODEN SOM BANAR EN NY VÄG 

27/11 2005 Första advent 
Jag drömde att jag var nere vid älven med min mor. Jag hade fångat två fiskar som jag hade i en 
plastpåse, de var levande. Jag skulle släppa ut dem i en flod som låg uppe på krönet av backen, på en 
högre nivå. När jag gick på vägen uppför backen upptäckte jag att den där floden hade svämmat över, 
det var vatten överallt och floden hade banat sig en ny fåra tvärs över vägen som jag gick på. Det var 
en strid och djup ström som korsade vägen och jag kunde inte komma över. Det var vatten överallt, 
ängar och åkrar hade förvandlats till sjöar men jag ville inte släppa i mina fiskar i det där leriga vatt-
net utan de skulle må bäst i den riktiga floden. Den nya strömfåran som korsade vägen var mäktig, 
den hade banat en ny väg där det inte hade funnits något vatten förut och jag trodde att det riskerade 
att bli ett stort jordskred där floden forsade fram.  Jag gav upp och vände tillbaka ner, det skulle inte 
gå att komma förbi det starka vattenflödet. Min far och min mor påstod att det inte skulle vara något 
problem om vi tog bilen. Far körde och nu var det plötsligt lätt att komma förbi det ställe där jag hade 
blivit hindrad.  
Jag drömde att jag träffade en man som jag talade med. Plötsligt insåg jag att han var en kändis från 
någon slags nöjesbransch, något som hade att göra med metamorfoser, med att anta det motsatta 
könets attribut. Mannen verkade androgyn eller feminin. Jag hade inte känt igenom honom fast han 
egentligen var känd, och jag tyckte det var pinsamt. 
Drömde att det var första dagen på ett nytt skolår. När läraren kom rusade alla till sina platser, det 
verkade finnas en överenskommelse om vilka som skulle sitta bredvid varandra. Det var som i leken 
”hela havet stormar”, det var bara jag som var över och jag sökte efter en plats men det var fullt 
överallt. Det fanns bara en enda plats i raden längst ner där det bara satt killar. Jag bad dem flytta 
sig så att jag också skulle få plats där. Plötsligt märkte jag att det stod en underlig man utanför fönst-
ret och tittade in på oss. Han verkade speciellt hålla ett öga på mig, detta förhållande framställdes 
med stor kraft. Jag tyckte det var märkligt, jag blev lite orolig och försökte uppmärksamma de andra 
på den där mannen men det var ingen annan som såg honom.   
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6/12 2005  
Drömde att grannarna hade röjt på sin tomt och i samband med det hade det kommit fram en gömd 
och glömd del av vår trädgård. Där fanns en perfekt gräsmatta och en liten rabatt där inget var plan-
terat. Min man berättade att vi skulle få en kålrot(?) av grannarna som vi skulle plantera där i den 
nyupptäckta delen av trädgården. Det var en perenn rot som var helt immun mot virus. Roten som är 
en present från grannarna finns ju också i drömmen från 17/11. Vad är det för rot? Den har ju något 
att göra med Dionysos. Det nya som planteras på ”vår sida” och som är en gåva från ”grannarna” 
på ”andra sidan”. 

DEN UNGDOMLIGA KRAFTEN, DET GYLLENE BARNET 

Jag avslutade boken Segerkronan i december 2005 och i samband med det hade jag följande upp-
levelse.  
7/12 2005 
Jag lade ut första versionen av Segerkronan på Internet i går. Hade en underbar upplevelse av den 
gyllene kraften, den ungdomliga kraften, det gyllene barnet i träningen i går kväll. Denna glada, 
goda, harmoniska kraft. Diamanter, guld, universell. Himladrottningen. Ett starkt igenkännande, som 
något jag mött tidigare men glömt.  
I drömmarna under hösten 2005 fick jag flera vinkar om vem det egentligen var som ledde arbe-
tet hos ”grannarna” på den andra sidan och vad som var roten till det hela. Jag drömde dels att 
jag fick ta emot en ”persiljerot” och dels att det skulle planteras en perenn rot i en nyupptäckt del 
av vår ”trädgård”. Dionysos beskrevs som ”återkommande” eller ”flerårig” genom beteckningen 
Dionysos Trietêrikos. Att kraften beskrivs som en ”rot” kan också förklaras med Dionysos ska-
pande och befruktande karaktär. Ett av Dionysos epitet var också Philogaios, ”älskare av jorden”.  
Den andliga kraften visade sig också mer direkt i en invigning där jag fick ett helt ”paket” av le-
vande, slingrande ormar på huvudet. Jag associerade intuitivt den perenna roten och invigningen 
med ormarna på huvudet med Dionysos och upptäckte också senare att ett av hans epitet var 
Teletarchês vilket ungefär betyder ”initiationernas Herre”. Denna beteckning användes också för 
en kategori av krafter i den hermetiska text som kallades the Chaldæan Oracles som tydligen var en 
viktig text för senantikens filosofer. Mina drömmar om metamorfoser och att livet beskrevs som 
en teater pekade förstås också direkt mot Dionysos. Flera år senare läste jag också en bok skriven 
av en historiker där det berättades att deltagarna i Dionysos mysterier i Alexandria klädde sig i det 
motsatta könets kläder.1 Denna sed fanns tydligen redan i Sumer, där den var förbunden med 
kulten av gudinnan Inanna. I mina drömmar fick jag alltså en påminnelse om denna androgyna 
koppling till Dionysos (Inanna).    

HERMES - ETT TRÄD, EN GUD, EN PÅLE 

I en vision på nyårsafton 2005 kom jag svävande in över en stor skog i form av det ”levande 
guld” som för mig betecknar en kontakt med det gudomliga. I mitten av skogen fanns ett ensamt 
träd som transformerades till en påle eller en gud. Nu i efterhand är det lätt att inse att den gud 
som också är en påle är Hermes som ursprungligen framställdes som en herm, alltså en fal-
lossymbol i form av en påle av sten eller trä. Under våren fick jag också flera påminnelser om att 
gränsen mellan ”oss” och den andliga världen hade utplånats, att allt hade blivit ett område. Idag 
vet jag att Hermes var den gud som förbands med gränser och övergångar. Jag fick också en in-
sikt om en ”kung” som jag inte riktigt hade klarat av att identifiera, fortfarande förband jag denna 
okända kraft med Dionysos. Hermes och Dionysos var ju nära förbundna i de hellenistiska my-
terna. 

                                                 
 
1 Tyldesley Joyce, Kleopatra – Egyptens sista drottning, Ekerlids Förlag 2008. 
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2/1 2006 
Drömde om förberedelser för någon slags disputation, doktorspromovering eller liknande. Såg en stor 
skog eller park i ”guld” i förrgår. Själen svävade in över detta otroligt detaljerade landskap. I en 
glänta i ”mitten” fanns ett ensamt träd som transformerades till något. En påle? En gud? 
30/1 2006 
Drömde att jag hade fött ett barn som var så otroligt försigkommet. Det vände sig på en gång, skrat-
tade och försökte prata, det till och med sjöng med när jag sjöng för det. Jag var på något ställe där 
jag skulle arbeta, det var samma slags företag som jag hade arbetat på för länge sedan. Alla var så 
positiva till mig. En man tog fram en bibel som han visade mig. 
18/4 2006 
Drömde att grannarna hade byggt om sin tomt så att vår tomt och deras utgjorde en helhet eller enhet. 
De hade skurit ner buskar som utgjorde en gräns mellan våra områden och byggt en terrass som var 
en direkt fortsättning på och integrerad del av den på vår sida. Det pågick någon slags byggnadsar-
bete hos dem, de höll på att måla en portal. 
Att ”vår” och ”den andra” sidan hör ihop, har samma struktur. Ett arbete hos dem binder samman 
våra två områden. En portal som någon skall tåga in genom. Orfikerna som såg sammansmältningen 
med den andliga världen och Gud som det slutliga målet. Filosoferna, vänner till Sophia (visdomen). 
Den heliga anden, logos, visdomen, sonen och modern/fadern som är ett enligt Salomos oden. Dessa 
oden borde döpas om till Orfeus oden eller Dionysos oden. 
26/4 2006 
Drömde i går natt att jag hade så otroligt långt hår. Tänker på ”den långhårige från Samos”, Pyt-
hagoras. Drömde om något landskap som jag var i, plötsligt såg jag att en dold struktur som fanns 
under gräs och annat var en romersk arena. Drömde att jag tackade nej till ett glas vin, jag var 
tvungen att hålla mig nykter. Drömde om en liten flicka som jag hade ansvar för och något möte på ett 
sjukhus. Drömde om några grannar som hade byggt om sitt hus. 
3/5 2006 
Kom på att Phanes också kallades ”den lejonhövdade” och plötsligt blir Hilmas målningar De stora 
figurmålningarna 7a och 7b logiska. Phanes var ju Eros vilket illustreras i 7a, men också den med 
lejonansikte enligt 7b. I samband med Segerkronan insåg jag ju att Hilmas bilder var helt orfiska, men 
det är ändå svårt att ta in denna kunskap fullt ut. 

 
Phanes 

 
Aion-Mithras 

20/5 2006 
Drömde om en kung som fanns i någon bok, antingen Antiquities eller i mitt arbete. Det var som om 
jag inte förstod något viktigt. Hade den där ”öppnade” huvudvärken i går. Har läst igenom den här 
dagboken och ser hur insikten om Dionysos tvingar sig fram. Har visserligen beskrivit orficismen i 
Hilmas arbete och Dionysos/Phanes/Inanna i mina egna upplevelser, men det är nog ändå han som är 
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den kung som jag inte riktigt har fått fram i mitt arbete enligt drömmen. Har ju jobbar med ”En annan 
historia” och försöker avsluta den boken. Vet inte om jag skall lyfta fram orficismen/Dionysos i slutet 
eller om jag måste skriva en motsvarande sammanfattning av Hilmas och mina upplevelser (reinkar-
nation, direkt andlig kontakt, målet - eudaimonia etc.) som jag gjort beträffande monoteismen i ”En 
annan historia”. 
I en dröm beskrevs en kraft som förberedde ett arbete i min farmors kök, jag satte denna orienta-
liska furste i samband med de sumeriska gudarna. Min farmor hette Hilma, och numera tolkar jag 
det förberedelsearbete som visades i drömmen som det arbete som skedde under Hilmas tid. 
Den ”orientaliske fursten” var en av de andliga krafter som leder arbetet.  
16/6 2006 
Drömde om en släkting och granne som bodde i min farmors kök. Han var klädd som en orientalisk 
furste med turban och kläder av tjockt, glänsande sidentyg. Han verkade arbeta med att ordna något i 
lugn och ro ”där uppe”. Tänker på sumererna, de orientaliska gudarna. Släktingar och grannar, våra 
hjälpare och ledsagare, någon som förbereder, ordnar arbetet i lugn och ro.  
Den nygamla lära som förts fram från den andliga världen illustrerades i många drömmar genom 
bilder av en gömd och bortglömd del av vår trädgård, som en försummad del av vårt hus eller 
som ett gammalt hus som hade varit bortglömt men nu återigen hade återupptäckts och renove-
rats. Jag förknippade den glömda trädgården med den sumeriske guden Enkis muromgärdade 
trädgård (förebilden till berättelsen om Eden i Tanak/GT) och med den gamla kultur som har 
glömts, gömts och förfallit i vårt omedvetna, men som nu återigen kommer upp till ytan. 
30/6 2006 
Drömde att jag upptäckte en bortglömd del av vårt hus. Det var ett stort muromgärdat område med 
gott om garderober/förvaringsutrymmen. Den bortglömda delen var försummad och förfallen. Det var 
något slags sovrum (harem = privat del). Jag kopplade denna försummade och okända del av mitt hus 
till mina upptäckter om bakgrunden till bibeln. Mysteriekulterna, det österländska, Enkis muromgär-
dade trädgård. Men också den okända delen av mitt medvetande, det omedvetna som nu har blivit 
medvetet. En del av mig/oss som har glömts bort, försummats, förfallit. I drömmen tänkte jag på att 
det skulle gå att renovera, rusta upp denna försummade del. 
1/7 2006 
Drömde om en grupp kvinnor som var i ett gammalt hus. Det var också något om några böcker. Plöts-
ligt var ett stort renoveringsprojekt igång i det gamla huset. Man hade rivit ut allting, utom det gamla 
vackra trägolvet, och nu arbetade ett gäng byggnadsarbetare med badrummet. 
12/8 2006 
Drömde att jag och några till var i ett gammalt hus som tydligen tillhörde mig men som hade varit 
bortglömt länge. Där fanns en känsla av utforskning, undersökning och nyupptäckt, men huset var 
ändå gammalt och jag hade tydligen varit där förut. I huset fanns toaletter på flera ställen där jag inte 
förväntade mig att de skulle finnas. En var dold men jag hittade den. På väggen satt en mycket stor 
och färgglad fjäril, jag var förvånad att finna en sådan fjäril i mitt nordliga hemland där de normalt 
inte finns.  
Ett gammalt bortglömt hus handlar väl om den gamla filosofin liksom temat med toaletter/rening. Att 
man kan bli renad på oväntade ställen, att det finns många olika ställen att bli renad på. Fjärilen bru-
kar ju förknippas med anden och själen, en stor och vacker ande/själ på ett ställe där man inte förvän-
tar sig att finna en sådan… Tänker på drömmen om skarabén i den gamla kvinnans hus och drömmen 
om trähuset i Kina där jag vaknade och hade en stor snigel på axeln. Kommer plötsligt att tänka på 
Hilma och hennes målningar med snigel som var förknippade med Ananda. Konstigt att jag inte tänkte 
på det sambandet då. Fjärilen är ju hur som helst förbunden med metamorfos, fjärilen i min dröm var 
ju helt färdig, nästan överjordiskt färggrann och större än den jordiska verkligheten. Psyke=fjärilen, 
den mänskliga själen som renas för att förenas med Eros, kärleken. Eudaimonia.  
Under åren har alltså Dionysos och Hermes, de gamla gudarna från de grekiska mysterierna, gjort 
sig påminda i mina drömmar. Men egentligen borde jag kanske redan tidigt ha förknippat Hermes 
med kraft som hela tiden har hjälpt mig framåt. Redan när jag kom i kontakt med Hilma af Klints 
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bilder i november 1999, och fick en stark reaktion av förvirring och rädsla, kände jag en varm, 
tröstande kraft och en lukt av ull. Våren 2000 fick jag ett löfte om att ”vi ses i Gerusalemme” och 
efter mycket starka upplevelser av bilder med anknytning till det gamla Egypten kom jag också 
verkligen till ”det heliga landet” i form av egyptiernas Västerland eller grekernas Elysion. Under 
de följande åren kände jag ibland under viktiga krafttillskott och andliga upplevelser åter den kär-
leksfulla närvaron och lukten av ull. 
Under en tid förknippade jag denna andliga kraft med Kristus, eller snarare med någon ”förkris-
ten” Christos. Efter att jag hade trängt igenom kristendomens bakgrund och förstått att Hadria-
nus utgick från den hellenistiska kulturen, och särskilt Pythagoras och olika mysteriekulter när 
han skapade det nya kristna evangeliet, insåg jag att Kristus egentligen var Dionysos. Han var 
mästaren och den dörr genom vilken adepten trädde i kontakt med den andliga världen. Men 
bilden var inte helt klar, visst stod Dionysos för mysteriet, reningar och invigningar, men var han 
verkligen den intelligenta kraft som gav sig tillkänna genom lukten av ull?  
Den kraft som man numera förbinder med lamm och herdetemat är förstås Jesus, men förebil-
den till den gode herden kom närmast från den grekiska guden Hermes. Han var hjordarnas gud 
och avbildades ofta klädd som en herde. Och vem skulle vara förbunden med både Egypten och 
den grekiska föreställningen om en färd till de saligas öar om inte Hermes Trismegistos som sågs 
som den kraft som kallades Thoth i Egypten och Hermes i Grekland, och som också hade invigt 
Pythagoras i Babel. Idag inser jag att Hermes kanske i ännu högre grad än Dionysos var mysteri-
ets beskyddare och den kraft som fungerade som vägledare för själen mellan världarna. Hermes 
var i sin tur en grekisk version av den sumeriska myten om himmelska lärare och vägledare som 
Ningishzida var ett exempel på. Ningishzida var också förbunden med två sammantvinnade or-
mar enligt en bild från den sumeriske ensin Gudeas tid och därmed skapas en förbindelse med 
Hermes kaducé. 

PYTHAGORAS (CA 570-497 FVT) 

Pythagoras lämnade inte efter sig några egna texter och därför får man försöka förstå vad hans 
filosofi handlade om utifrån vad andra författare som Platon och Empedokles skrev. Det verkar i 
alla fall som att pytagoréerna både arbetade med att förstå den fysiska verkligheten genom veten-
skaper som matematik och försökte nå fullkomning och sammansmältning det gudomliga genom 
någon variant av den orfiska mysterievisdomen. Pytagoréer inom dessa två inriktningar brukar 
kallas matematiker respektive akusmatiker. Pytagoréerna arbetade med att utveckla brödrakärle-
ken, var universalister, asketiska och demokratiska.   
Jag vill alltså också hänföra Pythagoras filosofi till det orfiska lägret och därmed till den mesopo-
tamiska filosofin. Ett tecken på detta är att Pythagoras associeras med matematik, till exempel 
Pythagoras teorem, vilket säkert härstammade från den matematik som tillämpades i Babel. Det 
är dock inte så lätt att få reda på vad Pythagoras filosofi egentligen handlade om men man kan få 
en uppfattning om det genom vad andra skrivit och från uppfattningar som fördes fram av or-
fiska och pytagoreiska filosofer. 
Pythagoras skulle enligt Iamblichus ha studerat för såväl Thales, Pherecydes som Anaximander. 
Han skall dessutom ha tillbringat tjugo år med de egyptiska prästerna. Man kan ju anta att Pyt-
hagoras lärde astronomi och matematik från Thales skola, och vi vet att han delade Thales och 
Pherecydes syn på själen som en odödlig företeelse som reinkarnerar. Anaximander lärde ut att 
allt härstammar från en evig urgrund och man kan anta att han påverkade Herakleitos teori om 
Logos. Herakleitos verkar ha sett logos som en urkraft som fanns i allt, ”den som inte lyssnar på 
mig utan på Logos kommer att säga att ’Allt är ett’”. De grekiska filosoferna tvistade om vad 
denna urkraft egentligen bestod av, vissa hävdade att detta element var vatten, andra att det var 
eld och ytterligare andra kallade det för eter.  
Vi kan alltså ana oss till Pythagoras världsbild genom att studera hans lärare, och vi kan också ana 
oss till vad hans filosofi genom vad hans efterföljare skrev.  
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HERAKLEITOS (CA 540 – 480 FVT) 

Logos är en filosofisk term som tillskrivs Herakleitos från Efesos som såg denna logos som den 
grundläggande kraft eller lagbundenhet som genomtränger kosmos. Allt i kosmos emanerar enligt 
honom från detta logos, och ett uttalande som tillskrivs Herakleitos lyder ”Den som inte lyssnar 
på mig utan på Logos kommer att säga: Allt är ett”. Logos manifesterades enligt Herakleitos som 
en eld. Herakleitos var i sin tur en länk i en kedja av grekiska filosofer där Thales, Pythagoras och 
andra ingick. 
I nedanstående citat av Herakleitos beskrivs de som inte förnimmer Logos som ”döda”, de var-
ken hör eller ser, och de består av ett inre mörker som inte lyses upp av något ljus och i vilket 
inget gudomligt tal hörs. Men också dessa ”döda” tillhör trots detta det gemensamma universum 
som består av ett kontinuum av uppflammande och utslocknande.  

One must follow what is common; but, even though the Logos is common, most people live as though 
they possessed their own private wisdom. (Fr.2) The common is what is open to all, what can be seen 
and heard by all. To see is to let in with open eyes what is open to view, i.e. what is lit up and revealed 
to all. The dead (the completely private ones) neither see nor hear; they are closed. No light (fire) 
shines in them; no speech sounds in them. And yet, even they participate in the cosmos. The 
extinguished ones also belong to the continuum of lighting and extinguishing that is the common 
cosmos. The dead touch upon the living sleeping, who in turn touch upon the living waking. (Fr. 26)1 

EMPEDOKLES (CA 490-432 FVT) 

En annan intressant källa till Pythagoras lära är Empedokles. Han levde på Sicilien i generationen 
efter Pythagoras, och eftersom Pythagoras hade verkat i samma område kan man anta att Em-
pedokles är en av de filosofer som hade bäst tillgång till den pythagoreiska läran. Hos honom kan 
man se det dubbla intresset för naturvetenskap och andlighet eller mystik. Pythagoras och andra 
filosofer ansåg att sökandet efter kunskap om vår materiella tillvaro gick hand i hand med sökan-
det efter kunskap om den andliga världen. Därför var förmågan att komma i kontakt med gudar-
na (divination) en utmärkande förmåga hos en god naturfilosof, vilket Pythagoras och Empedok-
les var exempel på.  
Empedokles lärde ut att allting skapas genom att en kosmisk kraft som är Kärleken för samman 
skilda element. En motsatt kraft som han kallade Osämja eller Söndring skiljer dem åt. Univer-
sum genomgår olika perioder i ett cykliskt förlopp där allting periodvis förs samman i den totala 
kärleken för att i nästa cykel lösas upp av den söndrande kraften. Att Empedokles tillhörde den 
pythagoreiska skolan kan man till exempel se av hans fördömande av slaktoffer som han liknar 
vid att man äter upp sina släktingar, och i en aforism som handlar om att man inte skall äta bönor 
vilket återkommer i andra referenser till Pythagoras lära. Bönor var enligt Porfyrios bok ”On 
Abstinence from Animal Food” förbjudna i kulten i Eleusis som var en orfisk kult. Empedokles 
anropar också musan Kalliopeia (Kalliope) som var den främsta musan, och som enligt den gre-
kiska legenden skulle ha givit liv åt Orfeus tillsammans med Apollon. Pythagoras skall ha infört 
kulten av muserna.  
I nedanstående citat säger Empedokles, på som jag uppfattar det typiskt pythagoreiskt manér, att 
den som har samlat på sig en rikedom av visdom är välsignad, men att den som har en oklar kun-
skap om gudarna är fattig. Det är inte möjligt att se gud med sina ögon eller att ta tag i honom 
med sina händer eftersom han inte har någon kropp utan bara är ett heligt och outsägligt sinne 
(mind) som rusar genom världen som hastiga tankar. 

TRANSLATION OF THE FRAGMENTS: BOOK III 
[Page 201] 338. Would that in behalf of perishable beings thou, immortal Muse, mightest take 
thought at all for our thought to come by reason of our cares! Hear me now and be present 
again by my side, Kalliopeia, as I utter noble discourse about the blessed gods.  

                                                 
 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Logos 
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342. Blessed is he who has acquired a wealth of divine wisdom, but miserable he in whom there 
rests a dim opinion concerning the gods.  
344. It is not possible to draw near (to god) even with the eyes, or to take hold of him with our 
hands, which in truth is the best highway of persuasion into the mind of man; for he has no 
human head fitted to a body, nor do two shoots branch out from the trunk, nor has he feet, nor 
swift legs, nor hairy parts, but he is sacred and ineffable mind alone, darting through the whole 
world with swift thoughts. 1  

Empedokles skrev också om rening (purification), vilket var ett kännetecken för de orfiska 
mysterieskolorna. Han beskrev en invigd som hade blivit en odödlig gud och som kom till staden 
Akragas för att ge människor orakelsvar, bot för sjukdomar och undervisning. Beskrivningen 
handlar antagligen om Pythagoras men hans lärjungar undvek att använda hans namn och också 
att sätta något namn på det gudomliga. Empedokles beskriver här nedan den invigde i Dionysos 
mysterium som krönt med livskraftiga rankor (vinrankor eller murgröna).  

TRANSLATION OF THE FRAGMENTS: ON PURIFICATIONS 
352. 0 friends, ye who inhabit the great city of sacred Akragas up to the acropolis, whose care is good 
deeds, who harbour strangers deserving of respect, who know not how to do baseness, hail! I go about 
among you an immortal god, no longer a mortal, honoured by all, as is fitting, crowned with fillets and 
luxuriant garlands. With these on my head, so soon as I come to flourishing cities I am reverenced by 
men and by women; and they follow after me in countless numbers, inquiring of me what is the way to 
gain, some in want of oracles, others of help in diseases, long time in truth pierced with grievous pains, 
they seek to hear from me keen-edged account of all sorts of things.  

364. But why do I lay weight on these things, as though I were doing some great thing, if I be superior 
to mortal, perishing men? 2 

Empedokles förmedlar alltså Pythagoras förkastande av blodsoffer, och han kopplar denna lära 
till reinkarnation. I det sammanhanget beskriver han också en gudom eller själ som har ”fallit” 
ner i materien som liknas vid en mörk grotta. När den kläds i en klädnad av kött (en kropp), blir 
den också underkastad död genom förändring. Denna skapelseberättelse fortsätter med en be-
skrivning av ett arkaiskt tillstånd när man inte hade börjat dyrka de manliga gudarna utan bara 
offrade till gudinnan Kypris (ett namn för Afrodite med koppling till Cypern) genom oblodiga 
offer. Vid den här tiden fanns också en man som visste allt, som var kunskapens gud.    

Empedokles beskriver slutligen vägen mot frigörelse med en uppmaning att avstå från att göra 
det som är ont, för så länge som man inte har nått dit lider själen bittra plågor. Men de människor 
som blir rättfärdiga blir profeter, författare av hymner, läkare och ledare bland människorna. Från 
denna nivå växer de så till att bli gudar som får ta emot de högsta hedersbetygelser och som får 
dela hjärta (känsla, kärlek) med andra odödliga. Dessa gudomliga varelser blir deras bordskamra-
ter i en fest där de alla är fria från mänskliga bedrövelser och bortom dödens och lidandets makt. 

444. Fast from evil.  
445. Accordingly ye are frantic with evil hard to bear, nor ever shall ye ease your soul from 
bitter woes.  
447. But at last are they prophets and hymn-writers and physicians and chieftains among men 
dwelling on the earth; and from this they grow to be gods, receiving the greatest honours, 
sharing the same hearth with the other immortals, their table companions, free from human 
woes, beyond the power of death and harm.3  

Av det här kan man dra slutsatsen att Pythagoras inte bara sågs som en människa som hade upp-
nått odödlighet och en gudomlig status av sina anhängare, utan att hans lära också siktade till att 
aktivt hjälpa andra människor att uppnå detta tillstånd. Av detta och annat som hänförs till py-
tagoréerna, som till exempels Philos beskrivning av terapeuterna och deras riter, kan man dra 
slutsatsen att Pythagoras verkligen lärde ut en mysterievisdom.  

                                                 
 
1 http://history.hanover.edu/texts/presoc/emp.htm 
2 http://history.hanover.edu/texts/presoc/emp.htm 
3 http://history.hanover.edu/texts/presoc/emp.htm 
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Det är också intressant att se hur Empedokles knyter läran om själens inkarnationer, kravet på 
oblodiga offer, och kärlekskraften som den sammanhållande kraften till en gudinnekult. Jag sätter 
hans beskrivning i förbindelse med den babyloniska kulturen, och då särskilt dess bevarande av 
det sumeriska språket och den sumeriska litteraturen. Där fanns det gamla heliga språk som enligt 
Iamblichus var särskilt utformat för gudarna och av sentida utgrävningar har man kunnat konsta-
tera att himmelsguden Ans och gudinnan Inannas tempel i den sumeriska tempelstaden Uruk var 
den plats där kulturen sannolikt först växte fram i form av skriftspråk, astronomi och matematik. 
Den man som Empedokles nämner som visdomens gud var i detta sammanhang sannolikt den 
sumeriske guden Enki, vilket också är troligt eftersom resonemanget innehåller en referens till 
den paradisiska trädgården som ju var det sumeriska Eden där Enki var trädgårdsmästare enligt 
berättelsen om Enki och Ninhursaga.  
Ett av Empedokles grundläggande postulat var att Gud är ett ofattbart sinne som sveper genom 
världen som snabba tankar. Anaxagoras från Klazomenai i Mindre Asien var samtida med Em-
pedokles, och han byggde sin filosofi på ”nous” som brukar översättas med ”sinne” eller ”för-
nuft”. Han beskrev skapelsen som en virvelrörelse som startades av detta gudomliga sinne och 
från vilken jorden och stjärnorna skapades. Det här med en virvelrörelse genom vilken stjärnor 
och solsystem uppstått är inom parentes en uppfattning som i hög grad liknar Kant-Laplaces 
teori, som i sin tur ligger till grund för vår nutida uppfattning av hur solsystem och galaxer skap-
as.  
Pythagoras lärare Anaximander, som liksom Herakleitos var från Mindre Asien, menade att värl-
den hade uppstått ur en enhetlig urgrund som dock inte bestod av något ämne som fanns i vår 
värld. Denna urgrund var obestämd och gränslös. Det finns alltså en kedja av grekiska tänkare i 
Mindre Asien som leder direkt till Pythagoras och via honom vidare till Empedokles. Som jag ser 
det är det tydligt att det sinne som Empedokles beskrev som Gud var samma kraft som Pythago-
ras såg som den högsta kraften, och som hans lärare Anaximander beskrev som en enhetlig icke-
materiell urgrund. Denna kraft kallade Anaxagoras för ”nous” medan Herakleitos kallade den för 
”logos”.  
Anaxagoras, Herakleitos, Pythagoras och Empedokles såg alltså den skapande kraften som ett 
sinne som genomsyrar världen. Det är naturligtvis denna insikt som ligger till grund för alla mys-
tikers strävan efter att nå en sammansmältning mellan sitt eget sinne och det gudomliga. 

SAMBANDET MELLAN FILOSOFIN OCH MYSTERIEKULTERNA 

Gränsen mellan orficism och mysteriekulter tillägnade Dionysos är sannolikt bara fiktiv. Orfeus 
var enligt legenden en präst i kulten av Dionysos, enligt vissa källor var han till och med grundare 
av kulten av Dionysos och Apollon. Liksom sin gud Dionysos led Orfeus enligt legenden en mar-
tyrdöd. Det gudomliga barnet Dionysos slets i bitar och förtärdes av titaner som sedan brändes 
till aska av Zeus som straff för detta dåd. Zeus räddade Dionysos hjärta och genom det återföd-
des han av mångudinnan Semele. Av askan från titanerna och resten av Dionysos kropp skapades 
människorna, som alltså enligt denna myt både har något av de onda titanerna och den gudom-
lige Dionysos i sig. Orfeus slets enligt en legend i bitar av trakiska kvinnor och återuppstod till 
evigt liv i dödsriket. Andra exempel på denna myt finns i berättelsen om Osiris vars kropp styck-
ades upp och spreds över jorden, men som åter sattes samman av gudinnan Isis och återuppstod. 
Mysteriekulterna skapade en undervisning som byggde på den här sortens legender om födelse, 
lidande, död och återuppståndelse, men ursprunget till föreställningen fanns i Sumer där gudin-
nan Inanna gick ner i dödsriket och lämnade kroppen som hängdes upp på en påle för att åter 
väckas upp till liv igen efter tre dagar.  
Det verkade som den orfiska och pytagoreiska filosofin var ett med mysteriekulterna men jag 
kunde egentligen inte hitta några faktiska bevis för denna insikt förrän jag återigen började läsa 
Platons texter i samband med arbete med boken Nyckeln (2006-10 till 2007-01). Där hittade jag 
de samband mellan den orfiska filosofin och mysterierna som jag då länge hade sökt. 
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PLATON (427-347 FVT) 

I Platons dialog Faidon beskriver Sokrates visdomen som en renande och utvecklande kraft som 
man arbetade med i de gamla mysterierna. I dessa mysterier beskrev man genom symboler hur de 
som inte hade initierats hamnade i ett ”träsk” efter döden medan de som hade initierats, renats 
och nått visdomen fick vistas bland gudarna. Sokrates såg de orfiska mystikerna som de sanna 
filosoferna. Han tog emot giftbägaren utan sorg och i den glada förhoppningen att han själv hade 
kommit så långt i sin utveckling att han skulle möta andra mästare och vänner som hade över-
vunnit döden i det rike dit han skulle komma efter jordelivets slut. 

Yet the exchange of one fear or pleasure or pain for another fear or pleasure or pain, which are 
measured like coins, the greater with the less, is not the exchange of virtue. O my dear Simmias, is 
there not one true coin for which all things ought to exchange? — and that is wisdom; and only in 
exchange for this, and in company with this, is anything truly bought or sold, whether courage or 
temperance or justice. And is not all true virtue the companion of wisdom, no matter what fears or 
pleasures or other similar goods or evils may or may not attend her? But the virtue which is made up of 
these goods, when they are severed from wisdom and exchanged with one another, is a shadow of 
virtue only, nor is there any freedom or health or truth in her; but in the true exchange there is a 
purging away of all these things, and temperance, and justice, and courage, and wisdom herself are a 
purgation of them. And I conceive that the founders of the mysteries had a real meaning and were not 
mere triflers when they intimated in a figure long ago that he who passes unsanctified and uninitiated 
into the world below will live in a slough, but that he who arrives there after initiation and purification 
will dwell with the gods. For "many," as they say in the mysteries, "are the thyrsus bearers, but few are 
the mystics," — meaning, as I interpret the words, the true philosophers. In the number of whom I have 
been seeking, according to my ability, to find a place during my whole life; whether I have sought in a 
right way or not, and whether I have succeeded or not, I shall truly know in a little while, if God will, 
when I myself arrive in the other world: that is my belief. And now, Simmias and Cebes, I have 
answered those who charge me with not grieving or repining at parting from you and my masters in this 
world; and I am right in not repining, for I believe that I shall find other masters and friends who are as 
good in the world below. But all men cannot believe this, and I shall be glad if my words have any more 
success with you than with the judges of the Athenians. (Plato, Phaedo)1 

I Faidon diskuteras reinkarnation i orfiska och pytagoreiska termer och Sokrates/Platon försöker 
genom logik bevisa att livet föds ur döden och döden ur livet i en lång kedja av tillvaroformer. 
Kroppen tillhör det förgängliga, medan själen är en del av det eviga och gudomliga. När själen är 
bunden i kroppen och uppfattar verkligheten genom de fysiska sinnesorganen är den också bun-
den till den materiella dimensionen som ständigt förändras, världen snurrar runt henne och hon 
är bedövad som i ett alkoholrus. Men när hon återvänder till sig själv kommer hon till ett område 
där renhet, evighet, odödlighet och oföränderlighet råder. Själen består själv av detta eviga stoff 
och när hon inte hindras av kroppen är hon ett med denna eviga verklighet. Detta tillstånd hos 
själen kallas enligt Sokrates visdom. 

And were we not saying long ago that the soul when using the body as an instrument of perception, that 
is to say, when using the sense of sight or hearing or some other sense (for the meaning of perceiving 
through the body is perceiving through the senses) — were we not saying that the soul too is then 
dragged by the body into the region of the changeable, and wanders and is confused; the world spins 
round her, and she is like a drunkard when under their influence?  

Very true.  

But when returning into herself she reflects; then she passes into the realm of purity, and eternity, and 
immortality, and unchangeableness, which are her kindred, and with them she ever lives, when she is by 
herself and is not let or hindered; then she ceases from her erring ways, and being in communion with 
the unchanging is unchanging. And this state of the soul is called wisdom? (Plato, Phaedo) 

Ordet filosofi kommer av “philos” som betyder vän eller älskare och ”sophia” som betyder vis-
dom, kunskap eller vetande. Den filosofi som Sokrates beskrev var Pythagoras lära och med hans 
definition av filosoferna, som de som har initierats i mysteriet och visdom som ett tillstånd där 
själen är fri från kroppen och smälter samman med det gudomliga, smälter filosofin och mysteriet 
äntligen samman till ett. Den filosofi som Sokrates beskrev var inte vanlig kunskap utan den vis-
dom som nås genom att man får direkt kontakt med den andliga dimensionen. Den sophia (vis-

                                                 
 
1 http://classics.mit.edu/Plato/phaedo.html 
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dom) som filosoferna älskade var inte i första hand teoretisk kunskap om den materiella världen, 
utan direkt erfarenhet av och kontakt med den andliga världen.  

APOLLONIUS FRÅN TYANA (FÖRSTA ÅRHUNDRADET VT) 

Enligt Eusebius uttryckte Apollonius från Tyana åsikten att man enbart skulle dyrka Gud i en 
andlig kommunion.  

[APOLLONIUS OF TYANA] 'In this way, then, I think, one would best show the proper regard for the 
deity, and thereby beyond all other men secure His favour and good will, if to Him whom we called the 
First God, and who is One and separate from all others, and to whom the rest must be acknowledged 
inferior, he should sacrifice nothing at all, neither kindle fire, nor dedicate anything whatever that is an 
object of sense----for He needs nothing even from beings who are greater than we are: nor is there any 
plant at all which the earth sends up, nor any animal which it, or the air, sustains, to which there is not 
some defilement attached----but should ever employ towards Him only that better speech, I mean the 
speech which passes not through the lips, and should ask good things from the noblest of beings by 
what is noblest in ourselves, and this is the mind, which needs no instrument. According to this 
therefore we ought by no means to offer sacrifice to the great God who is over all.' 1 

Apollonius från Tyana förde alltså fram ett budskap om det gudomliga som en andlig kraft som 
människan smälter samman med i dyrkan. Den gud som grekiska och orfiska filosofer som Pyt-
hagoras, Herakleitos och Apollonius såg som det Högsta var en outgrundlig kraft och ett gudom-
ligt sinne. Denna kraft manifesterade sig sedan stegvis ner i allt mer materiella nivåer som gudar, 
dæmoner, hjältar eller halvgudar och mänskliga själar. Enligt orfikerna manifesterades Pha-
nes/Eros i Dionysos/Apollon. 

PHILO FRÅN ALEXANDRIA (CA 25 FVT- 40 VT) 

Den judiske filosofen Philo beskrev i en text som kallas On the Contemplative Life or Suppliants2 py-
tagoreiska brödraskap som fanns i området runt Alexandria. Han berättade att det var av två slag, 
dels essener som ägnade sig åt det praktiska livet och dels terapeuterna som omfattade det speku-
lativa (filosofiska) livet vilket motsvarade den ursprungliga indelningen i matematiker och 
akusmatiker. Philos texter har tyvärr manipulerats av de kristna, och de pytagoreiska essenerna 
blev på detta sätt den kristna kyrkans svar på frågan om vilka som hade varit de första kristna. 
Philo beskrev visserligen en grupp orfiska soldyrkare som samlades för extatiska mysteriefester, 
men den kristna kyrkan har vid något senare tillfälle lagt till en beskrivning i Philos text av hur 
essenerna bodde i kloster och klädde och uppförde sig precis som kristna munkar. Det är dock 
en del av en senare tids historieförfalskning. 
Philo beskriver hur man inom det pytagoreiska mysteriet förenade män och kvinnor så att de två 
blir ett i en förening som innebär att man dricker Guds kärleks rena vin. 

XI. (83) And after the feast they celebrate the sacred festival during the whole night; and this nocturnal 
festival is celebrated in the following manner: they all stand up together, and in the middle of the 
entertainment two choruses are formed at first, the one of men and the other of women, and for each 
chorus there is a leader and chief selected, who is the most honourable and most excellent of the band. 
(84) Then they sing hymns which have been composed in honour of God in many metres and tunes, at 
one time all singing together, and at another moving their hands and dancing in corresponding harmony, 
and uttering in an inspired manner songs of thanksgiving, and at another time regular odes, and 
performing all necessary strophes and antistrophes. (85) Then, when each chorus of the men and each 
chorus of the women has feasted separately by itself, like persons in the bacchanalian revels, drinking the 
pure wine of the love of God, they join together, and the two become one chorus, (On the Contemplative 
Life or Suppliants XI 83-85).  

Philo fortsätter med att förklara att de grekiska myteriernas dionysiska kärleksriter var en allegori 
för undret vid Röda Havet, där havet delades till två för att släppa igenom israeliterna och sedan 
förenades till ett igen. Här anknyter han till de alexandrinska judarnas uppfattning att judarna och 
Moses hade varit upphov till alla de grekiska filosofierna, något som redan Artapanus hade gett 
uttryck för två hundra år tidigare.  

                                                 
 
1 http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_04_book4.htm 
2 http://www.earlychristianwritings.com/yonge/book34.html 

http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_04_book4.htm
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NYPLATONISTER OCH NYPYTAGORÉER 

THEON FRÅN SMYRNA (CA 70-135 VT) 

Jag fann också ett annat exempel på att den pytagoreiska filosofin var en integrerad del av myste-
riekulterna genom den grekiska filosofen Theon från Smyrna. Theon var starkt influerad av Pyt-
hagoras filosofi. Hans enda bevarade verk är On Mathematics Useful for the Understanding of Plato där 
han tydligen beskriver ämnesområden med anknytning till Pythagoras filosofi som matematik, 
harmonier och sfärernas musik samt astronomi. I inledningen till detta verk jämför Theon filoso-
fin med initiationer i det sant heliga och med uppenbarelser av de autentiska mysterierna.  
Theon såg alltså pytagoreisk filosofi och initiation i mysteriet som två aspekter av samma förete-
else. Han beskrev enligt ett citat från Thomas Taylor initiationen som bestående av fem delar. 
Det första stadiet består av en inledande rening eftersom deltagande i mysterierna kräver ett 
rent sinne. Efter detta steg presenteras adepten för den heliga läran. I det tredje stadiet får man 
skåda det gudomliga i en direkt vision, detta kallas också epopteia eller mottagande. Det 
fjärde steget utgörs av att huvudet kröns och att kronan (kronorna) fixeras. Detta är slutet på 
och avsikten med hela uppenbarelsen. Resultatet av hela denna utveckling är vänskap och inre 
kommunikation med Gud och åtnjutande av den salighet som uppkommer genom intim 
kontakt med gudomliga krafter. 

At the same time it is proper to observe, that the whole business of initiation was distributed into five 
parts, as we are informed by Theon of Smyrna , in Mathematica, who thus elegantly compares 
philosophy to these mystic rites: “Again”, says he, “philosophy  may be called the initiation into true 
sacred ceremonies, and the instruction in genuine Mysteries; for there are five parts of initiation: the 
first of which is the previous purification; for neither are the Mysteries communicated to all who are 
willing to receive them; but there are certain persons who are prevented by the voice of the crier, such 
as those who possess impure hands and an inarticulate voice; since it is necessary that such as are not 
expelled from the Mysteries should first be refined by certain purifications: but after purification, the 
reception of the sacred rites succeeds. The third part is denominated epopteia or reception. And the 
fourth, which is the end and design of the revelation, is the binding of the head and the fixing of the 
crowns. The initiated person is, by this means, authorized to communicate to others the sacred rites in 
which he has been instructed; whether after this he becomes a torch-bearer, or an hierophant of the 
Mysteries, or sustains some other part of the sacerdotal office. But the fifth, which is produced from all 
these, is friendship and interior communion with God, and the enjoyment of that felicity which arises 
from intimate converse with divine beings.1  

I Theons inledning till den pytagoreiska filosofin sammanförde han alltså pytagoreisk naturveten-
skap, där matematik, musikaliska harmonier och en strävan efter att förstå universum ingick, med 
en andlig utveckling enligt mönster från mysterierna där målet var att människan skulle bli en fullt 
invigd som hade direkt kontakt med den andliga dimensionen. Enligt Theon från Smyrna bestod 
mysteriet av följande steg: 

1. Inledande rening 
2. Presenteras för den heliga läran 
3. Skådar det gudomliga i en direkt vision 
4. Huvudet kröns 
5. Vänskap och inre kommunikation med Gud. 

IAMBLICHUS (CA 245-CA 330 VT) 

I senare tid var Iamblichus (d ca 330 vt) och olika s.k. nyplatoniker och nypytagoréer företrädare 
för varianter av orficism och synkretism. Inom den hellenistiska hermetismen såg man den egyp-
tiske Thoth som samma gud som den grekiske Hermes och redan Plutarchos menade att Osiris 
och Dionysos var samma gud under olika namn.   

                                                 
 
1 Taylor Thomas, Eleusinian and Bacchic Mysteries, s 46-47. 
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Att ta del av Hermes kraft 

Iamblichus anropar Hermes, den kraft eller gud som sedan gammalt ansågs vara gemensam för 
alla präster oavsett kulturell eller nationell tillhörighet, och den som vakar över den genuina kun-
skapen om gudarna. Om han tog del av denna kraft skulle Iamblichus kunna svara på rätt sätt på 
de frågor som hade föranlett hans arbete. 

Hermes, the patron of literature, was rightly considered of old to be a god common to all the priests and 
the one presiding over the genuine learning relating to the gods, one and the same among all. Hence 
our predecessors were wont to ascribe to him their discoveries in wisdom and to name all their 
respective works Books of Hermes. If, therefore, we participate in this god, of the measure which has 
fallen to us and become possible to us, thou dost well to propose these questions in regard to the Divine 
Sciences to the priests as to friends for an accurate solution. (Iamblichus, Teurgia, or On the mysteries 
of Egypt, Translated by Alexander Wilder, 1911)1 

Den högsta andliga förmågan - Att sammansmälta med det Högsta 

Iamblichus beskriver i Teurgia den högsta andliga tekniken som riktad mot det Högsta som står 
ovanför alla separata gudar. Genom att dyrka och sammansmälta med det Högsta dyrkar man 
också samtidigt alla lägre nivåer av den andliga hierarkin, men detta var något som bara var möj-
ligt sent i den andliga utvecklingen. Om man inte var färdig med sin egen utveckling, om något 
saknades och man fortfarande var ofullständig, kunde man inte aspirera på att komma i direkt 
kontakt med den andliga hierarkins ledare. 

SACRED RITES MULTIFORM  

What then? Does not the highest part of the Sacred Technic recur of itself to the One Supreme above 
the whole multitude of divinities, and yet at the same time worship in him the many essences and 
principalities?  

Certainly, I may be answered, but this takes place at a very late period, and only with the exceedingly 
few; and if it comes at the very sunset of life, they are content. Our present discussion, however, does 
not set forth the law for a man of such character, for he is superior to all law; but it establishes such a 
system of law for those who are in need of superior legislation. It says accordingly, that as the universe 
is a system from many orders combined into one, so it is proper that the complete ceremonial of the 
Sacred Rites, unceasing and entire, shall be joined with the whole category of the superior races. 
Certainly, indeed, if the cosmos is manifold and entire, and is constituted in many orders, it is proper 
accordingly that the Sacred Performance shall copy its various features, because of all the powers which 
they present to view. Hence, in relation to these and to the various kinds that are about us, it is not 
proper for us to be intimately connected with the divine causes (or beings) that are over them, from a 
part of the qualities in them. On the contrary, we should not aspire to be with their leaders, when 
anything on our part is omitted or incomplete. (Iamblichus, Teurgia) 

Initiationer och fullkomnande aktiviteter - vägen till den yttersta framgången 

Det yttersta målet för den andliga utvecklingen är enligt Iamblichus att själen skall ta sig upp ge-
nom de olika andliga nivåerna och förenas med det gudomliga. Den gudomliga teurgin leder sjä-
len till Gud och ger den tillgång till det gudomligas energier, kunskaper och skapande kvalitéer. 
Ordet teurgi betyder ungefär ”att arbeta med det gudomliga”. Den yttersta framgången är att 
skåda det Goda, att själen når en förening med det gudomliga.  
Vägen till detta består av att man uppnår en själens renhet eller kyskhet som är långt mer perfekt 
än kroppens kyskhet och att man förbereds för ett deltagande i och en vision av det Goda. Iam-
blichus beskriver en fullkomnande process där rening (chastity of the soul), kontakt med och 
visioner av det gudomliga (the participation and vision of the Good), själens befrielse från allt 
materiellt (its release from everything of a contrary character) leder till enhet med det gudomliga 
(oneness with the gods). 
Det sista steget i den andliga utvecklingen består alltså i att man uppnår enhet med det gudom-
liga, att man blir ett med gudarna som är givare av allt gott. Detta innebär en kunskap om Fadern 
och ett återvändande till detta ursprung. Den prästerliga och teurgiska gåvan som är den högsta 

                                                 
 
1 http://www.esotericarchives.com/oracle/iambl_th.htm 
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fullbordan kallas Dörren till Universums Skapare och det Högsta Goda. Iamblichus menar att 
denna nivå bara kan uppnås genom att själen i tidigare liv har upplevt enhet med gudarna genom 
deltagande i någon variant av mysteriet.  

THE PATH TO TRUE SUCCESS. 

But why am I prolonging these discourses? I have abundantly shown before by the many explanations 
which I have made in them, the superiority of the inspiration over human divination. Better, therefore, is 
what you ask from us: "To make plain to you the path to success, and in what the essence of it 
consists." For from this the truth is then to be found, and all the difficulties may thus be at once easily 
resolved. I say, therefore, that the divine person gifted with intuition, having, in a former condition of 
being, been participant of the oneness, by the spectacle of the gods, comes at a later period to another 
soul (or psychic condition) which is adjusted to the human ideal of figure, and through this becomes 
involved in the bond of Necessity and Fate. Now then it is necessary to consider how he may be 
unloosed and set free from his bonds. There is no other way except the knowing of the gods. For the 
ideal or success is the apperceiving of the Good, just as the ideal of badness happens to be forgetting of 
what is good and deceit in relation to what is bad. The former, therefore, joins with the Divine nature: 
but the latter, an inferior destiny, is inseparable from the mortal. The former seeks the intellectible 
essences by the sacred paths: but the latter, having swerved from the first principles, yields itself to the 
measuring out of the ideals of the corporeal environment. The former is the knowing of the Father: but 
the latter is the going aside from him and a forgetting of God, the Father, first in Essence and sufficient 
for himself. The former preserves the genuine life and brings it back to its Father, but the latter brings 
the man ruling in the realm of generated existence down to the world which is never permanent but 
always changing. 

Let, then, this superior path to true success, which is the spiritual completing of the union of souls to the 
divine nature, be cognized by thee. But the sacerdotal and theurgic gift of true success is called the Door 
to the Creator of the Universe, or Supreme Goodness. In the first place it possesses the power of 
chastity of soul which is far more perfect than chastity of the body: afterward, the preparing of the 
understanding for the participation and vision of the Good and its release from everything of a contrary 
character: and after these, oneness with the gods the givers of all things good. (Iamblichus, Teurgia) 

Efter det att den teurgiska förmågan har förenat själen med universums olika avdelningar och 
med alla de gudomliga krafter som genomsyrar universum, leder den själen till världens Skapare, 
placerar den i hans vård, befriar den från allt som hänför sig till den materiella världen och före-
nar den med den Enda Eviga Orsaken (Logos).  

RETURN OF THE SOUL TO DIVINITY. 

After the theurgic discipline has conjoined the soul individually with the several departments of the 
universe, and with all the divine powers that pervade it, then it leads the soul to the Creator of the 
world, places it in his charge, and frees it of everything pertaining to the realm of matter, uniting it with 
the Sole Eternal Reason (Logos).  

What I am saying is this: That it unites the soul individually to the One, Father of himself, self-moving. 
He who sustains the universe, spiritual, who arranges all things in order, who leads it to the supreme 
truth, to the absolute, the efficient, and other creative powers of God: thus establishing the theurgic 
soul in the energies, the conceptions and creative qualities of those powers. Then it inserts the soul in 
the entire Demurgic God. This, with the Egyptian Sages, is the end of the "Return" as taught in the 
Sacred Records. (Iamblichus, Teurgia) 

Iamblichus beskriver hur riterna i de heliga mysterierna inte bara renar människor utan också 
fulländar det som är ofullständigt, skapar harmoni och ordning och botar oss från våra fel. Dessa 
teurgiska riter eller aktiviteter sätter oss också i en familjär kontakt med de överordnade raserna i 
den andliga hierarkin. När de gudomliga orsakerna och de mänskliga tillämpningar som liknar 
dem möts med en gemensam målsättning kommer Initiationen eller den Fullkomnande Riten att 
tillförsäkra fullständig och omfattande nytta av offret. Dessa initiationer skapar en materia som är 
perfekt, ren och god och som därmed blir en passande behållare för det gudomliga. Det mänsk-
liga är inte avskilt från det gudomliga, det gudomliga upplyser de underordnade raserna (nivåerna 
i den andliga hierarkin) och människorna kan som delar i denna kedja bli mottagare av den gu-
domliga substansen. Detta slags gåvor av gudomlig substans i direkt kontakt med den andliga 
världen kan skapa synliga manifestationer av gudarna genom att de på ett perfekt sätt visar sig för 
vår (inre) syn. 

THE BENEFITS FROM THE SACRIFICES  

The diversified mode of celebrating the Holy Rite in the Sacred Performances, therefore, not only purifies 
us, but it also makes perfect something of the defects in us or about us, establishes in harmony and 
order, and otherwise delivers us from faults of deadly character. It likewise brings all into familiar 
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relations with the races superior to us. And, certainly, when the divine causes and the human 
adaptations closely resembling them meet together to the same end, the initiation or Perfective Rite 
assures every full and ample benefit of the sacrifice.  

It will not be amiss, however, to add such particulars as the following in order to give an accurate 
understanding in respect to these things. The divinities of the highest order have always a 
superabundance of power, and while it is superior to all it is at the same time present with them all 
equally without impediment. In conformity with this statement, therefore, the very first illuminate the 
last, and those who are superior to matter are present with those belonging with matter, but not after 
the manner of the world of matter.  

Let no one be surprised even though we say that there is a certain matter that is pure and divine. For it 
originates from the Father and Demiurgos of the universe and possesses a completeness of its own 
suitable for a receptacle of gods. At the same time nothing obstructs the superior races from being able 
to illuminate the lower orders from their own substance. Nor does anything hold matter back from 
participating of the superior natures. So far as it is perfect, pure and evidently good it is not an 
unsuitable receptacle of the gods.10 For as it is necessary that the races in the earth shall be in no 
respect deprived of a divine participation, the earth also receives a divine portion from it, which is 
sufficient to admit the gods.  

The Theurgic discipline, therefore, recognizing these things and thus discovering in common with others 
the suitable receptacles of the gods according to the individual peculiarity of each, often joins together 
stones, plants, animals, and sacred aromatics, perfect and godlike, and afterward forms from all these a 
receptacle complete and pure. For it is not proper to be dissatisfied with everything material, but only 
with that which is repugnant to the gods. But that particular matter is to be chosen which is akin to 
them as capable of being in accord both in building the Houses of the gods, in the setting up of carved 
images, and, in fine, in the sacred ceremonial of sacrifices. For in no other manner can there be any 
participation in the receiving of the superior beings in places upon the earth or by human beings 
dwelling there unless such a beginning shall have been first established.  

We ought; then, to confide in the arcane declarations, that by means of the holy spectacles, a certain 
principle of matter is transmitted from the gods. This matter without doubt is of the same nature with 
the very ones themselves by whom it is given. Hence, does not the sacrificing of such a kind of matter 
arouse the gods to the visible manifestation, invite them to come quickly to our perception, and likewise 
receive them when they are present and cause them to unfold them-selves perfectly to view? 
(Iamblichus, Teurgia) 

Iamblichus talar alltså om en verksamhet som leds från den andliga världen och som syftar till att 
människan skall renas, utvecklas, invigas och slutligen få en vision av det gudomliga. Denna ut-
veckling syftar till att det jordiska, alltså människan, skall bli en ren behållare eller kalk i vilken 
den andliga ”substansen”, den heliga anden, skall kunna fyllas. Men vad var det för slags riter 
som Iamblichus avsåg? Han talar om teurgi och om invigningar, det är lätt att anta att han me-
nade de prästerliga riterna i templen och olika slags magiska eller religiösa bruk. Men om man 
läser hans text inser man att utvecklingen vid hans tid hade gått mot en helt spiritualiserad eller 
andlig tillämpning av de gamla mysterierna. Iamblichus satte en direkt och ren gudomlig inspira-
tion högst och avfärdade därför människors försök att få andlig kunskap genom djuroffer, tran-
ser, horoskop och liknande. Han avvisade tron på att gudarna skulle kräva eller ha nytta av offer 
av materiella substanser som till exempel kött, och han menade att allt sådant höll människor 
kvar på den materiella eller jordiska nivån.  

Fjättrad som en pärla i ett ostron 

Iamblichus liknade själens liv i kroppen vid en pärla som är instängd i ett ostronskal, han beskrev 
målet för utvecklingen som att själen skulle befrias från denna bundenhet i kroppen och få stiga 
upp till gudarna i den icke-materiella dimensionen, där den sysselsätter sig med upphöjda visio-
ner. Men Iamblichus insåg också att denna nivå bara nås av ett mycket litet fåtal medan det stora 
flertalet inte kan förflytta sitt medvetande från den materiella nivån, vilket redan Herakleitos hade 
påpekat. Därför uppstår det två olika slag av gudsdyrkan. En sort är fri, enkel och utan band med 
den materiella världen, denna slags gudsdyrkan hör ihop med själar som kan göra sig fria från 
kroppen. För de själar som fortfarande har sin tyngdpunkt på den materiella nivån förblir däre-
mot den andliga verksamheten fylld med fysiska företeelser och sådant som hänför sig till materi-
ens värld. I detta tillstånd är själen bunden i kroppen som en pärla i ett ostron, och därigenom 
behärskas den av materien och förblir kroppslig eller materiell i sina känslor och strävanden. 
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Let us next consider what is in harmony with the sentiments which have been. uttered, and with our 
twofold constitution. For when we become entirely soul and are outside of the body, and soaring on high 
with all the gods of the non-material realm, we occupy ourselves with sublime visions. Then again, we 
are bound in the oyster-like body and held fast under the dominion of matter, and are corporeal in 
feeling and aspiration. There comes, accordingly, therefore, a twofold form of worship. For the one which 
is for unstained souls will be simple, free of the body and pure from every condition of generated 
existence; but the other, which is accommodated to souls that are not pure and liberated from the 
conditions of generated existence, is filled with corporeal things and everything that relates to the world 
of matter. I admit therefore that there are two forms of Sacred Rites. The one, those for individuals who 
are entirely purified. Such rarely happen, as Herakleitos affirms, beyond a single person at one time or a 
few that may be easily counted. The other class, such as are yet held by the body, consists of those who 
are of the realm of matter and of corporeal quality, sustaining themselves through change. (Iamblichus, 
Teurgia) 

Om det lägre jaget och det högre jaget 

Iamblichus beskriver, enligt mönster från de hermetiska skrifterna, själen som existerande på två 
nivåer. Den högsta principen härstammar från den första eller Högsta Intelligensen. På den lägre 
nivån finns själen i kroppen och påverkas av alla krafter som styr den materiella världen. Den själ 
som däremot har sitt medvetande på den högre ”mentala” nivån står över allt i den materiella 
världen och genom detta kommer den att frigöra sig från ödet och stiga uppåt till de gudar som 
finns i den Högsta Intelligensens rike (the World of Mind). Den teurgiska eller initiatoriska veten-
skapen som för själen uppåt till den Ofödde (det Högsta), fullkomnas genom ett liv av detta slag 
(där man arbetar för att renas och bli i stånd att nå den Högsta Intelligensens rike). 

Thou also affirmest "that very many of the Egyptians attribute to the motion of the stars whatever may 
happen to us." But what the fact is must be explained to thee by many of the Hermaic concepts. For 
man, as these writings affirm, has two souls. The one is from the First Intelligence and is participant of 
the power of the Creator, but the other is given from the revolutions of the worlds of the sky, to which 
the God-beholding soul returns. 

These things being conditioned after this manner the soul that comes into us from the worlds follows 
(and is affected by) the periodic circuits of those worlds. But the soul that is in its higher mental quality 
from the world of Intelligence, is superior to the movement of the world of generated existence and 
through this there takes place both the unbinding of fate, and the upward progress to the gods of the 
World of Mind. The theurgic discipline (or initiation), so far as it conducts upward to the Unbegotten, is 
made complete by a life of this kind. (Iamblichus, Teurgia) 

Det är vi själva och gudarna som befriar oss 

Iamblichus menar att “ödet” inte råder över allting i den skapade världen. Visserligen finns det 
krafter som är nära förbundna med den materiella världen och kroppen och som fullbordar ödet. 
Men det finns också en princip i själen som står över hela det område som berör den fysiska 
världen. Genom denna högre princip kan vi förenas med gudarna och stiga över den materiella 
världen för att ta del av det eviga livet och den energi som hör ihop med gudarna i den högsta 
himlen. Det är genom denna princip i oss själva som vi kan befria oss själva. När våra egna högre 
kvalitéer är aktiva och själen lyfts upp till de varelser som är högre än den själv, separeras själen 
från allt som har att göra med den materiella världen, håller sig avskild från lägre krafter och byter 
ett liv mot ett annat. Även om det skulle finnas två klasser av gudar i form av dels krafter för-
bundna med materiella planeter och stjärnor och dels krafter som står över det materiella univer-
sum, kan själarna bara nå befrielse genom de krafter som står över den materiella nivån. Iam-
blichus avvisar tron på att ödet skulle styras av planeter eller liknande materiella krafter. Själarna 
har från början sänts ner av Gud till den materiella världen för att en gång återvända till sitt ur-
sprung. 

That condition, therefore, about which thou utterest doubt, does not exist, namely: "That all things are 
bound fast in the indissoluble bonds of Necessity, which they term Fate." For the soul has a principle of 
its own leading around to the realm of Intelligence, and not only standing aloof from things of the world 
of generated existence, but also joining it to that which is, even to the divine nature. Nor do we "connect 
Fate with the gods whom we worship in temples and with carved images, as being unbinders of Fate. Yet 
the gods do "unbind Fate," but it is the last and lowest natures that descend from them and are in close 
alliance to the genesis of the world and to the body, that make Fate complete. With good reason, 
therefore, do we perform to the gods every holy rite in order that they may deliver us from the evils 
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impending over us from destiny, as they alone, through the moral power of persuasion, have rule over 
necessity.  

Nevertheless all things in the world of Nature are not controlled by Fate. On the contrary, there is 
another principle of the soul which is superior to the whole realm of nature and generated existence. By 
it we can be united to the gods, rise above the established order of the world, and likewise participate in 
the life eternal and in the energy of the gods of the highest heaven. Through this principle we are able 
to set ourselves free. For when the better qualities in us are in activity, and the soul is exalted to those 
beings superior to itself, then it becomes separate altogether from every thing which held it fast in the 
realm of generated existence, keeps itself aloof from inferior natures, exchanges one life for the other, 
and gives itself to a different order, entirely abandoning the former. Why, then (it may be asked), is it 
not possible to liberate one's own self through the gods that revolve in the sky (the ruling planets), to 
consider them as Lords of Destiny, and also as binding our lives with bonds that are not to be dissolved?  

Perhaps there is nothing to hinder this very thing. Although the gods possess numerous essences and 
powers in themselves, there are also inherent in them as many impracticable differences and 
contradictions. Nevertheless, it is lawful to affirm as much as this: that in every one of the gods, 
especially of those that are visible (in the sky), there are principles of essence which are of the world of 
Intelligence; and that through these, takes place the release for souls from generated existence in the 
world.  

But although there were to be two classes of divine beings left, the gods that abide around the world, 
and those beyond, there will be liberty for souls through the gods above the world. These things are told 
more precisely in the "Treatise Concerning the Gods" -- as for example, who are the restorers, and what 
are their powers; and also how do they liberate from fate, and through what sacred paths upward; also 
of what quality is the arrangement of the mundane realm of nature, and how does the absolutely perfect 
moral energy rule over it? (…) Those who are in inferior conditions are liberated by a superior order and 
power; and when we remove ourselves from conditions that are inferior we come into a better allotment. 
It is not effected, however contrary to any sacred ordinance that has existed from ancient times, in such 
a manner as to imply that the gods may be changed (in disposition or purpose) by sacred rites afterward 
performed. On the contrary, from their first descent till this present time God sent down the souls in 
order that they should return back again to him. Never, therefore, does there a change occur by such a 
progress upward, nor do the descents of the souls, and their ascending occasion violent conflict. For as 
generated existence and every thing here are joined together at every point by the spiritual essence, so 
also in the arrangement of souls, the liberation from the conditions of generated existence accords with 
the diligence of those around the realm of generated existence. (Iamblichus, Teurgia) 

Den andliga hierarkin 

Iamblichus beskriver en andlig hierarki där mellanliggande krafter eller nivåer binder ihop de två 
extremer som i ena änden utgörs av gudarna som är de högsta andliga krafterna och i den andra 
de mänskliga själarna som ligger närmast den materiella eller fysiska nivån. I denna hierarki leds 
gudomlig kraft från det högsta ner till det lägsta. 

Such then being the case with the divine races, the first and the last (the gods and souls), let us 
consider the two races intermediate between these two extremes, namely: 1. That of heroes or half-
gods, which not only ranks higher than the order of souls in power and virtue, moral beauty and 
greatness, and excels it in every good quality which is incident in souls, but is also closely joined to. 
them by the kindred relationship of a similar form of life. 2. The other, the race of dæmons, which is 
closely allied to the gods, yet is in a certain sense inferior to them, following as though it was not first in 
rank but accompanying in subservience to the good pleasure of the gods. This race causes the otherwise 
invisible goodness of the gods to become visible in operation, becoming itself both assimilated to it, and 
accomplishing perfect works that are like it. For then what was before unutterable in it is made capable 
of being uttered, what was without form is caused to shire forth in visible figures, whatever of it was 
beyond all reasoning is brought forth into plain words, and having already received the connate 
participation of beautiful gifts it bestows the same ungrudgingly, and transfers them to the races that 
rank after itself.  

Thus these intermediate races complete the common bond of gods and souls and render the connection 
between them indissoluble. They not only bind these together in one continuous series, from those on 
high to the very last, but they make the union of them all incapable of being separated and to be a most 
perfect blending and an equal intermingling of them all. They likewise, after a manner, cause an 
outgoing influence to go forth equally from the superior to the inferior races and a reciprocal one from 
subordinate races to those ranking above them. They also establish order among the more imperfect 
races, and likewise due proportions of the gift coming down from the better ones and of the reception 
which takes place; and having themselves received from above from the gods the causes or motives of 
all these, they make everything agreeable and suited in every respect to all.  

Thou must not think, therefore, that this classification is a peculiarity of powers or of energies or of 
essence; nor art thou taking them separately, to inspect them one by one. Nevertheless, by extending 
the inquiry through all of them thou wilt complete the answer to what was asked in relation to the 
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peculiarities of gods, dæmons and half-gods, and of those that are included in the category of souls. 
(Iamblichus, Teurgia) 

Det gudomliga ljuset 

Iamblichus beskriver universum som genomsyrat av ett gudomligt ljus och en enande kraft. Han 
beskriver ett rörligt universum där allt beskriver en cirkulär bana, en beskrivning som faktiskt 
stämmer mycket väl med de kunskaper vi har idag om solsystemets rörelse runt sitt centrum och 
vår egen och andra galaxers likaledes cirkulära rörelser runt svarta hål i sina centra. Det är förstås 
logiskt att tänka sig att hela universum på motsvarande sätt rör sig runt ett centrum, och som vi 
vet är faktiskt den enande kraften eller dragningskraften en av de krafter som skapar alla dessa 
cirkulära system. Det gudomliga ljuset är enligt Iamblichus odelat ett och detsamma överallt. Det 
är inte bara närvarande för allt som kan ta del av det, utan fyller också allting genom sin oändliga 
suveränitet och förenar därmed allt med sig självt. På så sätt förbinds slutet med början (resultatet 
med orsaken).  

This, then, is the explanation: Whether the allotment be to certain parts of the universe, as to heaven or 
earth, whether to holy cities and regions, whether to certain temple-precincts or sacred images, the 
divine irradiation shines upon them all from the outside, just as the sun illuminates every object from 
without with his rays. Hence, as the light encompasses the objects that it illuminates, so also the power 
of the gods comprehends from without those that participate of it. In like manner, also, as the light of 
the sun is present in the air without being combined with it -- and it is evident that there is nothing left 
in the air when the illuminating agent is removed, although warmth is still present when the heating has 
entirely ceased -- so also the light of the gods shines while entirely separate from the objects 
illuminated, and, being firmly established in itself, makes its way through all existing things.  

Still further, the light that is the object of perception is one, continuous, and everywhere the same 
entirety; so that it is not possible for a part of it to be cut off by itself, or to be enclosed in a circle, or at 
any time to remove itself from the source of illumination. According to the same principles, therefore, 
the whole universe, being susceptible of division, is distinguished with reference to the one and 
indivisible light of the gods. In short, this light is one and the same everywhere, and is not only present, 
undivided, with all things that are capable of participating of it, but it, likewise, by an absolute power 
and by an infinite superiority, fills all things, as a cause, joins them together in itself, unites them 
everywhere with itself, and combines the ends with the beginnings. The whole heaven, including with it 
the universe imitating this, goes around in a circular revolution, unites all to itself, and leads the 
elements whirling in a circle; and all things being in one another, and borne toward one another, it holds 
them together and defines their equal proportions; and guiding them to the remotest distances, makes 
the ends combine with the beginnings -- as, for example, the earth with the sky -- and effects a sole 
connection and accord of wholes with wholes. (Iamblichus, Teurgia) 

Den gudomliga elden 

Iamblichus skrev alltså om det gudomliga ljuset som inte var detsamma som det synliga ljuset. 
Detta ljus härstammar från den gudomliga nivån eller dimensionen från vilken gudarnas eld dis-
tribueras genom en hierarki av lägre andliga nivåer vilka ger sig till känna genom allt svagare for-
mer av den gudomliga elden.  

In like manner, let us explain also, in regard to the luminosity. The images of the gods glow with 
abundance of light, and those of the archangels are surpassingly luminous. Those of the angels are 
resplendent with light, but the dæmons present the appearance of smouldering fire, and the half-gods a 
commingling from many sources. The cosmic archons are relatively more pure from such admixture, but 
those of the realm of Matter exhibit a mingling of dissimilar and incongruous elements. The Souls are 
more distinctly visible from many admixtures in the sphere of generated existence, the light being 
supplied only by partial gleams. (…) To repeat: The fire of the gods is always stable to the view. That of 
the archangels is mild; that of the angels is in constant motion; that of the dæmons is unstable; that of 
the heroes is for the most part in swift motion; that of the archons of the first class is mild, but that of 
those of the lower order is full of fluctuation. That of the souls changes with innumerable motions. 
(Iamblichus, Teurgia) 

Om gudomlig ledning 

Enligt Iamblichus sänder gudarna tecken och ledning till människorna genom olika mellanlig-
gande nivåer i kraft av den enhet och sympati som finns mellan allt i den andliga hierarkin. På det 
sättet leder gudarna allt i den materiella världen enligt sina egna avsikter, utan att själva dras ner 
till lägre nivåer.  
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Moreover, the circuits of the stars come near to the perpetual revolutions of the sky, not only in space 
but also in powers and in the radiations of light. But they are moved in whatever way the gods in the 
sky impel them. For the most absolutely pure and supreme principle of the atmosphere being closely 
affiliated to fire, they, as the gods make the sign, are also lighted up immediately. If, however, any one 
thinks that certain auras of the divinities of the sky are given off into the atmosphere, he will not have 
conjectured anything foreign to what is often performed in the divine art of divination. The oneness, and 
also the sympathy, of everything, and likewise the simultaneous motion of the parts that are farthest 
away as though they were near by and parts of one animate being, cause the sending of these signs 
from the gods to human beings, first through the sky and then through the atmosphere appearing to 
men, especially brilliant.  

This, then, becomes manifest through the statements that have been made, namely: That the gods, 
making use of many intermediate instrumentalities, send forth signs to human beings, employing not 
only the services of daemons, but also of souls and the whole realm of nature; they likewise leading all 
these, their followers, from the first beginning throughout the cosmic universe, and transmitting the 
impulse which goes forth from them whither they please. Being, therefore, themselves separate from all 
and free from all relationship and common nature with those in the region of generated existence, they 
lead everything in the realms of generation and production according to their own purpose.  

This explanation in respect to the art of divination agrees accordingly with the theory of the creation and 
foreknowledge of the gods, for it does not drag down the mind of the superior beings to this region and 
to us; but instead, this, remaining stable in itself, turns to itself not only the signs, but likewise the 
whole art of divining, and discovers them proceeding from it. (Iamblichus, Teurgia) 

Om effekter av kontakter med olika delar av den andliga hierarkin 

Iamblichus beskriver hur människan genom teurgin får kontakt med olika nivåer i den andliga 
hierarkin. I det sista stadiet, när gudarna blir synliga, tar den mänskliga själen inte bara emot en 
energi eller kraft som är överlägsen i alla aspekter utan den deltar också i en gudomlig kärlek och 
en sinnets frid som nästan är omöjlig att förstå. När man får se ärkeänglarna ger dessa andlig in-
sikt och stabil kraft. En vision av änglar ger i sin tur visdom och sanning tillsammans med ren 
förmåga, säker kunskap och sinneslugn i harmoni med dessa gåvor. När man kommer i kontakt 
med daimoner utvecklas förmågor som tillhör den fysiska naturen och man utvecklar entusiasm 
för att fullända sin förmåga (träning) i förhållande till den sortens övningar. En syn av halvgudar 
ger del av en hänförelse som har att göra med gemenskap mellan själar. När ”arkonter” (archons, 
tydligen krafter som ansågs styra olika nivåer i det materiella universum) kommer i sikte skapas 
rörelser i själen av kosmisk eller materiell natur. Med visioner av själar kommer de skapande kraf-
terna i kroppen och omsorger om denna att aktiveras.   

Accordingly, at the last stage, when the gods appear, the dispositions of soul of those who are invoking 
them, realize a thorough removing of passive conditions and the transcendent perfection, and not only 
the energy superior in every respect, but they also participate in divine love and a tranquillity of mind, 
almost beyond estimation. When the archangels are beheld, these dispositions acquire a pure constancy 
of condition, spiritual insight and stable power. At the coming of the angels into view, they receive an 
allotment of wisdom and truth, and likewise of pure excellence, sure knowledge and order in harmony 
with these bestowments. But when the dæmons are contemplated the tendencies take on eager desire 
incident to the sphere of generated nature, and likewise not only acquire zeal for the completing of the 
Performances according to allotment of such exercises. If there is a view of the half-gods, then they are 
not only borne away by other such impressions, but also share in many anxieties of a character relating 
to a communion of souls. But when the archons are brought within purview, then movements are set up 
in the soul, cosmic or such as pertain to the realm of matter, as the case may be. And with the visions of 
the souls, there are brought into activity the generative appetites and natural solicitude as regards the 
care of the bodies and such other matters as relate to these. (Iamblichus, Teurgia) 

Om gudasända drömmar 

Iamblichus beskrev två olika slag av drömmar, dels sådana som skapas genom vår egen själ och 
våra egna tankar och dels sådana som kan kallas gudasända. Det senare slaget uppstår ofta i sam-
band med uppvaknandet, när sinnet är i ett speciellt alert och koncentrerat tillstånd. I detta till-
stånd kan man både höra och se saker som härstammar från den gudomliga världen och som 
därför både ger läkning åt själen och ledning i livet. Iamblichus hänvisar till de forntida vise som 
berättade att själen har ett tvåfaldigt liv, det ena i förbindelse med kroppen och det andra separe-
rat från allt fysiskt. I sömnen blir vi helt fria från det som binder oss till den fysiska världen, och 
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därigenom kan den andra sortens liv väckas och ge oss kraft (energi och information) från sin 
egen andliga eller gudomliga natur. 

In regard to divining in sleep thou remarkest as follows: "When we are asleep we often come, through 
dreams, to a perception of things that are about to occur. We are not in an ecstasy, full of commotion, 
for the body lies at rest; yet we do not ourselves apprehend these things as clearly as when we are 
awake." 

These things of which thou speakest are likely to take place in human dreams and in those set in motion 
by the soul or by our own thoughts, or by discourse, or such things as arise from phantasies or daily 
cares. These are sometimes true and sometimes false; they sometimes hit upon actual fact, but they go, 
many times, wide of the mark.  

The dreams, however, which are termed "God-sent," do not have their origin in the way which thou 
describest. On the contrary, either when sleep is leaving us and we are beginning to awake, it happens 
that we hear a brief expression in regard to things to be done; or it may be that the voices are heard 
during the period between being awake and asleep, or when we have become entirely awake. 
Sometimes, also, an invisible and unbodied spirit encompasses the recumbent persons in a circle, so as 
not to come to the sight of the individual, but to be present in another joint sensation and 
understanding. It makes a rustling sound when thus coming in, and also diffuses itself in every direction, 
without producing any sense of contact; and it likewise accomplishes wonderful results in setting free 
from ill conditions of the soul and also of the body. At other times, however, a light beaming forth bright 
and soft, the sight of the eyes is not only held fast, but it remains so even when they had been wide 
open before. But the other senses continue awake, and are jointly conscious to a certain degree as to 
how the gods are visible in the light. Hence the individuals both hear what they say, and, following with 
the thought, know what they do. Of course, this is perceived more perfectly when the eyes are looking 
attentively, and the mind, being in full vigor, understands the things which are performed, and the 
movement of the Beholders is likewise in harmony. These, therefore, being so many and so different, 
are in nothing like human dreams. On the contrary, not only are the peculiar wakeful condition, the 
holding of the sight, the seizure resembling torpor (catalepsis), the condition between sleep and awake, 
and the recent awaking or entire wakefulness, all of them divine, and accordant with the receiving of the 
gods, but they are actually sent from the gods themselves, and a part of the divine manifestations 
precedes them, after the manner of such things.  

Banish, then, from the divine dreams in which particularly there is divination, all notion that "we are 
asleep" in any sense whatever, and also the statement that "we do not clearly apprehend the meaning," 
as applying to those who behold the divine apparitions. For not only is the presence of the gods manifest 
in a degree by no means inferior to those who understand such things, but if we must tell the truth, it is 
necessarily more exact and distinct, and effects a more perfect consciousness in the former case than in 
the latter. Some, however, who do not take cognizance of these proofs of dreams which are truly 
oracular, but who think that they are in some way common with those that are merely human, fall 
rarely, and by accident, upon those in which there is a foreknowing of the future. Hence they doubt 
whether there are any dreams that contain truth in any degree. Indeed, this, it seems to me, disquiets 
thee because of not knowing their genuine tokens. But it is necessary that thou shouldst prefer the true 
meaning of dreams before thy own notions, and follow out the whole argument in regard to divination 
during sleep.  

They (the ancient sages to whom we have referred) likewise affirm the following things: The soul, 
having a twofold life -- the one along with the body, and the other separate from everything corporeal -- 
we, in the case of the other mode of living, when we are awake, make use of many things pertaining to 
the life belonging with the body, except we, after a manner, detach ourselves from it in every respect by 
pure principles of thought and understanding. In sleep, however, we are completely set free as from 
fetters lying by us, and bring into activity the life which is separate from the sphere of generated 
existence. Hence, therefore, this form or ideal of life, whether it is spiritual or divine, which is the same, 
or only one existing individually by itself, is awakened in us and puts forth its energy according to its 
own nature. (Iamblichus, Teurgia) 

Iamblichus om hur det gudomliga ljuset utplånar mörkret 

Iamblichus hänvisar i Teurgia till kaldéernas profeter som beskrev sanningens gudar, vilka dessa 
än är, som är de som skänker allt gott. De förenar sig bara med goda människor, de är i intim 
förening med sådana som har renats genom den heliga teurgiska vetenskapen och de utplånar alla 
dåliga kvalitéer och störande begär hos dessa. När sanningens gudar skiner på sådana människor 
löses allt som är ont och av materiell art upp, det försvinner inför närvaron av dessa överordnade 
krafter som mörker försvinner inför ljus. Inte heller skapar detta ljus någon som helst olägenhet 
för de teurgiska prästerna utan dessa tar i stället emot varje utmärkt andlig kvalitet och blir sådana 
fullkomliga som är förtjänta och värdiga och befrias från störande passioner och renade från alla 
inkorrekta impulser liksom från gudlösa och profana vanor. Men de som är ogudaktiga missdå-
dare och som angriper gudomliga frågor på laglösa och förargelseväckande sätt förmår inte på 
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grund av bristfällig personlig energi och brist på inneboende kraft att uppnå intim förening med 
gudarna. Om de på grund av sina föroreningar förhindras att vara i kontakt med rena krafter blir 
de i stället allierade med negativa krafter och fylls av dem med den mest skadliga inspiration. De 
blir enligt Iamblichus onda och hädiska, fulla av ohämmade begär efter njutningar, proppfulla 
med dåligheter och också ivriga beundrare av sätt att leva som är främmande för det gudomligas 
natur. För att säga det kort, de blir lika de onda krafter vars natur de har förenat sig med. De drar 
genom sina lidelser och sin dålighet till sig onda krafter och blir själva genom dessa sporrade till 
alla slags dåligheter. De växer, som varelser av samma härkomst, samman till en cirkel där slutet 
förenas med början och allt kretsar runt i samma negativa strävan.  
Sådana seder är vanhelgande missdåd, fulla av vanvördighet skrev Iamblichus. De har förts till de 
heliga Riterna på ett felaktigt sätt och deras iakttagande sker på ett oregelmässigt sätt av deras 
efterföljare. Ibland verkar det som om en gud blir närvarande i stället för en annan vid de mys-
tiska festerna, och vid andra tillfällen introducerar de onda krafter i stället för goda gudar och 
kallar dem rivaliserande gudar. Man bör aldrig använda dessa exempel när man diskuterar om 
prästerlig divination. För den gudomliga godheten är helt säkert i högre grad motståndare till 
inneboende dålighet än till sådant som helt enkelt är värdelöst. På samma sätt som de som profa-
nerar templen mest av allt slåss mot den religiösa dyrkan av gudarna, så tar utan tvivel de som är 
allierade med krafter som leder vilse och orsakar utsvävningar ledningen i kampen mot teurgerna. 
För inte bara drivs varje ond kraft bort av dem (teurgerna) och besegras i grunden, utan varje slag 
av dålighet och varje negativ lidelse utplånas helt (av den gudomliga kraften som teurgen tar 
emot).  
De rena själarna tar å sin sida i stället fritt del av de fördelar som sprids från den andliga världen, 
de fylls ovanifrån av sanningens eld och i deras själar kvarstår inga blockeringar som hindrar dem 
från att ta emot det som är gott. Denna slags andliga kontakt är ren, helig och sant gudomlig. 
Den behöver inga mänskliga domare som lyfter fram den för att människor skall kunna skilja den 
från mängden. Denna kontakt är tvärtom tydligt skild från allt annat, överlägsen allt jordiskt, evig, 
preexisterande, fri och den leder allt på ett enda generellt sätt. Därför är det nödvändigt att alla 
som är sanna älskare av gudarna ger sig själva helt, för genom detta medel når man genom di-
vination den ögonblickliga sanning som ger ett stadigt fotfäste samt fulländning och perfektion 
för själen. Genom dessa båda (intuitiv sanning och själslig fulländning) kommer den direkta 
vägen upp till den Intellektuella Elden, vilken är målet för all kunskap och för varje teurgisk åt-
gärd, att vara garanterad för teurgen.  

In reply to these imputations I will relate to thee what I once heard from the prophets of the 
Chaldaeans. The gods of truth, whoever they may be, are alone the bestowers of all things good. They 
consort with only good men; they are in intimate union with those who have been purified by the sacred 
discipline, and extirpate from them every bad quality and disorderly passion. When they shine upon 
these, then what is evil and daemonian gives way, and disappears from the presence of the superior 
beings as darkness vanishes before the light. Nor does the light by any chance cause any annoyance to 
the theurgic priests, and they receive from it every excellent quality of mind, are made perfect as 
worthy and decorous, are set free from disorderly passions, and purified from all irregular impulse and 
likewise from godless and profane habitudes.  

But those who are themselves impious wrongdoers, and who assail divine matters in lawless and 
disorderly ways, are not able, because of defective individual energy and lack of inherent power, to 
obtain intimate association with the gods. If, by reason of any contaminations, they are debarred from 
being with immaculate spirits, they become allied with wicked spirits, and are filled by them with the 
most pernicious inspiration. They become evil and profane, full of unbridled desires after pleasure, 
replete with badness, and likewise eager admirers of modes of life that are foreign to the nature of the 
gods; and, to speak briefly, they become like the evil daemons with whom they are now joined in their 
nature. These, then, being full of disorderly passion and badness, through their common nature attract 
the evil spirits to themselves and are themselves incited by them to every kind of wickedness. They 
grow together like beings of the same birth, as in a circle, joining the beginning with the end and 
returning in the other direction in like manner.  

These things are sacrilegious misdeeds, full of impiety. They have been brought into the Sacred Rites 
irregularly, and their observance attempted in a disorderly manner by those who have come later.9 At 
one time, as it seems, one god would be caused to be present instead of another at the komos, or 
mystic revel, and at another they would introduce evil daemons instead of gods, calling them rival gods. 
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Never, when discoursing about Sacerdotal Divination, set forth these things as examples. For Goodness 
is certainly more opposed to intrinsic badness than those to that which is simply not good.  

As, therefore, the profaners of temples fight against the religious service of the gods most of all, so also 
those who have to do with daemons that lead astray and are causes of excess undoubtedly take the lead 
in fighting against theurgists themselves. For not only is every evil spirit driven away by them, and is 
utterly overthrown, but every species of badness and every disorderly passion made an end of 
altogether. On the other hand; there is a free participation of benefits among the pure; they are filled 
from above from the fire of truth, and they have no "impediment" or hindrance to the good things of the 
soul from bad spirits. Nor does there any arrogance or adulation or enjoyment of exhalations or force of 
violence greatly annoy them. On the contrary, all these, as though struck by a bolt of lightning, give 
way, and fall back without touching -- not able even to approach them.  

This kind of divination is immaculate and sacerdotal, and is likewise truly divine. It does not, as thou 
remarkest, require an umpire, whether me or some one else, in order that I may distinguish it out of 
many. On the contrary, it is itself distinct from them all, superior above them, sempiternal, preexistent, 
not admitting any parallel nor the arranging of any superiority in many respects, but is free by itself, and 
takes the lead in a single form over all. To this it is necessary that thou, and every one that is a genuine 
lover of the gods, should give himself wholly; for by such means, truth, which gives a good foothold, is 
obtained at once in divinations, and perfect excellence in souls, and with both these the way upward will 
be granted to the theurgists to the Intellectual Fire, which is placed before as the end of all knowledge 
and of every theurgic transaction. (Iamblichus, Teurgia)  

Det är väl inte troligt att Iamblichus speciellt tänkte på de monoteistiska religionerna när han 
skapade ovanstående beskrivning av ohederliga och oheliga religiösa kulter som för fram falska 
gudar och aktiverar onda daemoner eller onda krafter. Religionen har naturligtvis använts för att 
manipulera människor i mer eller mindre omfattande skala också i andra sammanhang än i sam-
band med de monoteistiska religionerna. Men det är ett faktum att kristendomen kom till makten 
strax efter Iamblichus tid och att den, och senare den monoteistiska lillebrodern islam, grundligt 
såg till att de förkristna kulturerna och kulterna utplånades. Företrädarna för dessa religioner kom 
verkligen att i grunden profanera de hedniska templen. När Iamblichus skrev om att den sanna 
teurgin renar själen och löser upp allt som blockerar kontakten med det gudomliga, och att teur-
gin därför särskilt motarbetas av de onda daemonerna, tänkte han säkert på den rent personliga 
reningen och kampen mot jordiska passioner som teurgen utkämpar. Men teurgin kom dock att 
alldeles särskilt bekämpas av kristendomen, det personliga andliga arbetet mot en total kontakt 
med det gudomliga och den gudomliga kraftens direkta renande och fullkomnande verkan för-
dömdes och demoniserades. Alla försök att förstå och beskriva människans gudomliga natur och 
arten av det innerliga förhållandet mellan henne och den gudomliga världen fördömdes och för-
följdes med de mest brutala medel.  

SAMMANFATTNING AV ORFICISMEN OCH PYTHAGORAS FILOSOFI 

Om jag skall sammanfatta några viktiga drag som jag anser präglade den orfiska filosofin vill jag 
nämna följande. 

· En tro på en högsta kraft som är oskapad, outgrundlig, oändlig som kan kallas det Enda, 
det Högsta, det Goda, eller med tvekan Zeus eller Gud.  

· Orfikerna såg Dionysos Phanes som den högsta skapade kraften. Phanes var Fadern för 
allt som existerar och samtidigt den förstfödde Sonen från Kaos och Ether. Phanes var 
en duad men ändå en, det var en manligt-kvinnlig kraft som manifesterade sig som Eros.  

· Det mesta i tillvaron sågs som en trefald. Dionysos Phanes uppenbarades i tre aspekter, 
som kraft i form av Ericapaeus, som visdom i form av Metis och som kärlek i form av 
Eros. Människan var en avbild av den trefaldiga gudomliga urbilden genom sin trefaldiga 
enhet i form av ande, själ och fysisk form.  

· Man undvek helst att nämna eller sätta namn på sin gud, sin mästare och andra andliga 
krafter. Pythagoras ansåg att man inte skulle göra bilder av det gudomliga, eftersom så-
dana bilder kunde leda till att man dyrkade den döda materien i stället för att vända sig till 
den levande guden. 
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· Den andliga världen sågs som en hierarki av krafter som förmedlade andlig kraft och kär-
lek från det Högsta, via de mellanliggande nivåerna och ned till människan. Människan 
kunde nå upp genom denna hierarki genom eget arbete och med hjälp av de andliga kraf-
terna som drog henne upp till sig, att nå detta var syftet med mysterierna.  

· Man trodde på reinkarnation och såg människans olika liv som en väg mot en fullbordan 
där kravet på återfödelse i en jordisk kropp skulle upphöra. I denna fullbordan blev man 
ett med det högsta som inom orficismen kallades för Fadern, man blev ett med sitt gu-
domliga ursprung och själv en gud eller hero.      

· Det orfiska mysteriet handlade om reningar och invigningar på vägen mot fullkomning. 
Denna fullkomning innebar eudaimonia, att man blev ett med det Högsta, med Fadern 
som kunde kallas Dionysos Phanes.  

· Det orfiska mysteriet leddes av levande andliga krafter. Orfeus hade enligt en legend in-
stiftat Dionysos mysterium och han nådde i Mästarens efterföljd mästarskapet och upp-
stod till odödlighet i den andliga världen. Varje adept gick på motsvarande sätt igenom 
processen mot fullkomning i Orfeus efterföljd. 

· Pythagoras förordade ett asketiskt levnadssätt som en del av vägen mot andlig fullkom-
ning. Pytagoréerna beskrevs ibland som omfattande en helt vegetarisk kosthållning och 
ibland som att de enbart avstod från kött från däggdjur som nöt och får. De ansåg att äta 
däggdjur var detsamma som att äta nära släktingar. Orfiker och pytagoréer avstod även 
från alkohol och ansåg att det Högsta endast kunde nås genom ett helt rent sinne. Man 
avstod också från offer av kött och blod från djur. 

· Pythagoras bildade ett andligt brödraskap där den ömsesidiga vänskapen och kärleken var 
en viktig del i den andliga utvecklingen. I den grekiska kulturen fanns sedan åtminstone 
700-talet före vår tideräkning thiasos, alltså brödraskap inom Dionysos mysteriekult, där 
man arbetade för andlig utveckling.  

· Pytagoréerna förenade vetenskapliga studier som mathematikoi, matematiker, med filo-
sofi och mysterievisdom och allt detta tillsammans sågs som vägen till andlig utveckling.  

· Inom orficismen var kontakter mellan människan och den andliga världen viktig. Denna 
kontakt kunde till exempel uppstå i drömmar, teurgi, musik eller genom meditation.  

· Eudaimonia, att bli ett med det gudomliga, var det högsta målet och detta ord består av 
orden eu som betyder god och daimon som betyder gud.  

· I skrifter av nyplatonisten och nypytagoréen Iamblichus sägs Hermes vara den andliga 
kraft som hjälper alla som arbetar i mysteriets tjänst, oavsett nationalitet eller ras, och den 
som förmedlar den sanna kunskapen om det gudomliga.      

GREKO-BUDDHISM OCH MAHAYANABUDDHISM 

Jag hade länge en känsla av att den grekiska filosofin hade blandats med indisk filosofi och att 
dessa olika flöden rann samman i mahayanabuddhismen. Jag anade att mahayanabuddhismen 
hade fått en påverkan från den hellenistiska kulturen i och med Alexander den stores erövring av 
delar av den indiska subkontinenten år 326 fvt och det efterföljande grekiska styret där, men jag 
hade ingen klar bild av hur det hade gått till. Nyligen började jag dock få en klarare bild av skeen-
det. Jag upptäckte bland annat en beskrivning av den s.k. greko-buddhismen där man ser en på-
verkan från den hellenistiska kulturen på buddhismen. Det Indo-grekiska (eller Greko-indiska) 
kungadömet täckte varierande delar av den nordvästra och norra delen av den indiska subkonti-
nenten under de två sista århundradena före vår tideräkning, och det styrdes av mer än 30 hellen-
istiska kungar. Under de två århundraden som de indo-grekiska kungarna regerade skapade de, på 
samma sätt som till exempel skedde i Egypten, en blandning mellan den inhemska och grekiska 
kulturen. Man använde både grekiska och indiska språk och symboler på sina mynt och man 
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blandade grekiska, hinduiska och buddhistiska religiösa bruk. Kanske gynnade de hellenistiska 
regenterna speciellt buddhismen eftersom denna religion är fredlig och inkluderande, egenskaper 
som var särskilt viktiga för härskare som ville förena olika etniska och religiösa grupperingar i ett 
enda harmoniskt rike.     
Under det sista århundradet före vår tideräkning började också den nya filosofi som kallas för 
mahayanabuddhismen att utvecklas i de nordvästra delarna av Indien. Den greko-indiska synkre-
tismen är tydlig i den greko-buddhistiska konsten, där bland annat de första mänskliga (antropo-
morfa) avbildningarna av Buddha gjordes genom att man utgick från grekiska statyer, till exempel 
sådana föreställande hjälten och halvguden Herakles (Herkules), och omdefinierade dem till att i 
stället vara en avbildning av Buddha. 

 
En av de äldsta kända avbildningarna av Buddha, i ren hellenistisk stil och teknik (Gandhara).  

Standing Buddha (Tokyo National Museum).1 

De indo-grekiska härskarna försvann omkring år 10 vt när området invaderades av indo-skyter 
men de grekiska befolkningsgrupperna levde sannolikt kvar. Indo-skyterna ersattes av indo-
parther som i sin tur förlorade makten till det imperium som kallas Kushan som började forme-
ras runt år 30 vt och som varade fram till ca år 375 vt. Den mest berömda av Kushans härskare 
var Kanishka (r. ca 127-140 vt) och han fortsatte att föra fram den synkretistiska åskådning som 
hade funnits i området under lång tid. I början av sin regering använde han grekiska gudar som 
Helios, Hefaistos, Selene och Aenemoi på sina mynt, och senare använde han iranska och indiska 
gudar som Mithra, Buddha och Maitreya.   
Mahayanabuddhismen utvecklades alltså under det sista århundradet före vår tideräkning i en 
synkretistisk grekisk-indisk kultur. Bland de grekiska gudar som man har funnit arkeologiska spår 
av i nordvästra och norra Indien finns Zeus (Indra), Herakles (Vajrapani), Tyche (Hariti), He-
lios/Apollon/Mithra, Hefaistos, Athena Nike, Boreas, Hestia och Dionysos.  
Mahayanabuddhismen ses som en strömning inom den ursprungliga buddhismen, som kallas 
hinayana av utövarna av mahayana, och inte som en konkurrerande utbrytarsekt. Bland det som 
skiljer utövarna av Mahayana från andra buddhister finns bland annat att man ansluter sig till 
bodhisattvans väg, alltså att arbeta för att själv nå upplysning och på sikt bli en buddha. En fullt 
utvecklad bodhisattva kan bli en buddha som går in i nirvana genom att vara befriad från kravet 
på återfödelse, och enligt hinduismen också förenad med det Högsta. Eller också väljer 
bodhisattvan att stanna i samsara (den illusion som de oupplysta tror är verkligheten) för att 
hjälpa andra människor (kännande varelser) att nå samma befrielse som han eller hon själv har 
nått.     
                                                 
 
1 Källa: Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TNMStandingBuddha.jpg
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De första mahayanatexterna, som är från tiden omkring början av vår tideräkning, beskriver en 
strikt hängivelse för bodhisattvans väg och ett ideal som bygger på ett liv i ett asketiskt brödra-
skap i vildmarken. Mahayanabuddhismen skiljer sig också från hinayana genom tron på andliga 
krafter i form av himmelska buddhor och bodhisattvor som hjälper människor framåt mot upp-
lysning. Bland spåren från den grekiska filosofin i mahayana finns utvecklingen av Herak-
les/Herkules till den andliga bodhisattvan Vajrapani, en av de allra första bodhisattvorna inom 
mahayanabuddhismen och senare utvecklad till en personifikation av buddhans kraft.  
Jag tror personligen att detta inte bara avspeglar en överföring av den grekiska synen på Herakles 
som en övernaturligt stark hjälte som blev en gud, utan också är en avspegling av de hellenistiska 
mysteriefilosofiernas syn på människans utveckling mot fullkomning. Herakles/Herkules fick ju 
genomföra ett antal svåra uppgifter (som i ett mysteriespel) och i den orfiska teogonin sågs han 
tydligen också som en emanation av Phanes eller Alltet. Människans väg i mysteriet var en väg 
tillbaka till ursprunget, till den androgyna gudomliga kraft som kunde kallas Zeus eller Phanes 
men som man helst inte personifierade med ett namn. I detta scenario är de brödraskap som 
nämns i de tidiga texterna inom mahayana både en avspegling av de lärjungar som omgav 
Gautama Buddha och som hade funnits inom de sramanarörelser som buddhismen uppstod ur, 
men har också en koppling till orfiska och pytagoreiska filosofiska mysteriebrödraskap inom den 
grekiska kulturen.  
I den orfiska filosofin, som var starkt påverkad av babyloniska föreställningar, är olika krafter 
eller gudar emanationer av varandra. Allt och alla är utflöden från den ursprungliga manligt-
kvinnliga kraft som gav liv åt alltet, och därför kunde Herakles och Hermes avslöja sig som Pha-
nes, Dionysos födas ur Zeus lår, Athena ur hans huvud, Dionysos både vara ett barn som under-
visades av Hermes men också själv symboliseras av en herm (fallisk påle). Allt härstammade en-
ligt de grekiska mysteriefilosofierna från samma gudomliga ursprung, och den gudomliga delen av 
människan (som kom från Dionysos) strävade efter att befrias från sin fångenskap i den materi-
ella kroppen och åter förenas med sitt gudomliga ursprung. Denna typ av föreställningar finns 
också i mahayana, som enligt den här förklaringen skulle vara en blandning av buddhism och 
hellenistisk mysteriefilosofi. Men mahayana innehåller naturligtvis också många genuint indiska 
traditioner, som till exempel tantra och yoga. 
Enligt mahayana har alla människor en gudomlig natur och kan och bör därför aspirera på att nå 
status av en buddha. På precis samma sätt förde de grekiska mysterierna fram läran att alla män-
niskor kunde utvecklas till fullt upplysta mästare som blev ett med det gudomliga. I Lotussutran, 
vars äldsta delar tydligen växte fram under ett par hundra år mellan ca år 100 fvt och år 100 vt, 
finns en hel del som påminner om grekisk filosofi, bland annat att buddhan är en evig kraft som 
uppnådde nirvana för eoner av tid sedan men som stannar kvar i samsara för att hjälpa männi-
skor och andra varelser framåt i deras utveckling mot nirvana. Detta kan jämföras med de antika 
mysterierna där andliga krafter som Dionysos, Hermes, Isis och andra hjälpte adepterna att ut-
vecklas och nå samma status som de själva hade. I Lotussutran finns till exempel en beskrivning 
av en annan evig buddha som kommunicerar med buddha Shakyamuni och undervisar honom. 
Lotussutran talar också om en högsta andlig undervisning som inte kan förmedlas på vanligt sätt 
och med ord, detta påminner förstås om den intuitiva kunskap, gnosis, som de grekiska mysteri-
erna ansågs förmedla.  
Lotussutran förmedlar en relation mellan alla eviga buddhor och människorna som motsvarar 
den föräldrar har till sina barn. Detta innebär att alla vägar leder mot samma mål, att människan 
skall bli en upplyst buddha, och de olika andliga lärarna (buddhorna) ger undervisningen den 
form som passar för den aktuella tiden och det aktuella sammanhanget. Detta innebär att strider 
om olika läror och olika religioner är onödiga, om man erkänner samma mål bör man också tillåta 
olika sätt att nå detta mål. Detta liknar i hög grad den synkretism som kunde se och erkänna att 
Phanes kunde manifesterade sig som Apollon, Dionysos eller Eros, att Thoth och Hermes var 
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samma kraft och att Apollon och Mithra var samma gudar. Oavsett vilka namn man gav det gu-
domliga var det i grunden samma Högsta kraft som dyrkades och som verkade.    
I mina drömma fick jag många hänvisningar om mahayanabuddhismen, bland annat genom 
drömmar om att jag färdades på en högre väg eller reste med en stor färja. Mahayana betyder den 
högre vägen eller den stora farkosten. Jag drömde att jag var en buddhistmunk och jag såg en 
bikshu som det bröt ut en eldkam på huvudet på (16/10 2003). Den heliga vita elefant som jag 
bland annat såg 8/10 2003 upptäckte jag långt senare finns i en berättelse om hur en vit elefant 
kom flygande och rörde vid Mayas sida med sin snabel, från denna sida föddes sedan buddha. 
Den vita elefanten symboliserar buddhaskapet och den förmedlade en känsla av nåd, helighet och 
försynthet till mig. Livet som Mahasattva Fu skapade också en direkt länk till den kinesiska 
mahayanabuddhismen.   

VAJRAYANABUDDHISM 

FULLBORDAN I VAJRAYANA 

Till min egen förvåning skedde min fullbordan i ett sammanhang som jag så småningom förstod 
vara vajrayanafilosofin. Men det handlade inte om den etablerade varianten av vajrayanabudd-
hismen, utan om en levande och direkt kontakt med den andliga verkligheten som bland annat 
tog sig uttryck i andliga möten med en dakini, en meditationsbuddha, Guru Rinpoché och Yeshe 
Tsogyal och slutligen i trikaya-buddhans manifesterande vilket också markerade min egen andliga 
fullbordan på den här nivån. Nästa nivå innebar att buddhan förenades med universums centrum, 
som inom vajrayana symboliseras av Vairochana. 
Vägen mot den slutliga fullbordan löpte genom alla de fyra åren fram till fullbordan via ett ”tibe-
tanskt spår”, men jag hade ända fram till slutet ingen som helst medveten kunskap om vad det 
handlade om. Detta spår startade redan i samband med den sjukdom som följde på den första 
initiationen hösten 1999, när jag på andlig väg fick kontakt med några ”tibetanska läkare”. Våren 
2000 aktiverades den tibetanska kraften åter och jag hade ett underligt fysiskt möte med höga 
tibetanska munkar. Våren 2001 fick jag visioner av det vita kors som jag numera förstår främst 
kan förbindas med den tibetanska vajrayanafilosofin. Nästa steg på denna väg togs våren 2002 
när jag såg den vita kristallkraften på en tron där den utstrålade ett ljus som bröts i regnbågens 
färger. I augusti 2002 kom en invigning där jag själv var det vita korset som förenades med ett 
annat vitt kors i ”hjärtchakrat”. Under våren 2003 dominerade den indiska och tibetanska 
aspekten av den andliga kraften helt, och efter många starka andliga upplevelser skedde den sista 
invigningen i form av trikaya-buddhans manifesterande och slutliga förening med Centrum.   
Orsaken till att min fullbordan skedde i ett sammanhang som illustrerar vajrayanafilosofin finns 
att finna i mitt liv som Trisong Detsen. Där mötte jag Guru Rinpoché, Padmasambhava, som 
blev min andlige guru och där avgav jag mitt bodhisattvalöfte. Detta löfte handlade om att jag 
skulle senarelägga min egen fullbordan till en tid när det jag kunde förmedla skulle kunna använ-
das av andra människor för att hjälpa dem framåt i deras egen andliga utveckling.    

MYSTERIETS DIFFUSION FRÅN SUMER TILL TIBET 

Genom mitt arbete under åren som har gått har jag steg för steg fått en bild av min egen utveck-
ling och samtidigt också ett slags karta över mysteriefilosofiernas utveckling. Jag förstår nu att 
samma grundläggande andliga sanningar alltid har upptäckts på nytt av olika människor som nått 
en viss andlig nivå, även om de har uttryckt dessa sanningar på olika sätt och med olika ord. Men 
jag har också insett att det fanns direkta förbindelser från de allra äldsta filosofierna och vidare till 
senare tiders mysteriefilosofier.   
Det var ganska förvirrande när alla olika tidsplan, kulturer och tidigare liv började framträda för 
mig, eftersom det jag fick kunskap om inte presenterades i någon tydlig kronologisk ordning och 
heller inte efter geografiska eller kulturella teman. Det var också helt överraskande för mig själv 
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att den slutliga fullbordan skedde i ett tibetanskt sammanhang som jag så småningom förstod 
handlade om vajrayanabuddhismen. Vad berodde detta på när de starka influenser som jag hade 
upplevt främst hade handlat om Egypten, taoism, orficism och Pythagoras brödraskap? Den bild 
av min egen väg genom liven och mysteriefilosofiernas utveckling som jag har kommit fram till 
idag förklarar dock denna gåta. 

Mysteriets evolution från Sumer till Tibet 

Under sin andliga evolution har min själ utbildats i filosofiska skolor i många tider och kulturer. 
Jag har sett två huvudfåror, dels den östliga med Indien och Kina som ledande influenser och 
dels den västliga där element från Egypten och Mesopotamien samlades i orficism, Pythagoras 
lära och hellenistisk synkretism som hermetismen. 
Den indiska filosofin blandades med den hellenistiska filosofin under århundradena närmast efter 
Alexander den stores erövring av det persiska imperiet och norra Indien och resultatet blev 
mahayanabuddhismen.  

Sumer/ 
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I Kina uppstod Chan, som kallas Zen på japanska, som en kombination av mahayanabuddhism 
och taoism från 500-talet vt. Mahayanabuddhismen infördes till Tibet från både Indien och Kina 
på 600-talet vt men fick till en början inte riktigt fotfäste där. Den indiske tantriske mästaren 
Padmasambhava, som undervisade vid universitet i Nalanda, kallades därför av den tibetanske 
kungen Trisong Detsen (r. 755-797 alt. 804) till Tibet för att etablera mahayanabuddhismen där.  
Den lära som fördes fram i Tibet under namnet vajrayana hade alltså spår av många gamla filoso-
fier. Influenser ända från Sumer fanns genom det inslag av grekisk (orfisk) mysteriefilosofi som 
ingår i mahayana. Från den grekiska mysteriefilosofin kom också gudar och hjältar som blev 
dhyanibuddhor och bodhisattvor. Det indiska inslaget av tantra och yoga var förstås stort, men 
den kinesiska taoismen letade sig också in genom influenserna från den kinesiska buddhismen.  
Att min egen andliga fullbordan skulle ske i ett sammanhang som jag så småningom identifierade 
som vajrayana blir i detta perspektiv helt logiskt. Jag hade genom mina liv utvecklats inom alla de 
olika mysteriefilosofier som har lett fram till vajrayana. På samma sätt som alla dessa olika filoso-
fiska trådar löpte samman i vajrayana, innebar min egen fullbordan att alla de kunskaper som min 
själ hade lagrat upp från olika filosofiska skolor blommade ut i ett sammanhang som hämtades 
från vajrayana. Min själs evolution är en spegelbild av mysteriets evolution.  
Min egen sanning är att jag i livet som Trisong Detsen förbereddes av Padmasambhava för den 
slutliga invigningen. Men att jag, helt enligt vajrayanafilosofin, valde att senarelägga min egen 
fullbordan för att i stället ta på mig uppgiften att som en bodhisattva verka för befrielse av många 
fler än mig själv. När det sista steget äntligen var färdigt att tas i den här inkarnationen, fick jag 
hjälp och kraft direkt från Padmasambhava och Yeshe Tsogyal som hjälpte mig framåt från sin 
ståndpunkt i den andliga världen.  
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7.  FULLBORDAN AV MITT UPPDRAG  

Den andliga utvecklingsprocess som jag har upplevt sedan augusti 1999 har bara varit det sista 
steget i en lång utveckling. Jag ser det hela som ett projekt som har pågått under alla mina liv, i 
många kulturer och i många olika delar av världen. Det handlar inte enbart om mig själv, utan 
min utveckling är naturligtvis en del av och ett resultat av hela mänsklighetens utveckling. Det 
som har skett i det här livet har dessutom varit en direkt fortsättning på det som startade i Hilma 
af Klints liv. Där fick hon och hennes vänner ta emot en förberedande undervisning från den 
andliga världen under flera år, och Hilma tog också emot de bilder från mitt liv som skulle utgöra 
en del av beviset för reinkarnation och möjligheten för medvetandets kontinuitet över flera liv.  
Detta gränsöverskridande medvetande var dock inte alls aktualiserat fram till dess att den sista 
fasen i min utveckling startade hösten 1999. Det var naturligtvis en oerhört omtumlande upple-
velse när jag plötsligt och, som jag upplevde det, helt oförberett fick ett starkt andligt genom-
brott. Men samtidigt fanns det på ett plan över, eller bortom, det vanliga medvetandet en kun-
skap och vilja som hjälpte mig framåt och gav mig kraft att kämpa på. Jag visste intuitivt att det 
fanns en plan, att något omvälvande skulle hända, men det låg en slöja framför som hindrade mig 
att få tillgång till vad planen gick ut på och vad det var som skulle hända. 
Jag kände mig utvald, men utvald till vad och av vilka var svårt att förstå. När jag hösten 2001fick 
ta emot meddelanden som uppmanade mig att ta mitt ansvar och leva upp till min stora uppgift, 
var det fortfarande väldigt svårt att förstå vad det hela handlade om. Jag hade visserligen upplevt 
mycket som jag försökte beskriva och förmedla i Förklaringsboken som jag skrev hösten 2002, 
men som det visade sig var jag verkligen inte färdig med min utveckling vid den tidpunkten. De 
stora invigningarna och trikaya-buddhans manifesterande på försommaren 2003 betecknad vis-
serligen fullbordan av min egen andliga utveckling, men inte ens då var hela verket klart.  
Jag fick en ny uppgift som handlade om att förstå och beskriva den rätta bakgrunden till de mo-
noteistiska religionerna och denna uppgift, tillsammans med sökandet efter mysteriet sanningar i 
de gamla mysteriefilosofierna, höll mig sysselsatt på heltid från hösten 2003 fram till hösten 2007. 
Jag började arbeta i mitt gamla yrke inom IT-området igen den första januari 2008, men även 
under de följande åren fortsatte jag att arbeta med de teman som hade sysselsatt mig så intensivt. 
Eftersom jag inte hade något ”facit” för hur resultatet skulle bli var det svårt att veta om jag hade 
kom kommit så långt som jag kunde, eller om det fanns fler fakta och insikter som jag var 
tvungen att upptäcka. 
Det har varit svårt att veta om jag har arbetat med de rätta frågorna och om jag har prioriterat 
rätt i mitt liv. Uppmaningarna från mina andliga lärare och från min egen inre drivkraft att förstå 
har lett mig vidare, men varken jag själv eller någon annan har ju i klartext gjort klart vad som 
skulle ske och vad målet är. I meddelanden från hösten 2001 fick jag veta att jag skulle förkropps-
liga de andliga mästarnas lära, att jag skulle presentera deras sanningar och att det jag gjorde var 
en del i ett gemensamt verk. Den här boken är ytterligare ett försök att sammanfatta det som har 
hänt och att presenterna denna lära och dessa sanningar. 
I den undervisning som Hilma af Klint och hennes vänner fick ta emot från den andliga världen 
iscensattes en undervisning om mysteriet och fördes det fram en ny förklaring till den kristna 
läran. Kvinnorna fick dock veta att de inte skulle gå ut med det som de hade tagit emot i något 
mer offentligt sammanhang, det skulle enbart användas för att hjälpa dem själva framåt i deras 
utveckling. Hilma af Klint fick också veta att hon förbereddes för något som skulle ske i nästa liv 
och att hon skulle bevara de texter som hon och de andra hade tagit emot och sina målningar så 
att de skulle kunna bli till hjälp när hon återföddes för att avsluta arbetet. Som jag skrev i början 
av denna bok hade den undervisning som Hilma och hennes väninnor fick ta emot, och de för-
beredelser som Hilma fick ta del av, flera syften.  
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HILMAS UPPDRAG 

Hilma skulle: 

· återfödas för att i nästa liv fortsätta det arbete hon hade påbörjat i sin aktuella inkarnation 
och därigenom skapa ett bevis för reinkarnation och karma. 

· själv gå mysteriets utvecklingsväg och sprida dualsanningen. 

· söka i Bibeln efter bevis för att den kristna läran är en vrångbild av den ursprungliga lä-
ran. Hon skulle ”lära barnen läsa Bibeln”. 

· finna sitt eget sanna väsen – ”känn dig själv”. 

Gusten och Hilma skulle: 

· få lyfta på dualväsendets slöja. De skulle få känna lyckan av att bestiga Ararat, där dual-
smärtan upphört. 

De Höga ville:  

· skapa ett bevis för ledningen från den andliga världen, och om verktyget (Hilma) lyckades 
skilja på de olika intryck som hon fick ta emot, skulle de ganska snart kunna lämna ett be-
vis över guruns ledning. 

· föra fram Det vita korsets filosofi, som bland annat omfattade personlig ledning från den 
andliga världen, reinkarnation, själslig evolution och en panteistisk syn på att allt är ett. 
Eros var fängelseportens uppbrytare. Det slutliga målet var att människan skulle full-
komna den mänskliga utvecklingsvägen på jorden och bli fri från kravet på återfödelse. 

· skapa ett bevis för sanningen i denna gamla mysteriefilosofi genom det exempel som 
skulle utgöras av Hilmas utveckling i det aktuella och nästkommande livet.  

· resa ett trefaldigt andligt tempel på jorden med det yttersta syftet att en ren ande återigen 
skulle kunna ta sin boning i materien. 

· föra fram sanningen om det vita korset. 

Det här var naturligtvis inget som serverades till mig som en tydligt formulerad uppgift. Det är i 
stället något som jag först så småningom har upptäckt i Hilmas efterlämnade texter och steg för 
steg har kunnat sätta i samband med mina egna upplevelser. Det där med att förstå att Bibeln 
består av manipulationer och förfalskningar i flera led var inte heller något som var lätt och själv-
klart att upptäcka. Jag har genom Hilmas efterlämnade texter förstått att hon noga gick igenom 
Bibeln med syftet att förstå om den innehåller sanningar eller inte, men med den information 
som hon hade vid den tidpunkten kunde hon inte finna annat än att den var sann. 

MINA UPPDRAG 

Det som jag har försökt förmedla i den här boken och i mina tidigare projektrapporter har syftat 
till att jag, så gott jag nu kunde, skulle försöka uppfylla mina åtaganden. Jag har gång på gång 
svarat ”ja” på frågor som jag inte medvetet visste vad de handlade om, men jag har ändå insett att 
det har varit frågor om huruvida jag har varit villig att leva upp till det jag har lovat i tidigare in-
karnationer och ta nästa steg på vägen. Jag har också fått ta emot andliga meddelanden, men som 
man kan se har de aldrig innehållit några direkta upplysningar om vad som skulle hända och än 
mindre innehållit några direkta uppmaningar eller order om vad jag skulle göra. Det som möjligt-
vis tangerade en styrning var det som jag tog emot inför mitt beslut att avsluta mina yrkesmässiga 
aktiviteter och förbereda mig för att ta emot Texten från de Höga Mästarna i augusti 2001. I 
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dessa meddelanden fick jag kraftiga uppmaningar att ta mitt ansvar och betala tillbaka min skuld 
till dem som hade gått före och offrat sig för mänskligheten. Jag var tvungen att växa upp i and-
ligt avseende och ge mitt eget bidrag till det stora hela (2001-08-13 och 2001-08-17).  
Men jag hade hela tiden ett eget val och jag valde att låta min utveckling ha sin gång och doku-
mentera allt som hände så noggrant jag kunde för att låta framtiden utvisa sanningen i det som 
jag hade tagit emot. Jag har i praktiken fått uppleva det som Hilma förbereddes för, och de upp-
gifter som hon fick veta väntade i hennes nästa inkarnation har blivit mina. Det som jag har upp-
levt och dokumenterat från augusti 1999 och fram till idag har, precis som Hilma fick veta, hand-
lat om att: 

· själv gå mysteriets utvecklingsväg och också beskriva denna väg 
· förstå dualsanningen och bestiga Ararats berg 
· nå evolutionens fullbordan och realisera det trefaldiga templet  
· sprida Det vita korsets lära 
· studera Bibeln och avslöja den rätta bakgrunden till de monoteistiska religionerna 
· skapa ett bevis för reinkarnation och beskriva vad karma egentligen är 
· föra fram den gemensamma grunden i de gamla mysteriefilosofierna 
· skapa ett bevis för ledningen från den andliga världen 
· förstå innebörden i devisen ”känn dig själv” och den evolution jag har gått igenom. 
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ATT SJÄLV GÅ MYSTERIETS UTVECKLINGSVÄG OCH BESKRIVA DENNA 
VÄG  

Min första uppgift i det här livet var att själv genomleva mysteriet samt beskriva det som hände 
och vilka effekterna blev. Målet med denna del av arbetet var tvåfaldigt, dels skulle jag själv full-
borda min jordiska utveckling och dels skulle jag skapa en beskrivning som skulle kunna vara 
andra till hjälp i deras egen utveckling. 
Jag har som sagt beskrivit det som har hänt i flera böcker från Förklaringsboken som slutfördes i 
början av år 2003 och fram till denna bok. Jag har också tagit emot det som jag kallade Texten 
från de Höga Mästarna i augusti och september 2001 och många meddelanden från mina andliga 
lärare mellan hösten 2000 och april 2004. Dessa texter har speglat den utveckling som jag har 
genomgått, så långt som jag har förmått beskriva alla dessa andliga upplevelser i ord. 
Mina dagboksanteckningar och sammanfattningar av skeendet från augusti 1999 till februari 2004 
som utgör den första avdelningen i den här boken, beskriver de olika faser som jag genomgick i 
min utveckling och de andliga upplevelser som jag hade. De texter som jag kallade ”Meddelanden 
från mina lärare” beskriver både karaktären av denna klass av andliga kontakter och den inform-
ation om mysteriet som jag fick ta emot under denna period. 
Mysteriet har många aspekter. Dels är det den utveckling som människan genomgår under hela 
den jordiska evolutionen, en utveckling som har som mål att man skall nå sin fulla potential och 
nå fullbordan på denna nivå. Dels är mysteriet den utveckling som man kan få ta del av i det ak-
tuella livet. I mitt eget exempel innehöll denna utveckling en repetition av alla faser från min själs 
allra första början i total omedvetenhet och fram till att jag till slut fick ta det allra sista steget mot 
fullbordan.  
Mysteriet är också den närhet och sammansmältning med det gudomliga som man uppnår när 
själen har utbildats, renats och gjort sig fri från det jordiska livets dragningskraft. Mysteriet är den 
kraft och kärlek som genomsyrar den andliga dimensionen, och denna kraft och kärlek kan alla 
människor smälta samman med när man har rivit alla barriärer mot det omedvetna. Mysteriets 
väg går genom det egna inre och varje människa har sitt eget sätt att nå målet. Mysteriet handlar 
om att upphäva alla avskiljande barriärer och om att öppna sig för Alltet. Mysteriets kraft är kär-
lek, och allt som är av motsatt karaktär skiljer oss från den sanna verkligheten och den stora en-
het och gemenskap som finns där. Allt är ett.       
Det finns ett andligt broderskap som omfattar alla människor, både de som lever i en kropp och 
de som har gått vidare till en annan verklighet. Detta broderskap är en del av en hierarki av intel-
ligenser som arbetar för att vi människor skall utvecklas och bli klara för att ta steget tillbaka till 
vårt gemensamma ursprung. Allt är ett, och mysteriet handlar om att utvecklas så att man kan ta 
del av den helhet och gemenskap som utgör Alltet. Alla gränser och barriärer mellan människor 
som vi upprättar här på jorden, och all fiendskap och hat som vi uppammar, är till skada för det 
stora hela. Mysteriet handlar om att få direkt insikt i alltings enhet och om kärlekens befriande 
och enande verkan. 
De aspekter av mysteriet i form av reningar, frigörelse, uppstigande till olika andliga nivåer och 
det slutliga målet som består av en total sammansmältning med det gudomliga i ren opersonlig 
kraft och kärlek, som jag fick direkt kunskap om, har jag också återfunnit i olika gamla mysteriefi-
losofier. Jag kände stor genklang i den taoistiska filosofin i Tao Te Ching och i den orfiska och 
pytagoreiska filosofin, men jag förstod att min själ hade utvecklats i många olika kulturer och 
tider. Jag upplevde att den filosofi som Iamblichus beskrev innehöll allt det som jag själv hade 
(åter-)upptäckt, men trots det skedde min egen andliga fullbordan i ett sammanhang som helt 
klart tillhörde den tibetanska tantriska vajrayanabuddhismen. 
En annan insikt som återfinns i alla sanna mysteriefilosofier är medvetenheten om - och behovet 
av att arbeta med - andlig kraft. Redan de sumeriska texterna beskriver den andliga eller gudom-
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liga kraften, me, som en verkande realitet. Där är den också nära förbunden med, eller samma sak 
som, kärleken och den sexuella kraften. I gamla egyptiska inskriptioner från faraonernas tid 
nämns ofta kraft och energi, till exempel i inskriften om energins ocean på sidan 481. Återkom-
mande i alla mysteriefilosofier är också beskrivningen av att den andliga kraften uppenbaras i 
olika aspekter som kärlek, kunskap, ljus, kraft. Mysteriet innebär generellt att man arbetar med att 
öppna upp en kanal till den andliga kraften och att man steg för steg når allt högre nivåer genom 
att man renar och utvecklar sin egen energi.  
Jag anser att det i grunden är samma strävan som beskrivs som teurgi (arbete med det gudom-
liga), qigong (arbete med qi=andlig kraft), tantra och så vidare. Kraft som den viktigaste aspekten 
av det gudomliga och människans möjlighet att själv utveckla sin egen kraft och steg för steg nå 
en allt större närhet och gemenskap med det gudomliga, har fördömts och demoniserats i de 
monoteistiska religionerna, vilket allvarligt hindrar människors andliga utveckling. En avsaknad 
av möjligheter till andlig träning, lugn och kontemplation är faktiskt negativt för vår hälsa och 
utveckling. Andlig träning, med syftet att rena och balansera kropp och själ och att synkronisera 
den egna andliga kraften med universums energiflöde, är ett grundläggande behov hos oss män-
niskor.    
Kärleken är den grundläggande gudomliga kraften enligt alla mysteriefilosofier. Synen på det gu-
domliga som en manligt-kvinnlig kraft återfinns i alla mysterier. Kärlekskraften är en grundläg-
gande kraft, som både har att göra med fruktbarhet och skapande av fysiskt liv här på jorden och 
en kraft som verkar för utveckling och befrielse från den materiella dimensionen. Ingen av dessa 
aspekter skall föraktas, de är lika viktiga men dominerar i olika faser av den själsliga evolutionen. 
Under lång tid är den jordiska aspekten av kärleken viktigast och själen utvecklar och lagrar 
denna kraft för kommande utvecklingssteg. I slutfasen av den jordiska evolutionen gäller det att 
omvandla den jordiska kärleken till en form som kan lyfta själen och befria den från jordens 
dragningskraft. I det förra livet arbetade Hilma och Gusten med att förstå denna process och i 
det här livet fick jag kämpa mig igenom den med en person inom qigongskolan som ett mer eller 
mindre ovetande objekt. Det hela handlade inte om att inleda någon personlig relation, utan om 
att låta kärleken verka som en opersonlig och transformerande kraft. I efterhand kan det låta en-
kelt, men det var verkligen inte någon lätt process. Resultatet, att jag fick uppleva en snabb och 
stark andlig utveckling, var dock värt alla mödor och all vånda.   
I meddelanden från mina lärare sades att jag skulle förkroppsliga mysteriets lära. Det betyder att 
min väg mot fullbordan är ett exempel på hur mysteriet verkar i vår tid. I samband med trikaya-
buddhans manifesterande och den stora invigningen i grottan (s 346) fick jag också veta att det 
som hände var ett modernt mysterium. Platsen för invigningen visades upp som en grotta, men 
jag uppfattade den samtidigt som en livmoder. Tidigare hade man varit påverkade av droger och 
krupit in i grottan genom gången som ledde dit (använt sig av sexuella medel), men nu skedde allt 
på ett modernt och rent sätt. Vi lyftes automatiskt upp till invigningen på en plattform.     
Det moderna mysteriet sker alltså helt på ett inre, andligt sätt. Man använder sig inte av droger, 
sexuella riter, yttre organisationer eller något som överhuvudtaget har med den materiella dimen-
sionen att göra. Utvecklingen har sin egen inneboende kraft, när allt är moget lyfts man automa-
tiskt upp till nästa nivå. Ett helt vanligt liv, eller snarare många liv med alla de erfarenheter som 
jorden kan ge oss, är den skola som våra själar lär och utvecklas genom. Det innebär att alla 
mänskliga erfarenheter är viktiga, en andlig utveckling kan aldrig ske genom att man undertrycker 
eller fördömer det som är grundläggande för oss människor. 
Om jag skall användas som ett exempel är det viktigt att förstå att jag har levt ett helt vanligt liv. 
Jag hade själv ingen aning om alla erfarenheter som min själ hade samlat på sig genom många liv 
och jag visste inte alls att jag skulle få uppleva slutfasen i min jordiska utveckling i det här livet. 
Jag har inte strävat efter någon andlig utveckling eller medvetet försökt påskynda något, allt har 
skett av sin egen inneboende kraft. Alla människor har samma utvecklingspotential och alla har 
samma inbyggda mål.  



 519  

Under de år när min andliga utveckling verkligen tog fart, alltså från 1999 och framåt, visade sig 
vissa effekter i mitt yttre liv. Jag upptäckte till exempel att jag inte tålde alkohol och de gamla 
pytagoréernas och buddhisternas avståndstagande från att äta kött från däggdjur trängde fram 
med stor kraft i mina drömmar. När utvecklingen kom in i sitt mest intensiva skede, och jag sam-
tidigt arbetade med att dokumentera den, levde jag ett liv som hade en ganska tydlig karaktär av 
eremittillvaro. Men jag levde ändå med min familj och deltog i ett vanligt liv. Det enda som märk-
tes utåt var att jag inte längre arbetade med mitt tidigare yrke, och inte ens det var särskilt tydligt 
eftersom jag satt där framför datorn varje dag, precis som jag hade gjort tidigare. 
Kontentan av detta resonemang är att man måste skilja på orsak och verkan. Om man, utan att 
tiden är mogen, sätter sig i en eremitgrotta och väntar på att bli upplyst är chansen nog mycket 
liten att det skall hända. Men om man, på grund av att man har kommit till en viss fas i sin ut-
veckling, mer eller mindre tvingas vända all sin kraft inåt för att processen skall gå framåt blir ere-
mittillståndet en naturlig följd av en naturlig process. Mysteriet, arbetet med att växa upp och nå 
fullbordan av sin själsliga evolution här på jorden, är en naturlig utveckling och den sker helt 
självständigt och av sin egen inneboende kraft. 

MYSTERIET - EN SPIRALFORMAD PROCESS 

Den process som jag gick igenom mellan hösten 1999 och sommaren 2003 hade ett spiralformat 
upplägg. Varje nytt år innebar ett nytt varv i spiralen, där jag fick vara med om en utveckling be-
stående av ett antal steg. Dessa steg upprepades sedan under nästa år på en ny nivå och med ett 
nytt fokus.  

Den spiralformade processen 

Varje iteration startade med en fullbordan på den aktuella nivån och en invigning till nästa nivå. 
Därefter fick jag ta emot överföringar av andlig kraft som skapade utrensningar och upplösning 
av blockeringar. Denna period av rening och utrensning gav utrymme för nya insikter och med-
vetandeutvidgningar som jag, i alla fall för mig själv, så småningom bekräftade och accepterade 
som sanningar. Sekvensen bestående av andliga kontakter och krafttillskott, utrensning, insikter 
och bekräftelse kunde sedan upprepas en eller flera gånger. Utvecklingen på den aktuella nivån 
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avslutades sedan med en fullbordan som följdes av en initiering till nästa nivå. På den nya nivån 
upprepades sedan de olika stegen i processen men på ett högre utvecklingsplan. 
Denna modell har jag först så småningom blivit medveten om, liksom att min utveckling också 
har varit ett slags ”snabbrepetition” av en mycket längre utveckling som har pågått över många 
liv. Jag insåg steg för steg att det mönster som jag började urskilja hade beskrivits i mysteriefiloso-
fier i gamla kulturer i Mesopotamien, Egypten, Grekland, Indien, Kina och Tibet. Det sista steget 
fullbordades i ett sammanhang som jag senare identifierade som den tantriska vajrayanabudd-
hismen som är en utveckling av mahayanabuddhismen.   
I början av min utveckling var alltså detta mönster helt dolt för mig, jag var helt ovetande och 
okunnig när min starka andliga utveckling startade. Men paradoxalt nog var jag också oerhört väl 
förberedd. På en nivå bortom mitt vanliga medvetande fanns det en detaljerad plan för det som 
skulle ske, och jag arbetade faktiskt med att infria löften och uppfylla profetior som jag inte hade 
en aning om. Detta är en aspekt av den esoteriska, ockulta eller dolda utveckling som jag genom-
gick, det var alltså krafter som verkade på plan eller nivåer som ligger utanför det vanliga med-
vetandet.    
En del av denna plan var att jag skulle dokumentera hela förloppet i detalj för att kunna skapa ett 
exempel på hur den andliga utvecklingen kan ske och vad som är dess slutgiltiga mål. Denna 
dokumentation gjordes dels i form av dagboksanteckningar som jag löpande förde under hela 
perioden och dels i form av böcker, eller snarare projektrapporter, där jag bearbetade det som 
hände och steg för steg ökade min egen förståelse.    
Den redogörelse för min andliga utveckling som jag ger i den här boken är dels en sammanfatt-
ning av det kronologiska skeendet men jag försöker också sätta in varje steg i ett större samman-
hang med hjälp av den kunskap jag har idag. Denna kunskap utgörs både av de filosofiska och 
historiska sammanhang som jag steg för steg har kunnat identifiera och sätta in mina egna upple-
velser i, och det facit för utvecklingen som jag har fått genom de resultat som den har lett fram 
till. Men när det hela hände hade jag alltså ingen medveten kunskap om varken de gamla myste-
riefilosofier som jag fick återuppleva eller vad min underliga utveckling syftade till. 
Denna okunskap var en viktig förutsättning för att utvecklingen blev så snabb och effektiv. Det 
kan kanske låta som en paradox men är en grundläggande omständighet. Det hela handlar om 
gnosis, att skapa kunskap genom egna direkta upplevelser, att själv gå den egna inre vägen på helt 
egna premisser. Om jag hade haft en uppfattning om vart jag var på väg och arbetat i ett etablerat 
paradigm, hade jag inte nått målet. Jag hade suttit fast i teorier, ritualer, etablerade bilder och för-
litat mig på andra människors auktoritet. Den andliga utvecklingen handlar om att skaffa sig egen 
kunskap, att lära sig lita på sig själv och styra sin egen utveckling, att bli sin egen mästare. 
Okunskapen och det öppna sinnet skapar också förutsättningar för att ta emot kraft och influen-
ser från den andliga världen, något som är den andra stora grundstenen i den andliga utveckling-
en. Man går vägen helt på egen hand, men samtidigt går man den i fotspåren av andra varelser 
som har upplevt samma utveckling. Den egna utvecklingen är en helt privat och personlig sak, 
men samtidigt är den viktig för världsalltets utveckling. Under den allra största delen av utveck-
lingen går man vägen utan att vara medveten om att det finns krafter och själar i andra dimen-
sioner som hjälper en framåt. Men som man kan se i mitt exempel kan dessa krafter och medar-
betare i det stora utvecklingsprojektet göra sig mer direkt synliga och hörbara i vissa faser av ut-
vecklingen. 
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ATT FÖRSTÅ DUALSANNINGEN OCH BESTIGA ARARATS BERG 

Hilma och Gusten skulle få lyfta på dualväsendets slöja. De skulle få lyckan att bestiga Ararat, där 
dualsmärtan upphört.1  

ATT BESTIGA ARARATS BERG 

Insikten om dualsanningen liknades vid en bestigning av berget Ararat i undervisningen till Hilma 
och hennes vänner. Kvinnorna i Stockholm sades stå under ledning av andliga krafter som kal-
lade sig Vita korsets brödraskap eller Ararats bröder.2  
I min egen utveckling såg jag vid många tillfällen dessa berg, som visserligen inte kallades Ararat 
utan snarare såg ut som höga toppar i Himalaya. I efterskott kan jag se att jag fick en tydlig vink 
om att jag höll på att bestiga berget genom en dröm i mars 2000 som handlade om att jag käm-
pade mig uppför ett brant, kritvitt berg, blev kontrollerad av en högre makt och kom till en 
gammal kvinnas (gudinnans) bortglömda hus (s 81). I augusti samma år såg jag de höga bergen i 
en tydlig vision och strax efteråt fick jag min första tydliga mediala kontakt (s 106). I samband 
med den andra invigningen sommaren 2001 såg jag också starka bilder av en bergstopp och även 
borgen (Ararats borg) som Hilma hade skrivit om (s 162). 
I ett meddelande i augusti 2001 sades det att jag snart skulle nå toppen av berget som nu kallades 
Förklaringsberget, det var den sista stigningen som jag kämpade med. Strax efter blev jag så kal-
lad att ägna mig helt och hållet åt mitt andliga arbete. I samband med denna kallelse talades det 
åter om Förklaringsberget i ett meddelande den 17:e augusti 2001. I februari 2002 fick jag en vi-
sion där det pekades på toppen av ett berg, och under perioden därefter kom den tredje invig-
ningen till det vita korset (s 211). 
Efter upplevelsen av den fjärde invigningen och buddhans manifesterande såg jag toppen av ber-
get med lysande silvervita kanter. Jag täckte toppen av berget med min ande, min kärlek, och i 
detsamma var jag uppe på toppen. Jag möttes av själar som hälsade mig välkommen. Jag förband 
denna upplevelse med berget Kailisha, shivalingan, samt Shiva och Shakti (s 367). Uppstigningen 
på berget var en illustration till min egen utveckling i mysteriet och dess slutliga mål som var den 
gudomliga kärleken. 

ATT FÖRSTÅ DUALSANNINGEN 

Hilma skulle få veta vad som menades med dualkänsla i nästa inkarnation och i det arbetet skulle 
Gusten följa henne. Dualförhållandet sades vara det slutliga uppgåendet i varandra, den fullbor-
dade enheten. Dualerna, den manligt-kvinnliga balansen och föreningen samt Eros finns också 
illustrerad i många av Hilmas målningar i Det centrala verket. Dualsanningen var en viktig del av 
den undervisning i mysteriet som Hilma och hennes vänner fick ta emot, och som jag har visat 
var den också en grundläggande beståndsdel i alla gamla mysteriefilosofier. 
I min egen utveckling fram till fullbordan sommaren 2003 var kampen med att förstå och hantera 
kärlekskraften, och därmed dualförhållandet, en av de största utmaningarna. Jag insåg att den 
person som var min dual i det här arbetet också hade förberetts i det föregående livet som Hil-
mas väninna Gusten, men det fanns naturligtvis inget sätt att få denna övertygelse bekräftad. 
Trots det nådde arbetet det avsedda målet i den andra invigningen när vår själsliga och andliga 
sammansmältning möjliggjorde det gudomligas manifestation. Den gestalt jag såg i eldskenet var 
den gudomliga kärlekens manligt-kvinnliga uppenbarelse i form av den evigt unga Eros. 
Nästa steg i min egen utveckling innebar en allt större närhet och sammansmältning med den 
andliga kraften och med mina andliga lärare och bröder på den gudomliga kärlekens nivå. Denna 
fas fullbordades genom den tredje invigningen när jag själv blev ett med det vita korset. Dualsan-

                                                 
 
1 Lnr 555 s 60. Lnr 1167 s 36. 
2 Lnr 556 s 559. 
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ningen handlar inte om den fysiska kärleken och jordiska relationer, även om dessa är en nöd-
vändig träning inför den slutliga fullbordan. Dualsanningen är i stället sanningen om kärleken 
som den grundläggande andliga kraften, och om dess frigörande och upplyftande verkan som 
ytterst syftar till att vi själva skall uppnå en gudomlig status och en fullständig sammansmältning 
med vår andliga Centrum. Det säger sig självt att denna fullbordan, precis som Hilma fick veta 
för hundra år sedan, innebär slutet på det som de andliga lärarna kallade dualsmärtan. Denna 
smärta är den längtan efter en fullkomlig kärlek och en fullständig sammansmältning som vi lever 
med i liv efter liv, och som inte kan stillas fullt ut förrän vi åter får kontakt med den högsta kärle-
ken som är vårt ursprung och vårt mål.   

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI - ATT SLÄPPA LIVET FÖR ATT VINNA LIVET 

Uttrycket ”sic transit gloria mundi” - så förgår all jordens glans - var enligt de andliga lärarna som 
undervisade Hilma kärnan i hela arbetet. Detta valspråk skulle även följa Hilma i hennes nästa 
inkarnation. Det handlade om att försaka det som uppnåtts för att komma vidare till nästa nivå. 
Man måste lämna alla rikedomar man samlat på en nivå, i form av kraft och förmågor, för att 
kunna komma vidare upp till nästa nivå där man med nödvändighet är liten och svag igen (s 48).  

ATT GE UPP IDÉN OM ETT FYSISKT KÄRLEKSFÖRHÅLLANDE FÖR ATT I STÄLLET ANVÄNDA DENNA 
KRAFT FÖR ANDLIG UTVECKLING  

I min andliga utveckling i det här livet blev detta med att lämna det man uppnått på en viss nivå 
för att kunna gå vidare till nästa nivå mycket tydligt. Redan före min initiering, kundalinigenom-
brottet, hade jag genom erfarenheter i mitt vanliga liv lärt mig att förälskelse och fysisk kärlek inte 
är det slutliga målet för vårt mänskliga liv. Dessa företeelser har naturligtvis sin viktiga plats i per-
sonlig utveckling och familjebildning, men de är också krafter som man måste lära sig behärska, 
även om det är en svår läxa. När jag invigdes till min slutliga andliga utveckling i augusti 1999 
hade jag lärt mig att inte duka under för kroppens drifter och illusionen om den romantiska kär-
leken, för att i stället kunna använda denna kraft som ett mäktigt verktyg för andlig utveckling. 

ATT LÄMNA KROPPEN OCH ALLA JORDISKA RELATIONER 

I slutet av det första året av den andliga utvecklingen i mitt mysterium upplevde jag ett starkt 
avskedstagande av mitt liv i den fysiska kroppen. Detta var ett resultat av upplevelsen av att jag 
kom till ”de saligas öar” där mitt rätta hem fanns (s 214). Jag gjorde mig klar för att dö en fysisk 
död och accepterade att jag måste lämna alla som jag älskar, vilket också innebar att jag kunde 
släppas vidare till nästa nivå som innebar en korsfästning av själen. De tre stegen upp på korset 
symboliserade - som redan Hilma och hennes vänner fick veta - självmedvetande, självtukt och 
självkännedom. Dessa tre förmågor är temat för hela vår själsliga evolution och de var också 
grundläggande för den iscensättning av mysteriet som jag fick uppleva mellan åren 1999 och 
2003. 

ATT LÄMNA EGOT OCH DEN PERSONLIGA STOLTHETEN 

Den frigörelse som skedde i slutet av det andra året handlade om att tysta det egna egot och den 
stolthet som var en viktig del av min personlighet (s 155). När jag hade besegrat mitt ego och låtit 
det underordna sig den överordnade strävan efter fortsatt andlig utveckling, fick jag uppleva en 
invigning till nästa nivå som innebar att jag ansikte mot ansikte fick möta det gudomliga i sin 
manligt-kvinnliga form. 

ATT LÄMNA SITT VANLIGA LIV 

Den process som pågick under det tredje året innebar att jag lämnade det vanliga yrkeslivet och 
alla relationer och sammanhang som hade utgjort mitt ramverk (s 214). Det enda som fanns kvar 
var mina allra närmaste familjerelationer, jag var egentligen död fast ingen annan visste det. Ge-
nom att jag gav upp min verksamhet blev jag en medhjälpare till mysteriets herrar och invigdes 
slutligen till en direkt gemenskap och sammansmältning med det vita korset. 
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I samband med ett slutligt stort överlämnande i februari 2003 hade jag besegrat alla krafter som 
värnade om det fysiska livet, personligheten och de jordiska uppgifterna (s 310). Jag skrev föl-
jande i min dagbok: 
Att helt överlåta sin kropp och sitt liv till den andliga kraften är ett totalt överlåtande till den högsta 
viljan. Det här är inget som kan förstås om man inte själv är kanal för en mycket stark kraft. Det 
handlar inte om någon process i hjärnan av intellektuell art, eller om att ansluta sig till en ”tro”. Det 
är ett uppgivande av livet, av all självbevarelsedrift, av allt som skyddar och håller en kvar i livet i 
kroppen. Där finns ingen tvekan, allt talar för att det handlar om att dö. Det är som att ställa sig på 
spåret framför ett höghastighetståg, och veta att bromssträckan helt säkert är alltför kort för att det 
skulle finnas den minsta chans för att tåget skulle hinna stanna. 
Detta överlämnade öppnade vägen för den fjärde invigningen som handlade om att uppnå budd-
haskapet. 

ATT LÄMNA GURUNS STÖD 

Efter trikaya-buddhans manifesterande och gruppinvigningen i det moderna mysteriet fick jag 
uppleva att den andlige lärare som jag just hade förstått vem det var lämnade mig. Jag var nu 
tvungen att stå helt och hållet på mina egna ben och detta gjorde det möjligt att uppleva den nya 
födelsen och Faderns mottagande på jorden. Nästa steg var den stora fullbordan som jag upplev-
de när lärans hjul sattes i rörelse, kärlekskraften slungades ut i universum och trikaya-buddhan 
växte upp och förenades med universums Centrum.  

ATT LÄMNA JORDEN OCH KRAVET PÅ ÅTERFÖDELSE 

Det sista stora frigörandet kom när jag verkligen i djupet av min själ förstod att ”jag är Ananda”, 
mitt högre jag är av samma stoff som den gudomliga Anden. I samma stund som denna insikt 
blev en levande verklighet, lämnade själen kroppen och vände tillbaka hem till det ursprungliga 
hemmet. Jag var fri från kravet att leva i en fysisk kropp och från kravet på reinkarnation. Denna 
sista frigörelse sköts dock temporärt upp för att jag skulle kunna slutföra de uppgifter som jag 
hade tagit på mig i form av att beskriva Bibelns sanna bakgrund och den mysteriefilosofi som 
hade hjälpt mig fram till denna slutliga befrielse.   

ATT FÖDA SIG SJÄLV 

I undervisningen till de fem kvinnorna i Stockholm fick de veta att det gudomliga är en tvåfald. 
Att anden och materien båda är aspekter av den skapande kraften, de är tillsammans Fadern-
Modern som föder det gudomliga barnet. Materien är lika helig som Anden, Fadern kan inte en-
sam föda fram barnet utan Modern har en lika viktig roll. Men när barnet är fött måste det lämna 
Modern (materien) och återvända till sitt ursprung, Fadern (anden). 

Det ni er emellan nämner Gud är inte i egentlig mening det ofattbara, utan detta ursprungligas 
framträdande i formens värld. Inte den fasta form inom vilken er tillvaro nu rör sig, men ändå en form 
så till vida att den utgör en begränsning av det som i sig själv inte vet av gränser. Er Gud är det första 
framträdandet i formens värld av det ofattbara. Det är anden bakom allt vad ni kan fatta med er kropps 
sinnen, mer er själs förnimmelse, med er andes djupaste, dunklaste aning. Men det finns något som 
också utgör en manifestation av detta ursprungliga som ni ofta misskänner och bedömer fel, nämligen 
materien. Er Gud dyrkar ni som den livgivande anden. Ni kallar honom med rätta Fadern. Men det liv 
som fadern ger växer inte om inte ett kvinnligt element upptar det samma, bär det och i sinom tid ger 
det liv såsom modern föder sitt barn till världen. Detta det kvinnliga, det mottagande och utvecklande 
elementet är materien. I alla världens heliga skrifter symboliserad som kvinnan vilken föder det 
gudomliga barnet. Ni har förr sagt: vi tror på en Gud – ni måste härefter säga: Vi tror på ett outsägligt 
varande, ett ofattbart, mäktigt något bakom allt, men vi tror också på en Gud –Fader, Moder, alstraren 
och utvecklaren av Guds söner. Tack vare detta förstår ni också orden: ”Den som öppnar moderlivet” –
den åt vilken materiens värld gett allt vad hon kan ge – den som träder därur skall kallas helig inför 
Herren. Guds söner heter de heliga vilka födas fullgångna ur den stora moderns sköte. (Nyårsdagen 
1901) 

För vem är den heliga Guds Moder, vem är alstraren av de varelser som skall växa ut till gudasöner. 
Materien heter gudarnas Moder och ren, genomskinlig, fläckfri heter den som föder Frälsaren. Men innan 
denna födelse kan äga rum ger denna materie andra väldiga gestalter liv. Elisabeth – profetmodern, var 
Marias släkting och när tiden är fullbordad föder Maria sin son. Underbar är förvisso den tilldragelsen 
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som historisk händelse, men så härlig är den som universell tilldragelse att ni med svårighet kan bilda er 
en uppfattning om er världs utseende när den tidpunkten kommer och dock, den kommer. Och barnet 
föds och bärs fram att helgas inför Herren. Den mor som mäktat alstra kan inte med egen kraft bära 
längre. Herren som gett måste också leda vidare. Moderns roll är liksom slutspelad och förgäves 
försöker hon följa när det lilla barnet på egen hand går vägen som leder till Faderns tjänst. Där är 
moderns roll slutförd, där kan materien vila, nu är måttet fyllt, nu tar andra nejder vid. (19 mars 1901) 

I Gregors undervisning från 1912 finns Hilmas kommande utveckling beskriven, när hon luttrats 
och renats kommer hon att uppleva en ny födelse. Den kamp som de hade genomgått hade nu 
gett dem ny kraft och nytt mod som behövdes för att åta sig ett arbete som var ämnat för förny-
else och utveckling av kommande släkten. Ingen får tjäna de Höga utan att han själv framkallar 
denna mission, och skall han få tjäna måste han upplåta sitt inre för de nya krafter som vill ta sig 
uttryck. Människan i alla hennes delar måste först luttras och renas, men när detta har skett 
kommer hon att fyllas med en övernaturlig kraft från ovan, detta är en ny födelse.1 
I min egen utveckling från hösten 1999 och framåt var barnet som skulle födas ett viktigt tema. 
Redan under de första veckorna fick jag oförklarligt en graviditetssnurra i min ägo, den var ett 
mycket konkret tecken på att någon skulle föda ett barn. I maj 2000, precis nio månader efter 
starten av min starka andliga utveckling, upplevde jag att en vuxen, manlig andlig kropp föddes. 
Detta resulterade också i en helt ny nivå av kraft, glädje och lycka. Under det andra året, i slutet 
av januari 2001, upplevde jag i en vision att nya själar föddes som droppar av levande guld i cent-
rum av universum. I februari 2002 fick jag i en dröm veta att jag hade fött ett tvillingpar i början 
av min utveckling och samma dag fick jag veta i ett meddelande från den andliga världen att ka-
nalen nu var vidöppen. Då visste jag inte mer än att det handlade om kanalen mellan den andliga 
världen och mig själv, men i efterhand kan jag se att den kanal som öppnades med så stor möda 
var den födelsekanal som jag senare födde mig själv genom i samband med det sista steget mot 
fullbordan.  
I maj 2003 fick jag en vision av att jag födde fram ett ”andebarn”. Samma natt drömde jag att jag 
fött en son som var stor, självständig och försigkommen. Han kunde prata samma dag som ha 
föddes. Detta var naturligtvis en förhandsinformation om buddhans kommande manifestation. 
Strax efter den upplevelsen kändes det som om anden trängde ut eller föddes genom kroppen, 
det gjorde speciellt ont i sidan. Tre dagar senare kom den fjärde invigningen med trikaya-
buddhan. Någon månad senare fick jag ett meddelande om att jag skulle ta emot Fadern. Jag fick 
en upplevelse av att jag samlade de fyra övriga och vi bildade ett hjul med mig i mitten. Plötsligt 
var Fadern där och kanalen var öppen. Jag var ett med Fadern, med anden, och ”tussar” av 
denna kraft avsöndrades och föddes genom min kanal. Ytterligare någon dag senare upplevde jag 
himmelriket på jorden när den allra sista blockeringen bröts igenom och den andliga kraften flö-
dade ner i den jordiska människan. Det var en slutlig förening av ande och materia.  
Någon dag senare upplevde jag den stora fullbordan när lärans hjul kastades ut i universum och 
buddhan växte upp och förenades med Centrum. Efter någon vecka hade jag en upplevelse av att 
föda mig själv. Jag var samtidigt det som föddes och den som födde. Upplevelsen liknade upple-
velsen av att Faderns kraft föddes genom min kanal som bomullstussar, men denna gång var det 
som föddes mer medvetet och kanalen upplevdes som mer ”organisk”. Efter denna nya födelse 
kom insikten att ”jag är Ananda”, alltså att jag är ett med mitt eget högre jag som är ett med det 
högsta, och min själ släpptes loss från kravet på att återfödas på jorden. 
Detta var en tydlig upplevelse av den faktiska meningen med den undervisning som Hilma af 
Klint och hennes vänner hade tagit emot, Fadern är anden och Modern är materien. Båda be-
hövs, utan materien kan inte anden födas och växa i självmedvetande och självkännedom genom 
liv efter liv. Både i mina egna meddelanden och i undervisningen för hundra år sedan har denna 
sanning förmedlats, men det är inte möjligt att fullt ut förstå vad det betyder förrän man själv fått 
uppleva den nya födelsen av det sanna jaget. Vi är alla barn av både himmel och jord, och i den 
                                                 
 
1 Lnr 559 s138-139. 
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sista födelsen föder vi vårt eget högre andliga jag till jorden. Vi är alla ett med Fadern, med an-
den, och det är denna upplevda insikt som utgör kulmen av den jordiska utbildningsvägen och 
öppnar vägen tillbaka till vårt ursprungliga hem i centrum av universum. 

DE FYRA KRAFTERNA OCH MÅLET SOM ÄR HELHET 

Under de fyra åren av min andliga utveckling verkade en stark och enhetlig andlig kraft som sam-
tidigt var aktiv i fyra olika aspekter i varje varv i spiralen. Dessa fyra aspekter av den enhetliga 
gudomliga kraften var andlig kraft (qi, prana, eter), kunskapsbärande kraft (insikt, visdom), den 
allomfattande kärlekskraften samt en kraft som verkade för befrielse och upplösning av de kar-
miska skador som band min själ kvar i ett behov av nya jordiska inkarnationer. 

· Kraft = andlig kraft 
· Kunskap = andlig visdom 
· Kärlek = förbrödring, sammansmältning och uppgående i det stora Alltet  
· Karma = själslig evolution, upplösning av karmiska skador, meriter från tidigare liv, be-

frielse 

Dessa fyra krafter är alltså olika aspekter av den enhetliga gudomliga kraften, och de arbetar för 
att skapa helhet och syntes. På samma sätt som de utgår från helheten på en högre nivå arbetar 
de för att skapa helhet på den lägre nivån. När helheten är uppnådd på den lägre nivån blir den 
upplyft till nästa högre nivå, till sitt ursprung.  

 
De fyra aspekterna i varje varv av utvecklingens spiral. 

När jag uppnådde min egen andliga fullbordan innebar den bland annat att jag upplevde att de 
fyra krafter som hade hållit mig fast plötsligt släppte mig loss och att jag lyftes upp till nästa nivå 
som var buddhaskapets nivå (s 323). I samband med den fjärde invigningen, buddhans manifeste-
rande och invigningen i det moderna mysteriet, insåg jag att det krävdes fem deltagare. Det var en 
representant för varje aspekt av den enhetliga andliga kraften samt en femte deltagare som repre-
senterade Centrum (s 346). I den stora fullbordan där dharmas hjul slungades ut i Universum och 
buddhan växte upp och förenades med Centrum fanns också en känsla av att det var fyra krafter 
som var inblandade som utgjorde ekrarna i hjulet och att jag var i centrum av hjulkorset (s 376). 

KRAFT 

Den andliga kraften (qi/prana/me etc.) verkade för upplösning av fysiska och psykiska blocke-
ringar.  

● Kraft
● Kunskap
● Kärlek
● Karma

● Kraft
● Kunskap
● Kärlek
● Karma

● Kraft
● Kunskap
● Kärlek
● Karma
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KUNSKAP 

Den andliga kunskapens kraft arbetade för att förmedla insikt, upplysning och intuitiv visdom.  

KÄRLEK 

Kärlekskraften verkade för att öppna upp det lägre jagets fängelse och förena den befriade själen 
med det högre jaget.  

KARMA 

Karmakraften verkade för befrielse från kravet på återfödelse genom upplösning av de karmiska 
blockeringar som höll själen fången i föregående livs ångest och ilska. Den stod också för uppfyl-
lande av de löften som jag hade gett och som jag hade fått ta emot från den andliga världen i tidi-
gare liv, och för möjligheten att använda kunskaper som lagrats i tidigare inkarnationer. Alla dessa 
aspekter, kraft, kunskap, kärlek och karma, var nödvändiga för min befrielse och fullbordan, och 
när de hade nått sitt syfte släppte de sitt tag och lät själen stiga upp till nästa nivå, till den blå 
buddhahimlen där vi kan förenas med allas vårt Centrum.  
Min utveckling har illustrerat vad karma egentligen är, vilket också var en av de uppgifter som 
Hilma af Klint fick till uppgift att genomföra i sin nästa inkarnation. Mina upplevelser har visat 
att karma inte alls handlar om att man belönas eller straffas för handlingar i tidigare liv, utan att 
karma är de skador och blockeringar som man lagrar in i sin själ och sin energikropp i samband 
med traumatiska händelser. Dessa blockeringar finns kvar i efterföljande inkarnationer om man 
inte kan lösa upp dem och de måste lösas upp genom insikter, förlåtelse och kärlek.  
Men karma är också en positiv kraft som driver vår själsliga evolution framåt genom att vi lagrar 
erfarenheter i liv efter liv som hjälper oss att växa och mogna och så småningom gör det möjligt 
att befrias från kravet på återfödelse i nya jordiska liv.  

CENTRUM – ALLT ÄR ETT 

Målet för utvecklingen var att ha utvecklat de fyra aspekterna av den andliga kraften fullt ut och 
nå buddhaskapet. Den sista invigningen innebar att buddhan växte upp och förenades med Cent-
rum som både är vårt andliga ursprung och målet för vår utveckling. Detta centrum är mittpunk-
ten för den gudomliga kärlekskraften som genomtränger allt i Universum och ger liv och kraft att 
växa.  

BUDDHASKAPET - ATT SJÄLV VÄNDA HJULET 

I Hilma af Klints målning ”Erosserien nr 5” från 1907 finns texten ”Vända skall asketen själv 
hjulet”. Hilma kallades ibland för ”asketen” i de andliga kommunikationerna. Redan i december 
1999, när jag hade fått den första kontakten med Hilmas målningar, fäste jag mig vid detta uttryck 
men jag förstod egentligen inte vad det betydde. Idag vet jag att det är en del av den buddhistiska 
filosofin där Shakyamuni satte lärans hjul i rullning när han uppnådde upplysning och blev en 
buddha. Varje ny uppenbarelse av den sanna andliga läran innebär en ny ”vändning av hjulet”. 
Därför skall den kommande femte buddhan, Maitreya, åter sätta lärans hjul i rörelse enligt 
Mahayanabuddhismen. Det skeende som jag upplevde i samband med den sista fullbordan inne-
bar också en uppfyllelse av den profetia om asketens vändande av hjulet som Hilma tog emot. 
Det sista steget i min andliga utveckling visade sig alltså handla om insikten om min egen budd-
hanatur och buddhans invigning till nästa nivå genom dess sammansmältning med Universums 
centrum. Jag har beskrivit den utveckling som ledde fram till detta förverkligande tidigare i den 
här boken och nämner därför bara de viktigaste händelserna i slutfasen här. 
2003-02-20 En vision av en dakini med enormt lysande gröna ögon. 
2003-04-07 En vision av en shiva-linga. 
2003-04-11 En vision av en meditationsbuddha. 
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2003-04-25 En upplevelse av att fyra krafter som hållit mig fast släppte taget 
och jag lyftes upp till den blå buddhahimlen. 

 2003-05-04 Erkände att en av mina tidigare inkarnationer hade varit Trisong 
Detsen. 

2003-05-05 Får en överföring av kraft och kunskap från Guru Rinpoché och 
Yeshe Tsogyal. Tas in i guruns kraftfält. 

2003-05-11 Trikaya-buddhans manifestation och den sista invigningen i det 
moderna mysteriet. Tillbaka till helheten före Big Bang. 

2003-05-12 Alla mina tidigare liv drar förbi för min inre syn. 
2003-05-18 Insikt om att vår ande nu har vuxit så att vi nu kan bli ett med 

Universum. Kan nå målet nu men bestämmer mig för att stanna 
kvar och avluta mitt uppdrag. 

2003-06-16 Anden föds genom min sida. 
2003-06-23 Jag sätter hjulet i rörelse och Fadern föds till jorden genom min 

kanal. 
2003-06-26 Anden flödar ner i människan, himmelriket på jorden, den slutliga 

föreningen av ande och materia. 
2003-06-28 Fullbordan. Lärans hjul slungas ut i Universum och buddhan för-

enas med Centrum. 
2003-06-30 Tar emot manuskriptet för resten av mitt liv. 
2003-07-11 Föder mig själv i andligt avseende. 
2003-07-17 Insikt om att ”jag är Ananda”. Själen blir fri och beger sig hemåt 

men stoppas på gränsen till nästa tillvaro, mitt uppdrag var ännu 
inte klart. 

HJULKORSET 

Förutom bilden av det vita korset som blev allt mer levande och kraftfull under min utveckling 
fanns det också en annan bild av korset som återkom i olika visioner under dessa år, nämligen 
hjulkorset. En av de första visionerna av hjulkorset kom i augusti 2001, strax innan jag började ta 
emot Texten från de Höga Mästarna. I detta skede verkade hjulkorset vara förbundet med trans-
formation. Den 7/8 2001 ritade jag av det vackra, gyllene, korset i min dagbok. 

 
Den 12 maj 1913 reste med Hilma och hennes vänner med ångbåt mellan Stockholm och Munsö 
och under resan fick de en medial kontakt. I texten med detta meddelande finns också en skiss av 
ett kors i en cirkel. 

 
Figur 1. Lnr 564 s 77. 

 
I april 2003 fick jag åter en vision av hjulkorset, detta visade sig sedan vara inledningen till att jag 
släpptes loss av de fyra krafter som höll mig nere och lyftes upp till den blå buddhahimlen. Da-
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gen efter det att jag hade tagit emot kraft och kunskap från Padmasambhava och hans dakini 
arbetade jag med de fem buddhafamiljerna. Nu förknippade jag hjulkorset med fullständigt 
självmedvetande, Ananda. Ananda är också är gudomlig sällhet, Guds härlighet. 

VÄNDNINGEN AV HJULET 

I upplevelserna vid midsommartid 2003 blev hjulet eller hjulkorset åter mycket aktuellt. Fadern 
steg ner till jorden och hans andliga kraft spreds över jorden i en upplevelse som startade med att 
jag och några andra verkade bilda ett hjul som jag satte i rörelse. Jag var navet i hjulet och detta 
centrum var samtidigt den kanal genom vilken den andliga kraften fördes ner till jorden. Jag och 
Fadern var ett, jag kände hur ”tussar” drogs loss ur mig, ur anden, och ”jag” spreds över jorden i 
form av dessa ”tussar”. 
Några dagar senare upplevde jag en stor invigning där buddhan växte upp och förenades med 
centrum. I upplevelsen skapades ett enormt gyllene hjul av vitt guld som slungades ut från jor-
den, det var ett enormt hjulkors där jag var i mitten. Hjulkorset var i min upplevelse förbundet 
med den universella läran eller lagen. Den som sägs ha satt lärans hjul i rörelse i buddhismen är 
buddha Shakyamuni. Men inom vajrayanabuddhismen symboliseras buddha Vairochana av hjul-
korset eller lärans hjul, Dharma-chakra. Hans-hennes mudra är den gest som sätter hjulet i rö-
relse. Vairochana är också centrum i de fem buddhafamiljernas mandalor och förbunden med 
sammansmältning av alla kunskaper till den yttersta kunskapen eller visdomen. Samtidigt som 
Vairochana betecknar integration av förmågor kan han-hon också ses som ursprunget för all vis-
dom. Hjulet eller chakrat var ursprungligen förbundet med solhjulet, ordet vairochana betyder 
”han som är som solen” eller ”den strålande”. Vairochanas emblem är det gyllene solhjulet. 
Vairochanas område sägs vara Dharma-Dhatu, och det var också det ord som jag hörde i min 
upplevelse av att smälta samman med universums centrum. Dharma-Dhatu har åtminstone två 
betydelser i buddhistisk filosofi, dels betyder det universum och dels tankens eller de mentala 
objektens plan. I vissa fall sägs också Dharma-Dhatu och den tredje nivån i trikaya-buddhan, 
dharma-kaya, vara samma sak. I min upplevelse av att jag var i mitten av ett enormt gyllene hjul 
som slungades ut i universum och spred kärlekskraften som droppar av levande guld illustrerades 
både Dharma-Dhatus universella natur och dess mentala kvalitet.   
Rosen på korset, buddhan i mitten av de tibetanska mandalorna, är alltså Vairochana som finns i 
centrum och som förkroppsligar lärans gyllene hjul. Vairochana är visdomens buddha, den stora 
kunskapsbäraren, de fyra förenade visheternas representant. Men Vairochana är också samtidigt 
universum, en kraft som genomtränger allt och finns i allt. Vairochana verkar vara en nära mot-
svarighet till hinduismens Brahman. Motsvarande uppfattning om den universella kraften finns 
också till exempel i Herakleitos beskrivning av Logos som ursprunget till allt, mekanismen eller 
lagen bakom allt och kraften i allt, ”den som inte lyssnar på mig utan på Logos kommer att säga: 
Allt är ett”.   

DHARMA - LÄRANS HJUL 

Jag upplevde att det hjul som skapades i min upplevelse var ”lärans hjul” och jag hörde ju också 
ordet ”dharma” i samband med hjulet. Ordet dharma betyder i indisk kultur den moraliska lagen 
och de religiösa lärorna. Inom buddhismen har ordet dharma två betydelser, dels är det själva den 
buddhistiska läran, den buddhistiska sanningen, och dels är det en benämning på de element som 
universum är uppbyggt av. I min upplevelse kände jag av båda dessa betydelser, dels genom att 
det stora hjulet och buddhans förening med centrum av universum representerar målet för ut-
vecklingen, och dels genom att den kärlekskraft som spreds över universum representerade den 
”substans” som utgör den ursprungliga energi eller kraft som bygger upp allt. I upplevelsen hörde 
jag också orden ”Dharma-Dhatu, rymdens och himlens moder”. 
Mina egna andliga upplevelser passar väl in på definitionen av Vairochana som är den femte 
buddhan, som både är ursprunget för och integrationen eller aggregatet av de fyra dhyani-
buddhorna. Vairochana är centrum och namnet betyder ”den som är som solen” eller ”den strå-
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lande”. Vairochanas visdom är Dharma-Dhatus visdom. Dharma-Dhatu är sanningens område 
där allt existerar i sin sanna form. Vairochanas visdom beskrivs också som Dharma-kayas allt 
genomträngande visdom. Dharma-kaya är lagens kropp, en del av den absoluta buddhanaturen. 
Vairochanas symbol är Dharma-chakra, lärans eller lagens hjul som symboliserar buddhans lära. 
Vairochanas mudra är Dharma-chakramudran, vridandet av lärans hjul, eftersom han-hon för-
kroppsligar alla buddhors visdom.  
I min upplevelse av buddhans förening med universums centrum och skapandet av ett enormt 
gyllene hjul av levande guld, manifesterades element från buddha Vairochanas område i både 
upplevelse, bild och ord. Där fanns buddhans sammansmältning med centrum, lärans eller den 
ultimata sanningens lysande hjul som sattes i rörelse, samt Dharma-Dhatu, Vairochanas område. 
Denna stora fullbordan föregicks alltså av en vision av att dubbeldorjen förvandlades till det vita 
korset, och jag uppfattar nu idag detta vita kors som samma kors som bildade ekrarna i det hjul 
som kastades ut i universum och hamnade med sitt nav i centrum. Detta kors hade gradvis växt 
fram genom mina andliga upplevelser under de föregående tre åren, och i samband med utveck-
lingens fullbordan manifesterades det som hjulkorset och lärans hjul.  
 

 
Den andliga kraftens fyra aspekter och deras Centrum 

I den undervisning som Hilma och hennes fyra vänner fick ta emot talade man om den cirkel 
som finns i korsets mitt och som sedan urminnes tider har symboliserat det gudomliga. Denna 
cirkel skall ni sätta in där de två bjälkarna korsar varandra och detta skall tala om att som de fyra armarna 
sträcker sig ut från denna cirkels omkrets. Så sträcker sig det oändliga livet åt alla fyra väderstreck, 
omfattande en hel materiell värld, pulserande genom varje dels största såväl som minsta företeelse. (16 
oktober 1900).  
Det som beskrevs var det hjulkors som växte fram som en levande verklighet för mig genom min 
utveckling i Det vita korsets mysterium. Det jag har upplevt i mitt eget mysterium från 1999 och 
framåt har handlat om en spiralformad utveckling, där fyra olika aspekter av den andliga kraften 
har arbetat för att befria min själ och lyfta den uppåt. Dessa fyra krafter var olika aspekter av den 
centrala, gudomliga kraften och fullbordan innebar ett förverkligande av buddhan och dess före-
ning med den högsta kraften i Universums centrum. Denna högsta kraft verkar för enhet, helhet 
och insikt om att allt är ett.  
 

Allt är ett 
Centrum

Karma

Kraft

Kunskap

Kärlek



 530 
 

ATT BESKRIVA BIBELNS RÄTTA BAKGRUND 

Mitt nästa uppdrag efter fullbordan av mitt eget mysterium handlade om att förstå den rätta bak-
grunden till Bibeln. Detta uppdrag gavs också till Hilma af Klint, och hon läste Bibeln och för-
sökte förstå vad talet om en ny sanning bakom kristendomen handlade om. Hilma kom dock 
fram till att Bibeln innehöll en sanning som hon inte kunde rucka på. Tiden var ännu inte mogen, 
bland annat måste Dödahavsrullarna i Quamran och texterna från Nag Hammadi återupptäckas, 
vilket inte skedde förrän efter Hilmas död.  
När jag själv fördes in arbetet med Bibeln efter mina upplevelser av mysteriet och dess fullbordan 
hade jag dock hjälp av de studier av Bibeln som Hilma och även tidigare inkarnationer som Jane 
Lead och Louis Claude de Saint-Martin hade gjort. Utan denna inbyggda kunskap om Bibeln 
hade jag aldrig kunnat lösa gåtan med vilka som skrev Bibeln, när de gjorde det och varför de 
gjorde det. Efter många års arbete känner jag mig personligen övertygad om att den bild jag har 
fått fram och senast beskrivit i boken Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen samt i sammanfatt-
ningen i den här boken är sann, och att denna kunskap kommer att förändra världen till det 
bättre. 

http://www.kunskapskonsult.com/Monoteismen.pdf#zoom=100
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ATT FÖRSTÅ DEVISEN ”KÄNN DIG SJÄLV” 

Ett av Hilmas uppdrag var att finna sitt eget sanna väsen vilket bäst beskrevs genom de gamla 
grekernas devis ”känn dig själv”.1 Hilma och hennes vänner undervisades i flera år om ett tempel 
som skulle byggas i framtiden. Detta tempel skulle ha tre former eller faser, nämligen kropp, själ 
och ande. I min egen fullbordan tog sig detta tempel till min egen förvåning formen av en 
trikaya-buddha. Buddhan har tre faser, den otroligt vackra kroppen bestående av ”levande guld”, 
den lysande själen där personlighetens starka ljus strålar ut genom buddhans ögonöppningar och 
den opersonliga anden som betraktar buddhans kropp och själ från sin egen högre position.  
Hilma och hennes vänner fick också veta att det som skulle komma efter det trefaldiga templets 
fullbordan var för stort för att kunna uttryckas i ord. Det jag upplevde i nästa steg var hur lärans 
hjul sattes i rörelse, hur jag själv var i centrum och hur kärleken spreds ut i världsalltet som drop-
par av levande guld. Därefter växte buddhan upp och förenades med universums Centrum, med 
Fadern. Denna sista stora invigning är fortfarande omöjligt att fullt ut uttrycka i ord, och Hilmas 
målningar i serien Altarbilder utgör en nödvändig komplettering i bild av min egen skildring. 
Min utveckling från 1999 till 2003, där jag har upptäckt många tidigare liv och själv har gått 
mysteriets utvecklingsväg, har verkligen lett till att jag har förstått mitt eget sanna väsen och lärt 
känna mig själv. Jag vet nu att jag, och alla andra människor, är mycket mer än vad som visar sig i 
den aktuella inkarnationen och det lägre jordiska jaget. Vårt sanna jag finns bortom tiden och 
rummet och är av en evig karaktär. Vi är alla i verkligheten buddhor eller på väg att nå detta mål.  

JAG ÄR ETT BARN SOM UPPFOSTRAS AV MITT HÖGRE JAG 

Jag har förstått att liven på jorden är en skola för själens utveckling. Min nuvarande personlighet 
innehåller egenskaper som har formats under en lång rad liv på jorden. Jag har i flera tidigare liv 
återfunnit den kombination av vetenskap och andlighet som även i det här livet har drivit min 
egen utveckling framåt, jag har sett anlagen för att bli författare och konstnär dyka upp i liv efter 
liv, jag har förstått att mina egna andliga förmågor har utvecklats i många liv som kan spåras tu-
sentals år bakåt i tiden. Jag vet att min innersta personlighet är en mysterietjänare och att mitt 
högre jag är ett med det högsta medvetandet, med Ananda. 
Den jordiska inkarnationen är ett litet barn vars utveckling leds av det egna högre jaget. Vi är 
barn av både ande och materia, och utvecklingen på jorden syftar till att vi skall lära oss behärska 
de jordiska drivkrafterna genom självbehärskning, självkännedom och självuppoffring. När man 
kan behärska och styra de starka jordiska drivkrafterna kan de användas för att ta nästa steg i 
utvecklingen, när man känner sitt eget jag på alla plan kan man underordna det lägre jaget under 
det högre, när man kan offra det egna egots krav på det högre syftets altare är man redo att bli en 
medarbetare i det andliga brödraskapet.     
Men nyttan av utvecklingen kommer inte bara den jordiska personligheten till godo. När den 
jordiska personligheten utvecklas sker också en utveckling av det högre jaget vars själ innehåller 
summan av alla jordiska liv. Vår utveckling här på jorden är lika viktig för den andliga världen 
som den är för oss själva. Vårt eget högre jag hjälper oss framåt i vår utveckling men denna ut-
veckling hjälper samtidigt vårt högre jag framåt.     

JAG ÄR SJÄLV MIN EGEN MÄSTARE OCH EN DEL AV DEN ANDLIGA HIERARKIN 

Den utveckling som jag var med om mellan hösten 1999 och sommaren 2003 var ett exempel på 
den egna direkta och inre vägen mot andlig fullkomning. Min kamp och mitt arbete handlade om 
att jag själv måste uppleva alla steg i utvecklingen och själv förstå alla samband. Det fanns ingen 
annan här på jorden som visste mer än jag själv om var jag stod, och lika lite som jag själv kände 
                                                 
 
1Lnr 556 s 114 och  Lnr 559 s 68b. 
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till målet för utvecklingen fanns det någon annan människa som visste vad det hela syftade till. 
Detta är ett grundläggande faktum som den andliga världen vill föra fram. Evolutionen syftar till 
att vi skall växa upp till vuxna och självständiga själar, vi måste själva bli våra egna andliga mäs-
tare. 
Men jag var ändå inte ensam i min utveckling, redan i det förra livet hade Hilma af Klint tagit 
emot kraft, kärlek och kunskap från andliga lärare och dessa kontakter fortsatte också i ännu 
högre grad i denna sista fas i utvecklingen. Jag förstod också att det som jag upplevde var en del 
av en större lärokurs som skulle förmedla ett exempel till andra människor. Det talades till exem-
pel i ett meddelande som jag fick den 21/4 2004 om den plan som fanns, och om att jag var en 
kanal som skulle förmedla det som den andliga världen ville säga till människorna. 
När vi har nått en viss utvecklingsnivå kan vi bli medarbetare i det verk som den andliga världen 
har arbetat på under hela vår evolution. Det jag har upplevt, och det jag har förmedlat, har inspi-
rerats av den kunskap, kraft och kärlek som hela tiden flödar ner över oss människor. Genom att 
jag i det här livets mysterium steg för steg gjorde mig fri från de blockeringar och begränsningar 
som fanns i min kropp och själ, kunde jag steg för steg nå en allt större närhet med mina älskade 
vänner i den andliga hierarkin och så småningom ta emot och förenas med Fadern, den gudom-
liga anden.  

JAG ÄR BÅDE ANDE OCH MATERIA 

Den förberedande undervisningen till De fem innehöll bland annat budskapet att vi människor 
både har en jordisk hemvist i det materiella universum och en andlig del. Bland de meddelanden 
som kvinnorna tog emot fanns följande:  

Barn av jorden och barn av himlen, människa och gudaväsen i ett, känn dig själv och din dubbla natur 
så förgriper du dig inte på någon av dina dubbla bestämmelser. 

Det som jag har upplevt i mitt eget mysterium har illustrerat denna sanning fullt ut. Min utveck-
ling innebar att den jordiska människan kunde ta emot anden och samtidigt växte mitt andliga 
högre jag upp till att bli en buddha och ett med det gudomliga i centrum av universum. Jag har 
förstått att vår fysiska inkarnation bara är ett litet, och ofta trilskt, barn som står under ledning av 
vårt eget högre andliga jag. Men människans utveckling mot fullbordan är samtidigt en förutsätt-
ning för att vårt högre jag skall kunna ta nästa steg i sin egen utveckling. Sambandet mellan vår 
jordiska del och vårt andliga ursprung är så stort, genom att vi växer och utvecklas i vår evolution 
här på jorden växer också vår andliga del. Fullbordan av den jordiska utvecklingen utgör också en 
fullbordan av vår andliga utveckling, ett återvändande till vårt centrum och en start på nästa nivå i 
utvecklingen. 
Vår kunskap om vårt fysiska universum har nått otroligt långt under de senaste hundra åren och 
denna kunskap måste matchas av motsvarande kunskap om vår andliga beskaffenhet. Eftersom 
vi är en förening av ande och materia kräver en fullkomlig självkännedom att vi vet lika mycket 
om båda dessa aspekter av Alltet.    

JAG ÄR EN BUDDHA – EN GUDOMLIG TREFALD 

Bland de största insikter som jag har fått genom mina upplevelser finns en - i alla fall för mig själv 
- helt ny bild av vad en människa egentligen är. Denna bild är ganska olik den som är allmänt 
accepterad i den tid och kultur som jag själv lever i, men den har däremot starka motsvarigheter i 
andra tider och kulturer. Till att börja med ifrågasätter jag inte den gängse bilden av människan 
som bestående av en kropp och ett psyke som är format av arv och miljö och som har sitt säte i 
hjärnan. Men denna definition är som jag ser det bara sann för den allra lägsta och mest materi-
ella delen av det mänskliga varat.  
Enligt mina erfarenheter har allt som finns på den lägre, materiella nivån i form av kropp, själ och 
medvetande en motsvarighet på en icke-fysisk nivå. Vår kropp är en avspegling av vår energi-
kropp. Vår själ har både en del som är temporär och direkt knuten till det aktuella livet och en del 
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som har existerat innan det aktuella livet och som fortsätter att existera efter det. Dessutom kan 
vårt sinne eller medvetande vistas på olika nivåer. Det kan, om det får möjlighet, steg för steg 
arbeta sig upp från den lägsta nivån som helt och hållet är knuten till kroppen och därmed till 
rummet och tiden, via allt mer energirika och samtidigt opersonliga nivåer för att till slut nå målet 
att bli ett med det högsta sinnet. 
Det här är något som man själv måste uppleva för att fullt ut förstå vad det betyder. Det är me-
ningslöst att diskutera med människor som helt förnekar denna uppfattning på grund av att de 
aldrig själva har upplevt något annat än det fysiska medvetandet eller med människor som skapar 
teoretiska modeller grundade på olika filosofiska system. Det enda jag kan göra är att beskriva 
mina egna upplevelser och de insikter som de har gett mig, för att i någon mån försöka hjälpa 
dem som själva är inne i en liknande utveckling som den jag själv har gått igenom. 
Det vi vanligtvis är medvetna om är bara den allra översta toppen av ett enormt isberg som ligger 
nedsjunket i den totala omedvetenhetens ocean. Vi är alla mycket mer än det vi visar upp i det 
fysiska livet på jorden, och vi har alla en mycket mer fantastisk historia än den vi känner till. Vi 
vet i allmänhet inte vad vi verkligen är och målet för den jordiska utvecklingen är att vi skall ut-
vidga vårt medvetande och riva murarna mot den större verkligheten, kort sagt lära känna oss 
själva. 
Den sanna människan, vårt eget högre jag, är en trefald bestående av en gyllene energikropp, en 
lysande glädjefylld evig själ och ett opersonligt sinne som är ett med Alltet. Min utveckling hade 
som mål att denna sanning skulle manifesteras och förstås. Den utveckling som jag genomlöpte, 
från den första omtumlande upplevelsen av att själen lämnade kroppen och kom till en högre, 
tom men samtidigt totalt medveten nivå av medvetande i augusti 1999, och fram till det sista ste-
get i den andliga utvecklingen på försommaren 2003, var det allra sista steget i en lång utveckling. 
Jag fick skörda frukterna av andligt arbete, andlig träning och längtan i många tidigare liv, och jag 
fick också ta emot gåvor i form av kraft, kunskap och kärlek från andra som har kämpat samma 
kamp och gått samma väg före mig.  
Fullbordan tog sig helt oväntat uttryck i ett förverkligande av trikaya-buddhan, de tre kropparnas 
buddha som beskrivs i vajrayanabuddhismen. Den insikt som jag fick i samband med trikaya-
buddhans manifesterande gav mig en direkt insikt i vad som egentligen ligger bakom de beskriv-
ningar av buddhans ”tre kroppar” (tri kaya) som finns i vajrayana. Det handlar inte på något sätt 
om tre materiella kroppar, utan är en beskrivning av den fullbordan som vi alla når i slutet av vår 
jordiska utveckling. Det handlar om vårt sanna jags manifesterande, ett jag som inte har sin hem-
vist på jorden eller i en fysisk kropp, utan i nästa tillvaro. Vårt sanna jag är en trefald bestående av 
en gyllene, oändligt vacker energikropp, en lysande glädjefylld evig själ och ett över allt stående 
opersonligt sinne som är ett med alltet.  
Trikaya-buddhans manifesterande var dock inte det allra sista steget i min utveckling. Nästa stora 
steg togs några veckor senare i samband med en enormt stark upplevelse av att buddhan satte 
lärans hjul i rörelse ovh växte upp genom universum samtidigt som en enorm kärlekskraft i form 
av levande guld spreds ut över universum. Buddhan förenades med universums centrum i en 
enorm känsla av kraft och utvaldhet. 

JAG ÄR ANANDA, ETT MED DET HÖGSTA MEDVETANDET 

I den stora andliga fullbordan där buddhan växte upp till mitten av universum och förenades med 
centrum intog jag alltså Faderns, Phanes, Logos, Vairochanas eller vad man nu vill kalla detta 
högsta, plats i centrum. Men jag hade blivit medveten om lärans hjul redan några dagar tidigare i 
en upplevelse av att vi tog emot Fadern. Även här var jag i centrum och jag var på något sätt ett 
med Fadern-Modern, jag kände i mig själv hur ”tussar” slets loss från ”mig” och föddes genom 
”min egen” födelsekanal ned till jorden. Jag tolkar upplevelsen som att vi föder oss själva in i det 
materiella universum. Men vi föder till slut också oss själva som fullt utvecklade själar ut i univer-
sum. Den personliga utvecklingens mål är att själv bli en buddha, att nå ett tillstånd av fullständig 
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medvetenhet om universums lagar. När jag blev medveten om mitt eget högre jag, om min egen 
buddhanatur, intog jag också själv Vairochanas, den fulländade visdomens, position som en full-
vuxen buddha.  
Under de omtumlande veckor när min sista stora medvetandeutvidgning skedde hade jag däre-
mot inte denna teoretiska bas klar för mig. Visserligen fick jag tillgång till den modell som finns i 
Bardo Thödol via förbindelsen mellan min själs tidigare liv som Trisong Detsen och hans lärare 
Padmasambhava, men jag klarade inte av att fullt ut sätta det som denna lära sade om det person-
liga förverkligandet i relation till mig själv. De benämningar och filosofiska begrepp som finns i 
den tibetanska buddhismen låg så långt ifrån min egen kultur och de kunskaper som jag hade i 
det nuvarande livet, att relationen mellan Vairochana och det egna självet var svår att sätta ord på. 
Men samtidigt kände jag att det var bra att jag hade fått tillgång till ett ramverk som var så fjärran 
från min egen kultur, på det sättet blev begrepp som till exempel Vairochana helt abstrakta ord 
som inte överlagrade mina egna direkta upplevelser med inlärda meningar och bilder. 
I indisk filosofi innebär befrielsen uttryckt som moksha, mukti, samadhi, nirvana och så vidare 
inte bara att man kan se eller förstå den yttersta verkligheten, utan att man också blir denna verk-
lighet. Man förverkligar själv den grundläggande enheten, i samband med den ultimata insikten 
finns ingen skillnad mellan den som har kunskapen och kunskapen i sig.  
I mina egna upplevelser av självrealisering upplevde jag just denna enhet med den andliga verk-
ligheten. Jag var buddhan som var medveten om sin egen konstitution i tre plan eller ”kroppar”, 
jag var den fullständiga själen vars ljus strålade ut genom den gyllene buddhakroppens ögonöpp-
ningar, och jag var det högre medvetandet som blickade ner på buddhan från en helt mental nivå. 
I nästa upplevelse fördes jag tillbaka till ögonblicket för universums tillkomst, jag var ett med den 
kraftsammanslagning som skapade fröet till universum i en akt av total kärlek. Några veckor se-
nare fick jag veta att Fadern skulle komma. Fem krafter bildade ett hjul, jag var i mitten och satte 
hjulet i rörelse. Plötsligt var Fadern där, kanalen var öppen och jag kände hur ”tussar” slets loss 
från det stora ”täcket av bomull” och föddes ut i världen genom min kanal. Jag blev upplöst, 
utspridd över jorden och hade svårt att komma tillbaka till ”mig själv”. I denna upplevelse var jag 
verkligen Fadern och Modern som födde delar av ”anden” till jorden. I den stora realisering där 
buddhan/centrum i hjulet förenades med universums centrum var jag verkligen buddhan. Om 
man realiserar sin egen buddhanatur är man enligt buddhistisk filosofi också befriad från alla 
band till den fysiska existensen, vilket jag helt plötsligt upplevde i insikten att ”jag är död” någon 
vecka senare. Ett par dagar senare hade jag en liknande upplevelse av att födas genom en trång 
födelsekanal som i upplevelsen av ”Faderns födelse” tidigare.  
Men min själs slutliga befrielse skedde den 17/7 2003 när jag insåg att ”jag är Ananda”. Nu släpp-
tes min själ plötsligt fri och gav sig iväg hemåt, men jag stoppades på gränsen och blev tvungen 
att återvända till livet på jorden för att fullborda mitt uppdrag. Jag insåg alltså att jag är Ananda, 
och därmed uppnådde jag ögonblickligen befrielsen. Men denna insikt var ingen teoretisk utsaga, 
det räcker inte med att säga eller tänka ”jag är Ananda” eller ”jag är Brahman” för att bli fri. I 
stället var min insikt kulmen på den utveckling som jag har beskrivit, där den mästare som ledde 
arbetet och som talade genom mig så småningom presenterade sig som Ananda. Jag upplevde 
först Ananda som en utanförstående kraft, denna starka kraft blev sedan steg för steg allt mer en 
del av mig själv ända till jag var Fadern, buddhan, centrum i hjulet och ett med universums cent-
rum.   
Jag insåg alltså att jag var Ananda samtidigt som jag just hade upptäckt att jag var Vairochana. 
Detta skulle alltså innebära att Ananda och Vairochana är samma kraft eller tillstånd. Jag har un-
der åren funderat över benämningen Ananda, varför användes detta ”namn” i kommunikationen 
med de fem kvinnorna i gruppen för hundra år sedan och därefter med mig? I mitt eget fall 
kunde man kanske förstå att jag skulle kunna använda Ananda som ett medel att förbinda mina 
egna upplevelser med Hilma af Klint, men jag visste själv att det inte var så. När jag tog emot 
namnet Ananda i inledningen till Texten från de Höga Mästarna skedde det tvärtom mot min egen 
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vilja, jag kämpade emot men ”tvingades” i kommunikationen att skriva ner detta namn. Jag fann 
så småningom att Ananda var namnet på en av Buddha Gautamas närmaste lärjungar, men det 
kändes inte rätt att förbinda honom med den kraft som jag var i kontakt med. I nästa steg insåg 
jag att ordet ”ananda” ungefär betyder ”gudomlig sällhet” på sanskrit och jag kunde känna igen 
denna beskrivning i den nivå av underbar kontakt som jag hade nått med den andliga världen.  
Men jag var ändå inte riktigt nöjd, det kändes som om beskrivningen av Ananda som ”gudomlig 
sällhet” visserligen var sann men ändå inte omfattade hela sanningen. Det hela var en aning för-
argligt. Varför kunde jag inte förstå vem den högste Mästaren som har lett mig genom hela min 
evolution egentligen var? Under detta sista arbete med den indiska filosofin fick jag dock plötsligt 
en ny lösning på frågan varför den andliga världen använde ordet ”Ananda” i vissa kommunika-
tioner med mig. Jag fann nämligen att beskrivningen av människan som fem ”själv” eller ”atman” 
härstammar från en av de tidigaste Upanishaderna, Taittiriya Upanishad. Självet, eller självets 
olika nivåer, beskrivs där enligt följande hierarki. 

· anna-maya-atma, ett själv bestående av kött (översätts ibland som ”mat”). 
· prana-maya-atma, ett själv bestående av livskraft (prana, qi). 
· mana-maya-atma, ett själv bestående av sinne (manas). 
· vijnana-maya-atma, ett själv bestående av medvetande eller intellekt (vijnana). 
· ananda-maya-atma, ett själv bestående av sällhet (ananda), där man uppnår en enhet med 

Brahman. 

Människan innehåller alltså enligt denna gamla indiska filosofi fem nivåer bestående av kropp, 
livskraft (prana, qi), sinne, medvetande samt en högsta nivå av sällhet. Ananda är alltså det högsta 
Självet, en nivå där man blir ett med ursprunget, universum, den skapande kraften, Brahman. I 
den högsta realiseringen är man Ananda och därmed når man också Alltet, Brahman. Det här är 
förstås ganska underligt, skulle Ananda, den mästare som har lett min utveckling, vara jag själv? 
Men lösningen är inte att Ananda är jag själv i form av den temporära personlighet som lever på 
jorden just nu, utan mitt högre jag som dels är summan av alla mina liv men som också är ett 
med den andliga verkligheten. Att arbeta sig upp till denna nivå krävde både mognande av per-
sonligheten, rening och öppnade av kanaler på olika nivåer och upplösning av karmiska skador 
och blockeringar. Kontakten med det högre jaget är en kontakt med en annan verklighet, och den 
tar sig därför också ibland uttryck som normalt förbinds med gudomliga krafter.  
Men om ens egen utveckling leds av det högre jaget och fullbordan innebär att man inser att man 
själv är ett med Buddha Vairochana, Brahman eller Ananda, betyder det också att det inte finns 
någon andlig verklighet som är skild från en själv? Jag vill personligen inte alls tolka mina upple-
velser på det sättet. Visst var mycket av det som hände effekter av mitt eget högre medvetande, 
men detta innebär ju inte att det inte skulle finnas andra medvetanden än mitt eget. Visst är all-
ting ett på den andliga nivån, och visst innebär en total enhet med den andliga kraften att man 
temporärt tappar sin egen särart. Men detta innebär inte att man är ensam. Buddhans framträ-
dande innebär att man är klar med sin utveckling i detta fysiska universum, men det innebär inte 
ett utslocknande utan en födelse på nästa nivå. När man slutligen släpper alla band med livet i en 
fysisk kropp går man vidare till en tillvaro i buddhans form. Denna tillvaro är omöjlig att före-
ställa sig så länge som man lever i ett liv på jorden, men den sista delen av den jordiska evolution-
en syftar till att förbereda själen för denna kommande tillvaro.  
De människor som har uppnått målet för sin utveckling och befriats från kravet på att åter födas i 
en fysisk kropp lever vidare i sin rätta gestalt i den andliga världen. Mina kontakter med Lao Tzu 
och Padmasambhava bevisar i alla fall för mig själv att dessa och andra mästare hjälper oss här på 
jorden. De är i sin tur delar av en hierarki, där kraft och kärlek flödar via dem från högre nivåer 
som aldrig någonsin har varit människor i fysisk form och ner till oss här på jorden. Vår utveck-
ling är viktig för det stora hela, vi måste gå i många liv jordens skola och ta examen i det fysiska 
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universum för att vårt högre jag skall kunna födas på den nivå som är vårt sanna hem. De andliga 
lärarna beskrev vår utveckling på följande sätt i kretsen i Stockholm för drygt hundra år sedan.  

Ni vet vad korset symboliserar; självövervinnelse, först i det yttre, så i det inre. Och till vad. Till att det 
högsta väsendet lättare skall träda i förbindelse med er. Var inte rädda om jag säger; det högsta vartill 
ni för närvarande kan sträcka er, det högsta ni rymmer inom er. Ni kan kalla detta ert väsens högre del 
eller Gud. För att detta högsta skall kunna bli det förhärskande i ert väsen måste detta väsen renas, 
förädlas, utvecklas. Denna utveckling, tung till en början, lättare till sin fortsättning är det som vi 
symboliserar med ert kors. Och rosen, vänner, är de heliga mysteriernas tecken, invigningens blomster, 
detta skall ni också veta. Den ges när den yttre vägen har nått sitt slut och en inre, under direkt ledning 
av höga osynliga intelligenser, rika på visdom och kärlek, tar vid. De vecklar ut det innersta av korset 
som betecknar offervillighet, vecklar ut de sista rena bladen av livets, återfödelsens blomma. Där har ni 
den mystiska rosen. (22 oktober 1901) 

JAG ÄR SJÄLV ROSEN I CENTRUM AV HJULKORSET 

Det har funnits en väldigt stark drivkraft i mitt arbete med att försöka förstå den gemensamma 
grunden i de gamla mysteriefilosofierna. Jag kan se en anledning till detta i den andliga ledning 
och undervisning som Hilma af Klint och den krets som hon ingick i fick ta emot, där beskrevs 
filosofin som jag numera har förstått i orfiska termer, men där hänvisade de andliga lärarna också 
till andra andliga skolor, som till exempel Tibet. 
I mina egna upplevelser aktiverades många olika gamla mysteriefilosofier, till exempel den gamla 
sumeriska kulturen, Egyptens mysterier, den kinesiska taoismen, orficismen, indisk tantrisk filo-
sofi och fram till den tibetanska vajrayanafilosofin. Inför min egen fullbordan fick jag ett med-
delande den 4 maj 2003 som innehöll information om att det projekt jag arbetar i är en gemen-
sam satsning från mänskligheten lärare och att det utgår från deras gemensamma centrum (s 332).  
Eftersom kunskapen om de gamla mysteriefilosofierna dels har utplånats av de monoteistiska 
religionerna i de kulturer där dessa har fått makten, och vi dessutom har en tendens att snarare se 
skillnader i yttre form än likheter i innehåll när vi jämför olika filosofier, var det svårt att få en 
klar bild över vad som dolde sig bakom talet om den gemensamma satsningen från alla våra lä-
rare och vårt gemensamma centrum. Den bild som jag har fått fram visar dock att det finns en 
gemensam grund i alla mysterier som handlar om människans utveckling och mål, samt den and-
liga kraftens och det gudomligas beskaffenhet.  
Denna gemensamma grund vilar på universella andliga lagar som kommer att (åter-)upptäckas av 
varje människa som når en viss andlig utvecklingsnivå. Därför återfinner man samma grundte-
man i olika mysteriefilosofier, även om de har utvecklats utan direkt kontakt med varandra. Men 
jag upptäckte också en direkt utvecklingslinje från Sumer, via orficism, greko-buddhism och 
mahayana till den tibetanska vajrayanafilosofin, som också påverkades av den kinesiska chan 
(zen). På det sättet fick jag en slags bekräftelse på varför alla gamla mysterier aktiverades i min 
egen utveckling och varför min fullbordan skedde i vajrayana. Min själ innehåller spår från alla 
sina liv i olika kulturer och dess evolution är en spegelbild av vår mänskliga kulturs evolution.    
Sökandet efter sanningen om mig själv har varit sammantvinnad med sökandet efter sanningen 
om det mysterium som jag har fått utvecklas i. Min själs evolution genom många liv har bland 
annat skett inom olika kulturer som byggt på mysteriefilosofier. Genom mina studier har jag för-
stått att det fanns ett direkt samband mellan den sumeriska och babyloniska filosofin, orficismen, 
den indiska filosofin, greko-buddhismen och mahayanabuddhismen som löpte samman med in-
fluenser från den kinesiska taoismen i Tibet på 700-talet under Padmasambhavas och Trisong 
Detsens tid. 
De grundläggande sanningarna om anden och materien, Fader och Modern, den universella kär-
lekskraften, människans andliga ursprung och hennes utvecklingsväg tillbaka till detta ursprung 
har följt oss genom vår utveckling. Dessa insikter återfinns i alla de gamla mysteriefilosofierna 
och vi behöver återupptäcka dem för att vår utveckling skall kunna nå sin fullbordan. Hjulkorset 
som en symbol för den universella andliga kraften fanns redan i de sumeriska och babyloniska 
zodiakerna. Det fanns även i orficismens zodiaker där Phanes, Fadern och ursprunget till allt, 
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placerades i mitten av cirkeln. Hjulkorset återfinns även i den buddhistiska ikonografin såväl som 
i de flesta andra gamla kulturers bild av det gudomliga.  
Korset och rosen som gradvis slår ut är gamla symboler för vår evolution från omedvetenhet till 
fullständig förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Den fullt utslagna 
rosen betecknar det tillstånd som är målet för vår utveckling genom alla liv på jorden, buddhan, 
mästaren, den fullvuxna anden som har klarat det sista provet och är färdig att återvända till sitt 
andliga ursprung som en fullvärdig medlem i det brödraskap som har kämpat och segrat. Den 
betecknar det fullständiga självmedvetande som vet att det både är ett barn av det gudomliga, 
Fadern, och av materien, Modern. Det är ett medvetande om att allt är ett, att allt har samma 
ursprung och samma slutliga gudomliga mål. Vi är alla en ros som väntar på att nå sin fulla blom-
ning på det vita kors som bär oss till liv, glädje och frihet.  
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ATT SKAPA ETT BEVIS FÖR REINKARNATION 

En av grundpelarna i den plan som låg till grund för förberedelsen i Hilma af Klints liv och pro-
jektets slutliga fullbordan i mitt eget liv, var att man ville skapa ett bevis för reinkarnation. Alltså 
att vår själs evolution pågår över många liv, och att liven på jorden är en skola som vår själ föds 
till i liv efter liv för att kunna utvecklas mot sitt slutliga mål på den jordiska nivån. Detta bevis 
skapades bland annat genom att: 

· Hilma hade förutsagt att hennes verk skulle sparas för framtiden tills hon kunde komma 
tillbaka och fortsätta arbetet, vilket också har skett genom mitt arbete. 

· de andliga lärare som Hilma hade kontakt med har fortsatt att kommunicera med mig. 
· jag fick fortsätta att arbeta med de teman som Hilma arbetade med i sitt liv. 
· de målningar som Hilma af Klint gjorde i början av 1900-talet tog materiell form i mitt 

liv. 
· de förutsägelser om Hilmas nästa inkarnation som hon dokumenterade har fullbordats i 

mitt liv.   
· den undervisning om mysteriet som Hilma fick ta emot från den andliga världen har för-

verkligats i mitt liv. 

TEMAN FRÅN HILMAS LIV SOM JAG HAR FÅTT ARBETA VIDARE MED I DET HÄR LIVET 

De teman som Hilma arbetade med i sitt liv och sitt verk har jag fortsatt att arbeta med i mitt 
eget liv och verk. I mitt liv skedde den fullbordan av mysteriet som Hilma hade fått veta skulle 
ske i hennes nästa inkarnation. All dokumentation som Hilmas skapade, och som jag själv har 
skapat i mina böcker, handlar i grunden om att det är en själ som har haft ett uppdrag som har 
förverkligats i två på varandra följande inkarnationer. Jag kan kort sammanfatta de teman som 
min själ har arbetat med både i sitt liv som Hilma och som Åsa på följande sätt, det har bland 
annat handlat om att:  

· ta emot direkt ledning från den andliga världen. 
· genomföra ett uppdrag som har delats upp på två liv för att skapa ett bevis för reinkarna-

tion. 
· genomleva och presentera mysteriets och Det vita korsets filosofi.  
· kämpa med att förstå och lösa dualproblematiken. 
· beskriva hur själens evolution, reinkarnation och karma fungerar i praktiken. 

INFORMATION SOM FÖRMEDLAS MELLAN LIVEN – DEN DUBBELRIKTADE KAMERAN 

Redan från början, när min andliga utveckling tog fart under hösten 1999, fanns det en mycket 
stark påverkan från mitt tidigare liv fast jag inte alls förstod vad det handlade om vi den tidpunk-
ten. Denna påverkan kan till exempel ses i det faktum att jag redan från första dagen började föra 
dagbok över mina andliga upplevelser. Detta var inget som jag hade gjort i det här livet, men 
Hilma förde noggranna anteckningar över sina andliga kommunikationer i form av drömmar, 
visioner, via skrift och så vidare. Jag kände på mig att det fanns en intrikat plan som hade satts i 
verket, men det låg en slöja över som dolde denna plan för mitt vanliga medvetande. Jag doku-
menterade min starka känsla av att vi var en grupp som hade förberetts i ett tidigare liv för en 
stor uppgift, och att vi nu åter hade förts samman i samband med qigongen för att genomföra 
planen.  
När jag kom i kontakt med Hilma af Klints målningar och texter stod det helt klart för mig att 
det var i samband med hennes liv som planen hade utformats och att hon faktiskt hade avbildat 
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händelser från mitt liv och de människor som jag hade mött i qigongen. Under de följande åren 
blev bilden allt klarare och jag såg till och med de hus på Adelsö och Munsö där Hilma hade bott 
i olika visioner. Jag förstod också att den plan som jag från början visste att den fanns, men som 
jag då inte riktigt kunde få upp i mitt vanliga medvetande, handlade om min egen andliga fullbor-
dan. Jag fick också genom hennes egna texter och bilder bevis för att Hilma hade vetat att det 
skulle ske i hennes nästa inkarnation. 
Hilma fick information om att hon skulle genomföra flera olika uppgifter i sitt nästa liv, hon 
skulle bland annat:  

· beskriva mysteriets utvecklingsväg och själv gå denna väg 
· föra ut sanningen om reinkarnation och karma 
· lära ”barnen läsa Bibeln”.  

När det gällde frågan om reinkarnation skulle beviset skapas i två steg, dels gjorde Hilma ett för-
arbete som sedan skulle döljas för världen till minst tjugo år efter hennes död och sedan skulle 
hon återkomma för att fullborda verket i sin nästa inkarnation.  
Jag hade själv en aning svårt att förstå mekanismerna för samspelet mellan Hilma och mig själv. 
Jag förstod visserligen att samma själ hade levt liv i olika kroppar och tider, men samtidigt var jag 
påverkad av min egen kultur där varken reinkarnation, och ännu mindre möjligheten till kommu-
nikation mellan olika liv, är något som är accepterat. Men i samband med min insikt att Hilmas 
målning Aftonfrid, som hon målade år 1907, hade manifesterats utanför mitt eget fönster som-
maren 2003 förstod jag mer av samspelet mellan mitt eget liv och Hilmas. Jag hade fått tips i flera 
drömmar om att det liknade en gammal film som spelades upp och framför allt att det var som 
en kikare eller kamera som man kunde se genom från två olika håll (s 369). Genom att själen kan 
överbrygga tid och rum kan den, i vissa speciella fall, överbrygga klyftan mellan olika liv.  
Det som Hilma upplevde som information som hon på medial väg tog emot från helt externa 
krafter, var i själva verket känslor och bilder som förmedlades till henne från hennes eget kom-
mande liv (som är mitt liv) av hennes egen själ. Detta gällde till exempel målningen Aftonfrid, 
men också alla bilder från min egen qigongträning som finns i Hilmas bilder. Och jag fick på ett 
liknande sätt tillgång till kunskaper och föreställningar som Hilma hade samlat på sig och som 
dök upp som ett slags minnen i mitt eget sinne. Till exempel måste mina detaljerade kunskaper 
om Bibeln ha kommit från Hilma. Jag har själv inte alls studerat Bibeln, medan Hilma lämnade 
efter sig bevis för noggranna bibelstudier, både på egen hand och i samband med studierna i 
gruppen med de fem kvinnorna.  
Denna mekanism, alltså att barriären mellan liven rivs ner och det nuvarande livet ”invaderas” av 
material från tidigare liv, är allt annat än behaglig att uppleva. Men den har ändå varit helt nöd-
vändig för min egen utveckling och för att jag skulle klara av de uppgifter som jag hade tagit på 
mig. Den andliga undervisning som Hilma och hennes vänner fick ta del av under många år, och 
Hilmas arbete med de stora målningar som hon gjorde mellan 1907 och 1913, var grundläggande 
för att min egen utveckling i detta livet skulle kunna nå sitt mål.  
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HILMAS MÅLNINGAR SOM TOG FORM I MITT LIV     

QIGONGTRÄNINGEN 

Startskottet för min andliga utveckling i det här livet kom när jag deltog i en kurs i qigong. Min 
utveckling skedde sedan i hög grad i qigongträningen, och i samband med den utveckling av and-
lig kraft och de reningar och öppnanden som kraften gav upphov till. Jag mötte också människor 
i qigongskolan som jag kände igen från tidigare liv, och jag anser själv att vi fördes samman som 
en del av planen för att hjälpa varandra framåt och för att också få en chans att rensa ut gamla 
karmiska skador och blockeringar. Jag kunde se att de människor som Hilma hade målat, till ex-
empel vännen Gusten, faktisk var de personer som jag nu i det här livet tränade med i qigongen.  
Nedanstående bilder är hämtade från Förklaringsboken och de visar bilder från qigongträningen 
som Hilma af Klint målade i början av 1900-talet och deras förverkligande i min egen träning. 

 
Serie US. Grupp 8 nr 5. 

 

 
Lyft upp Qi, sektion 2. 
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WUS/Sjustjärnan. Grupp 6. Evolutionen nr 1. 

 

 
Lyft upp Qi, sektion 4. 

 

 
Lyft upp Qi, sektion 1. 
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Serie WUS/Sjustjärnan. Grupp 6. Evolutionen nr 2. 

 

 
Lyft upp Qi, sektion 3.  

Lyft upp Qi, sektion 5. 

Jag hittade också direkta porträtt av vissa av de människor som jag hade mött i qigongskolan och 
som betydde mycket för mig. Det här är förstås inget som jag kan bevisa på något objektivt sätt, 
men det är en personlig sanning och det räcker för mig. Ett exempel på detta är Hilmas ”Målning 
utan titel” som förställer en nunna. Hilmas väninna Gusten satt modell för denna målning och 
hon och Hilma hade till uppgift att lösa dualproblematiken i nästa liv enligt deras anteckningar. 
Jag identifierade nunnan på målningen med Lars, den person som i det här livet varit min (omed-
vetna) hjälp i arbetet med att lösa dualproblematiken.         

MÅLNINGEN AFTONFRID 

I den här boken har jag redan berättat hur målningen Aftonfrid plötsligt materialiserade sig utan-
för mitt eget hus, eller snarare hur min själ hade fört över denna bild från mitt eget liv till Hilmas 
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liv (s 387). Nedanstående jämförelse mellan Hilmas målning Aftonfrid och utsikten från mitt eget 
arbetsrumsfönster i augusti 2003 kommer från boken Evolutionen. 

 
Hilma af Klint, Aftonfrid 1907. 

 

 
Utsikt från mitt arbetsrumsfönster om aftonen den 12/8 2003. 

I samband med att jag upptäckte att motivet till tavlan Aftonfrid, som Hilma hade målat 1907, 
fanns utanför mitt eget fönster år 2003 förstod jag också vad själens kontinuitet utanför tid och 
rum egentligen betyder. Om en själ utvecklar förmågan att lyfta sig över tid och rum kan den få 
kontakt med sig själv i en annan inkarnation. Detta kan naturligtvis ske både ”framåt” och 
”bakåt”, när man upphäver tiden ser själen sig själv som den enhet och helhet den i verkligheten 
är. Att sådana ögonblick av klarsyn ändå hör till undantagen beror på att vi i normalfallet inte har 
behov av mer information än vad som kan rymmas inom den aktuella inkarnationen.  
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När jag först såg tavlan Aftonfrid 1999 kunde jag inte alls förstå vad den föreställde. Så små-
ningom blev bilden klarare, men det var först när jag upptäckte samma motiv utanför mitt eget 
fönster som jag i en blixtlik insikt förstod vad Hilmas målning egentligen föreställde. Och i det-
samma hörde jag en röst som sade ”är du övertygad nu”? Redan i min första brevkontakt med 
Gustaf af Klint i augusti 2001 skrev jag om en tavla som jag tyckte saknades i utställningen av det 
Centrala Verket, men vid den tidpunkten hade förstås motivet till tavlan Aftonfrid ännu inte 
materialiserats utanför mitt eget fönster.  

GEMENSAMMA INKARNATIONER FÖR HILMA OCH MIG SJÄLV 

En del av beviset för reinkarnation utgörs också av de texter och förutsägelser om nästa inkarna-
tion som Hilma af Klint producerade. Där sägs till exempel att de målningar som hon skapade 
skulle användas i nästa inkarnation, vilket också har skett genom mitt arbete. De uppgifter som 
Hilma skrev att hon skulle genomföra, till exempel fullborda mysteriets utvecklingsväg och föra 
fram en ny sanning om Bibeln, har jag också genomfört. De tidigare inkarnationer som Hilma 
hade upptäckt och dokumenterat kom jag också, helt utan att ha läst Hilmas texter, fram till på 
egen hand. Informationen om mina inkarnationer erhöll jag mellan augusti 1999 och juni 2002. 
Allt var publicerat på Internet långt innan jag i oktober 2002 fick information om Hilmas inkar-
nationer via hennes texter. 
 
Hilmas insikter Mina insikter 

EGYPTEN 

Hilma fick uppgifter om liv i Egypten. Krig 
mot Nubier.1 
Farao nämns.2 

Uppgift om att jag varit farao Thutmosis III. Han 
utvidgade genom många fälttåg Egypten till dess 
största utbredning, bl.a. genom att införliva Nu-
bien.  

SYRIEN 

Hilma sades i hennes texter ha varit Syriens 
kung i andligt avseende.  

Jag känner enorm samhörighet med Iamblichus 
som kom från Syrien. Iamblichus betyder tydligen 
ungefär ”han är kung” från ett syriskt ord ”ya-
mlku”. 

TIBET 

Hilma skrev följande. ”Född blir du åter 
utan mellantid, född att med din tro strida 
för tro. Modigt, lugnt gripande fängelsets 
port som apostoliskt öppnas. Syriens forne 
kung får kämpa för Tibets krönte profet.”3 

I detta liv fick jag (Iamblichus, ”han är kung” på 
syriska) faktiskt kämpa i ett projekt där Tibets pro-
fet, Padmasambhava, visade sig vara min guru från 
livet som den tibetanske kungen Trisong Detsen. 

HILDEGARD AV BINGEN 

Nunnan, målning med Gusten som modell 
enligt ”order” från de Höga.4 (Hilma af 
Klint, Målning utan titel.) 

Livet som nunnan och abbedissan Hildegard av 
Bingen. Nunnan Richardis som jag ”visste” varit 
Lars. Lars som jag ”vet” är Gusten och som också 
på sätt och vis liknar målningen av nunnan.  

                                                 
 
1  Lnr 555 s 7. 
2 Lnr 556 s 305. 
3 Lnr 556 s 289. 
4 Omkring 6/5 1907. Pärm 2 eller 3. 
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Hilmas insikter Mina insikter 

FRA ANGELICO 

”Han var klosterbroder i Rosenkreuzarnas 
orden och levde på 1400-talet. Han var 
munk i Franciskanerklostret där Giovanni 
vistades.” 1 

Giovanni da Fiesole (1387-1455). 

ALUMBRADO I TOLEDO 

Ett liv i Spanien på 1500-talet.2 Spanjoren Juan del Castillo som brändes i Toledo 
1535. 

TYCHO BRAHE 

Du får hjälp av de medeltidens rosenkreuz-
are som du själv tillhörde.3 
Hilma skriver om Tycho Brahe och gör 
ritningar av hans borg på Ven. 

Tycho Brahe. Jag gick i visioner uppför trappan 
som vindlade sig upp i utkikstornet och kom ut på 
balustraden med det speciella räcket. Tychos 
grupp av astronomer och alkemister var förebild 
till legenden om rosenkreuzarna. Även i med-
delanden från mina lärare nämns ett liv i Danmark. 

HILMAS NÄSTA INKARNATION 

Förutsägelser om hennes nästa inkarnation. 
“Vi skola snart sända dig åter till jorden, i 
det materiella skall du få födas.” 4 

Återfödd efter 13 år. 
 

Hilma skulle bli en profet.5 
 

Jag kan väl kallas en profet. 

Hilma skulle bli ett medvetet verktyg.6 Jag är ett medvetet verktyg. 

De Höga intressera sig för att leda duala 
krafter och om detta upptages kan lycka 
nedsänkas och förberedelse till nästföljande 
inkarnation göras. Nästföljande inkarnation 
beror på hur den nuvarande levs.7 

Dualsanningen har förverkligats i detta liv. 

Hilma och Gusten skulle få lyfta på dualvä-
sendets slöja. De skulle få lyckan att bestiga 
Ararat, där dualsmärtan upphört.8 

Detta har skett i det här livet genom det som hänt 
mig och Lars som är den person som jag ser som 
Gusten i det förra livet. 

   
  

                                                 
 
1 Lindén, Enheten bortom mångfalden s 213. 
2 Lnr 556 s 265. 
3 Lnr 556 s 241. 
4 Lnr 556 s 288-289. 
5 Lnr 561 s 46. 
6 Lnr 555 s 61. 
7 Lnr 555 s 34. 
8 Lnr 555 s 60. Lnr 1167 s 36. 
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ATT SKAPA ETT BEVIS FÖR LEDNINGEN FRÅN DEN ANDLIGA VÄRLDEN 

Hilma af Klint och den krets som hon ingick i fick veta att ett av målen för de andliga kontakter 
som de upplevde var att det skulle skapas ett bevis för ledning från den andliga världen.1 Men det 
handlade inte bara om att skapa ett bevis för att människor kan få direkt ledning från den andliga 
världen, utan också om att beskriva karaktären av denna ledning. I samband med den undervis-
ning som förmedlades genom Hilma år 1912 sades till exempel att de andliga ledarnas undervis-
ning sammanföll med det egna högre jagets medvetande.      

Om man lägger sitt självmedvetande på ett djupare område än hjärnmedvetandets område kommer 
man att i de högre (andliga) ledarna se sitt eget högre jagmedvetande. Just genom att ledarnas 
lärdomar sammanfaller med det högre jagmedvetandet känner sig självet så tryggt under denna ledning 
av den yttre människan. Denna ledning av den yttre människan är de andliga ledarnas huvuduppgift.2   

Ett av de namn på de andliga ledarna, som både har använts i kontakterna med kretsen kring 
Hilma och direkt till mig själv, är Ananda. Min egen insikt om att ”jag är Ananda” släppte min 
själ fri och senare förstod jag att ordet Ananda verkligen avser det högre jaget. Ananda-maya-atma 
är det högre jaget som består av sällhet (ananda), när man nått denna nivå uppnår man en enhet 
med Alltet (Brahman).  

Kärnan i det bevis för ledning från den andliga världen, som har skapats genom Hilmas upplevel-
ser för hundra år sedan och genom mina egna upplevelser i det här livet, är att:  

· den undervisning i mysteriets filosofi som Hilma och hennes vänner fick ta emot mellan 
åren 1896 till 1906 har jag upplevt i verkligheten i mitt eget mysterium. 

· den information som kvinnorna i Hilmas krets fick ta emot om att kristendomen är en 
förvrängning av den rätta läran bevisades hundra år senare genom mitt eget arbete med 
Bibelns bakgrund. 

· den plan som Hilma fick ta del av, och som beskrev vad som skulle hända i hennes nästa 
inkarnation, uppfylldes i mitt eget liv. 

· de bilder som Hilma skapade har tagit fysisk form i mitt eget liv, som till exempel bilderna 
av qigongträningen och målningen Aftonfrid. 

· de bilder som Hilma skapade har tagit andlig form i mitt eget liv, som till exempel serien 
Altarbilder som illustrerar buddhaskapet och min andliga fullbordan. 

· de förutsägelser som gjordes i Texten från de Höga Mästarna och i de andra meddelan-
den som jag fick ta emot på andlig väg uppfylldes flera år senare. 

Mina egna upplevelser sedan hösten 1999 har i mycket hög grad präglats av andlig ledning. Jag 
fick meddelanden, som jag till en början inte ens förstod att de härrörde från en källa utanför mig 
själv, och dessa kommunikationer utvecklades med tiden. I augusti 2001 fick jag mycket starka 
budskap som uppmanade mig att ta mitt ansvar och genomföra det som jag hade tagit på mig, 
och fast jag inte alls förstod vad det handlade om avslutade jag mitt vanliga arbete och gjorde jag 
mig klar för det som skulle hända. Jag tog sedan emot Texten från de Höga Mästarna under ett par 
veckors tid.  
I Texten från de Höga Mästarna förutsades både min egen fullbordan, som sedan skedde ett par år 
senare, och den omvärdering av Bibeln och de monoteistiska religionernas fundament som jag 
kom att arbeta med från hösten 2003. Men jag förstod egentligen inte vad det var som kommuni-
cerades till mig förrän jag fick uppleva det i verkligheten. När jag hade avslutat mottagandet Tex-

                                                 
 
1 Lnr 555 s 47. 
2 Lnr 559 s 71. 
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ten från de Höga Mästarna fick jag ett meddelande om att min text och Hilmas bilder utgjorde en 
helhet och en del av det totala verket. Jag skulle låta bild och text flöda ut över jorden på det sätt 
jag hade tänkt. 

Varje början är svår men nu är allt på god väg. Du tvekar fortfarande om din lämplighet men allt sker 
som planerat. Det som uppnåtts de senaste veckorna är större än du förstår. Inte är det någon barnlek 
vi ägnar oss åt, allt har ett stort syfte. Ädelt, i kampen för Gudsrikets införande på Jorden. Ditt arbete 
skall belönas, din kamp för att övervinna dig själv har inte varit förgäves och det vet du ju själv också.  

Låt oss bara fortsätta att leda kampen. Din insats är viktig men den är bara en del i helheten. Endast vi 
här uppe ser hela bilden och vi ser en strålande morgondag gry nu. Alla ansträngningar skall lyckas vi 
kommer att segra. Inte får du uppleva den fulla omfattningen från din jordiska ståndpunkt men du 
kommer att få följa arbetet härifrån så småningom. Detta är verkligen inget att sörja över, din rätta 
plats finns hos oss.  

Men först skall det nuvarande uppdraget slutföras. Låt texterna flyta ut över Jorden på det sätt som du 
tänkt. Bild och text skall bilda ett helt och vi är så glada över att verket nu äntligen är på väg att 
fullbordas. När det stora undret sker kommer redan profetian att finnas på plats för alla att beskåda.  

Det under som mänskligheten skall få bevittna kommer att överträffa allt annat som hittills skådats i den 
vägen. Undra inte över hur det skall ske, arbeta bara vidare på din egen uppgift. I fullt medvetande 
kommer du att ta nästa steg och det är viktigt att världen får veta detta.  

Människan och de Höga har en gemensam uppgift och det är viktigt att människorna förstår att ta sitt 
eget ansvar för det som sker. Om man bara mekaniskt utför något som andra bestämmer är man inte 
bättre än en marionett. Nej i fullt medvetande och med all vilja och kraft måste verket utföras annars är 
det inget värt.  

Ett verktyg är du men inget viljelöst väsen utan en vuxen och fullständig människa, det är viktigt att 
visa. Låt all oro fara, vi är så nära nu, du måste bara kämpa på. Men din styrka växer för varje dag, din 
målmedvetenhet har aldrig varit större än nu. Var lugn och glad du är verkligen färdig för det som skall 
ske. Gå i vår frid och kärlek. Amen. Gud bevare er alla. Amen. I kärlekens namn. Amen. (2001-09-06) 

Jag skapade Galleriet på internet och i bokform och var själv förvånad över hur texten och bilder-
na bildade en helhet. Idag, när den utlovade fullbordan av verket är klar, är jag ännu mer överty-
gad om att de Högas undervisning till Hilma, hennes målningar och egna texter samt mina texter 
och upplevelser, bildar en helhet och ett bevis för ledningen från den andliga världen.  

MÄNSKLIGHETENS LÄRARE OCH VÅRT GEMENSAMMA CENTRUM 

Under min andliga utveckling i detta livet, som visade sig vara det sista steget fram till min andliga 
fullbordan, upplevde jag influenser från många olika mysteriefilosofier. Jag insåg att det delvis 
verkade handla om mina egna erfarenheter och kunskaper som jag hade samlat på mig genom 
många tidigare liv, och delvis verkade härröra från andliga krafter som verkade i ett kollektivt 
kraftfält som sträckte sig bortom det materiella rummet och tiden. Jag upplevde att jag rent kon-
kret fick ta emot kraft och kunskap från medvetandenivåer som låg ovanför mitt vanliga vardag-
liga psyke. Stegvis insåg jag att mycket av det jag hade tagit emot hade sin källa i mitt eget högre 
jag, och insikten om att ”jag är Ananda” frigjorde plötsligt själen från livet i kroppen. Jag insåg 
steg för steg att allt är ett, att den andliga utvecklingen innebär att man öppnar det egna skalet 
och förenas med det hav av energi som utgör alltet. Frågan är då om det objektivt sett finns några 
andliga krafter som står utanför oss själva.  
I vajrayanabuddhismen, som den till exempel beskrivs i Bardo Thödol, sägs alla andliga krafter 
som man möter på olika nivåer när man lämnar den fysiska kroppen inte vara något annat än 
bilder som skapas av ens eget intellekt. Å andra sidan verkar man se de olika krafter som symbo-
liseras av olika buddhor och bodhisattvor, både som aspekter av den sanna verkligheten och som 
objektiva entiteter som arbetar för att hjälpa människor framåt mot den slutliga fullbordan. Just 
före min egen fullbordan i form av den slutliga invigningen och trikaya-buddhans förening med 
universums centrum, fick jag ett meddelande som förutsade mysteriets fullbordan (i form av ett 
bröllop, telete) och en slutlig förening mellan de stora polerna i Universum.  

Uppenbarelser ges i olika tider och olika former. Det som händer nu är en gemensam satsning från 
mänsklighetens lärare och den utgår från vårt gemensamma centrum. Den kraft som leder detta står för 
resultatskapande visdom, syntes, och upplösning av karmiska band.  
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Det handlar om resandet av ett Tempel av guld och juveler, om en fest med rytm, harmoni och om 
uppfyllandet av alla andliga behov.  Denna kraft står för förbrödring, sammansmältning och uppgående i 
det stora Alltet. Det handlar om att vara i Gud och att ha Gud i oss. Den står för förening mellan himmel 
och jord, mellan de stora polerna i Universum. När detta kraftfält aktiveras, när strömmen slås på, sker 
det utlovade bröllopet. Kraften kommer att vara som en blixt som aktiveras över hela Jorden i ett enda 
ögonblick. Det stora återvändandets tid är inne. Amen. (4/5 2003) 

Självklart hade jag ingen kunskap om vad detta meddelande egentligen handlade om vi det till-
fället, men det besannades som sagt en vecka senare (s 346 och framåt). I detta meddelande tala-
des det om att en gemensam satsning från mänsklighetens lärare ligger bakom verket, och jag har 
också mött andliga krafter som förmedlat kunskap och insikter från den sumeriska kulturen, 
Egypten, orficismen och Pythagoras lära, taoismen, den indiska tantrismen och yogacara, vajray-
ana etc. Den gemensamma nämnaren har varit kunskap från olika mysteriefilosofier. Jag kan inte 
annat än säga att den kraft som jag har tagit emot både har härrört från sådant som jag själv har 
samlat på mig genom mina egna liv, och från den andliga hierarkin. Det gemensamma målet för 
de krafter som har förbindelse med oss människor är att de vill hjälpa oss framåt i vår utveckling 
och man utgår oavsett tid och kulturell dräkt från ett gemensamt centrum och gemensamma 
grundsanningar. 

DEN DIREKTA KONTAKTEN MED DEN ANDLIGA VÄRLDEN – EN TIDLÖS SANNING 

Den direkta kontakten med den andliga världen har varit ett mycket starkt tema i både Hilma af 
Klints och hennes vänners upplevelser för hundra år sedan och i min egen utveckling i det här 
livet. Denna direkta kontakt, eller i vissa fall strävan efter en direkt andlig kontakt, har också varit 
ett genomgående tema i de tidigare inkarnationer som jag har blivit medveten om.  
Hilma af Klint och hennes vänner fick ta emot direkt ledning i form av tal och text och Hilma 
tog också emot bilder på andlig väg. Louis Claude de Saint Martin sökte på 1700-talet andliga 
kontakter i de grupper av frimurare och mystiker som han deltog i, men insåg så småningom att 
detta inte var den rätta vägen. Jane Lead, som levde på 1600-talet, var mystiker och tog emot 
skrift på medial väg. Tycho Brahe sökte på 1500-talet sanningen i den gamla hermetismen och 
Platons filosofi. Juan del Castillo var en mystiker som på 1530-talet brändes på bål av inkvisition-
en för sin tro på människans direkta förening med det gudomliga. Fra Angelico målade andliga 
visioner på 1400-talet. Detsamma gjorde Hildegard av Bingen som levde på 1100-talet, hon var 
en mystiker som redan från tidig ålder hade andliga visioner och som upplevde att hon skrev 
under gudomlig inspiration.  
Trisong Detsen ingick på 700-talet i en grupp av mystiker som tog emot Padmasambhavas tant-
riska lära, som pekade ut målet att bli en fullkomnad buddha och ett med det högsta. En eller 
flera av mina inkarnationer skedde i ett taoistiskt sammanhang, där målet för träningen var att 
själen skulle bli fri och kunna förenas med det högsta, med Tao. Iamblichus arbetade på 300-talet 
med filosofi och teurgi för att nå hermetismens yttersta mål, som var att rena och frigöra själen så 
att den kunde stiga upp och bli ett med det högsta. Jag levde i minst ett liv i en pytagoreisk ge-
menskap, där man arbetade med att förstå den materiella världens lagar men också tillämpade en 
mysteriefilosofi. Jag fanns i det gamla Egyptens andliga centrum i Karnak under den tid Thutmo-
sis III var farao, och där arbetade man med att bli ett med den gudomliga kraften. Genom direkta 
meddelanden, drömmar och visioner har jag gång på gång fått veta att starten för min själs ut-
veckling skedde i Sumer, i en tid och ett område som även var starten för vår mänskliga civilisa-
tion. 
Det finns många drag som gång på gång dyker upp i mina olika liv och som också är känneteck-
nande för mysteriefilosofierna. Det har bland annat handlat om en strävan efter: 

· balans och syntes mellan manligt och kvinnligt, ande och materia. 
· utveckling och fullkomnande. 
· att både förstå den materiella världen och de andliga dimensionerna. 
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· ett vetenskapligt förhållningssätt. 
· att utveckla den andliga kraften som är ren kärlek. 
· att nå direkt kontakt och sammansmältning med andliga krafter och med det gudomliga. 

De filosofier och den allmänna personliga inriktning som gång på gång har dykt upp i mina tidi-
gare liv kan med ett gemensamt begrepp beskrivas som mysteriefilosofier. Gemensamt för dessa 
inriktningar är att människan strävar efter fullkomnande och direkt kontakt med det gudomliga, 
och att denna strävan kompletteras av en motsvarande strävan från den andliga världen att 
komma i kontakt med och hjälpa adepterna framåt. Det är ett ömsesidigt förhållande mellan sjä-
lar som älskar varandra och vill vara ett, oavsett om de finns inkarnerade på jorden eller inte. Det 
som driver vår utveckling framåt som människor är vår längtan efter kunskap, utveckling, helhet, 
sammansmältning och kärlek. Denna drivkraft möts av en motsvarande strävan från den andliga 
världen som vill hjälpa oss framåt, ge oss kraft och kärlek och som hela tiden arbetar för att allt 
skall förenas och bli ett.   

Redan i Sumer var denna gemensamma strävan och ömsesidighet mellan människorna och det 
gudomliga tydlig. Gudea upplevde till exempel att han leddes av sin personliga gud som var 
Ningishzida. Inanna var en gudinna, men samtidigt en manligt-kvinnlig kraft som i grunden var 
kärlek. Den sumeriska filosofin och de sumeriska gudarna levde vidare i flera tusen år och dök 
upp under nya namn i olika kulturer. Inom orficism, pytagoreism, hermetism och andra hellenist-
iska mysteriefilosofier var till exempel Dionysos en variant av Inanna, Inanna och Dumuzi, Ning-
ishzida och Geshtinanna. Dionysos stod, liksom de tidigare sumeriska versionerna, för samma 
företeelser i form av extas som ett sätt att nå kontakt med det gudomliga, kärleken som den 
grundläggande kraften, balans och förening mellan manlig och kvinnlig kraft som en avbild av det 
gudomliga samt ett yttersta mål i form av att man nådde en ny nivå där man lämnade raden av 
inkarnationer och blev medlem i den andliga världen. 

Grunden för alla mysteriefilosofier var den direkta kontakten mellan människan och hennes väg-
ledare i den andliga världen. Denna kontakt kunde ta sig form av drömmar, visioner och så vi-
dare, men det yttersta målet var en total sammansmältning i kärlek. Detta var ett gemensamt mål, 
samma längtan och samma strävan fanns hos både de andliga vägledarna och människan. I min 
egen utveckling i det här livet har jag fått uppleva många varianter av andliga kontakter, och jag 
har fått mängder av påminnelser om att mina mästare och vägledare är höga krafter som genom 
tiderna har gått under benämningar som Inanna, Ningishzida, Dionysos, Hermes, dakinier, muser 
och så vidare. Mina lärare har också varit människor som själva har nått målet och nu hjälper oss 
framåt, som Lao Tzu och Padmasambhava.  

Men oavsett vad man sätter för beteckningar på dessa krafter, är de delar av en levande och evig 
verklighet som är vårt eget ursprung och vårt slutliga mål. De älskar oss, kallar på oss och hjälper 
oss framåt, men vi måste också själva längta, älska och kämpa för att utvecklas och nå dem. Våra 
liv på jorden är del av en långsiktig utveckling och en större verklighet som har sina egna in-
byggda lagar och styrs av sin egen inneboende evolution. Det finns ingen anledning att vara rädd 
eller känna sig jäktad. Vi får all hjälp som vi behöver, även om den inte alltid är så tydlig för oss 
själva. Allt sker som det skall när tiden väl är mogen, allt är gott och allt är ett. 

DANSENS LOTUSHERRE OCH BODHISATTVALÖFTET 

Som jag har beskrivit i den här boken har de andliga krafterna och lärarna visat sig i många skep-
nader som jag så småningom har kunnat identifiera från olika gamla mysteriefilosofier. Efter 
buddhaskapet och den sista stora fullbordan blev det dock allt mer ovanligt med den typen av 
kontakter. En typ av kontakt som dock fortsatte att återkomma även under åren efter den sista 
stora invigningen, var kontakter med en hög kraft som var förbunden med dans och påminnelser 
om att det hela handlar om fest, dans och harmoni.  
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I Bardo Thödol och vajrayanafilosofin kallas denna mästare Vairochana och Dansens lotusherre 
och han/hon är den femte buddhan. I mina egna upplevelser kom detta med dans, rytm och 
harmoni med den flödande andliga kraften upp till ytan redan den 15/5 2000, när jag var mitt 
inne i en stark utveckling och också hade fått en indirekt kontakt med den tibetanska filosofin. 
Den 14/6 2001 drömde jag om ett nytt uppdrag där det ingick att jag skulle få åka på en dans-
bandsgala. Den 28/1 2002 drömde jag åter om en dansbandsgala, och liksom vid tidigare lik-
nande drömmar var den andliga kraften mycket stark under denna period. I april 2003, några 
dagar efter upplevelsen av att fyra krafter släppte mig loss och jag steg upp i den blå buddhahim-
len, längtade jag efter att få använda kraften i form av rytm, dans, kreativitet i andens tjänst. 

Jag vill så gärna få förmedla all glädje. Få använda rytmen, dansen, kreativiteten i andens tjänst. Att få 
sammanföra Himmel och Jord, ande och materia, Gud och människor. (29/4 2003) 

Dagen efter drömde jag om ett stort gammalt hus där det förbereddes en fest med dans, men det 
var ännu inte riktigt klart. Någon vecka efter denna dröm inträffade den fjärde invigningen där 
trikaya-buddhan manifesterades. Jag satte påminnelserna om dans i samband med Shiva-Shakti 
och dansens lotusherre i Bardo Thödol. Natten före upplevelsen av att Fadern kom till jorden i 
juni samma år drömde jag att jag dansade med en stor man. 

Drömde att jag dansade med en ung man som var så lång. Han fick böja knäna, men jag tyckte att han 
överdrev, så liten är faktiskt jag inte. Något om att vi hade tränat in en balans, en jämvikt. Det var en 
rörelse som övergick i total stillhet. (22/6 2003) 

Natten innan min upplevelse av att föda mig själv i juli 2003 drömde jag åter om dans och om en 
oerhört stark kraft som lyfte mig upp.  

Jag drömde att vi var på någon slags festival men det regnade, var så mörkt och lerigt. Vi gömde oss 
under någon slags viadukt eller liknande för att få skydd. Blött, stora stövlar, regnkläder. Plötsligt 
började i alla fall ett svenskt band att spela. Jag reste mig upp och började dansa i de där klumpiga 
stövlarna och leran. Plötsligt lyftes jag upp i luften. Kraften var så stark att jag lyftes flera meter upp. 
Precis innan var det en man som föll ner framför mig. (10/7 2003) 

Någon månad senare drömde jag åter om en stor återförening i det gamla huset som står för den 
gamla mysteriefilosofin. Det var åter fråga om dans, liksom i flera drömmar under den följande 
perioden. 

Jag drömde om en härlig sammankomst. Det var nog i det gamla huset från drömmen den 30/4 2003. 
Där fanns massor av människor, gamla arbetskamrater, qigongare etc. Det var en underbar känsla av 
återförening, gemenskap, glädje, kärlek och frihet. Alla hade bytt hårfärg. Vissa hade färgat halva håret 
blått och andra halvan gult. En visade att han färgat hårbotten gul, han fick en vänskaplig 
tillrättavisning. I det andra rummet hade dansen redan börjat, orkestern spelade på ett podium. Lars 
stod där uppe med en mikrofon, kanske skulle han sjunga. Våra blickar möttes för första gången helt 
öppet, det där härliga småleendet. (18/7 2003) 

Jag drömde att vi var en massa gamla vänner och arbetskamrater som samlades. Plötsligt hördes musik 
och alla började dansa i ett långt led efter varandra. (17/8 2003) 

Jag drömde att vi var några gamla vänner som skulle vara med på en danstillställning, det var inte en 
privat fest. Vi förberedde oss och det fanns en massa godis där. (6/9 2003) 

I samband med starten av mitt arbete med Bibeln drömde jag åter om en dans. 
Jag fick ett starkt kraftgenombrott igår igen efter att ha arbetat med Uppenbarelsebokens tolkning. Blev 
fruktansvärt fysiskt svag. Jag drömde om en dans. (25/9-200) 

Jag drömde om en dansuppvisning eller danstävling. Ett par var äldre, helt vuxna, ”stjärnor”. Det 
sansade så vackert och samstämmigt. Som fåglar som flög sida vid sida. Det var som om paren gick 
fram på led, dansade mellan led. Andra par tränade sig i skymundan. Kallelsen som ljuder till dem två 
och två… (26/9 2003) 

I Höga Visan mötte jag budskapet att Gud är kärlek. Vid den tidpunkten hade jag dock inte ge-
nomskådat att denna text ursprungligen är en babylonisk text som handlar om det heliga bröllo-
pet mellan Ishtar och Tammuz. 

Detta är anledningen till att vi möts i Höga Visan. Alla människor som finner sin egen sanning, sin egen 
gud, finner också kärleken. Vid vägens slut finns bara denna kraft, denna känsla, denna sanning. 
Oavsett hur man kom dit möter man sina andliga syskon vid detta mål. Där återförenas man med sina 
rätta föräldrar, med sitt ursprung. Där finns den enda verkliga kärleken, den som lever över de jordiska 
liven. Det är en känsla som öppen för alla. En kraft som verkar för förening och sammansmältning. Ett 
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ljus, en värme, en glädje. En dans, en harmoni, en salighet. Gud har bara ett namn och detta namn är 
kärlek. (3/10 2003) 

Det är tydligt när man sammanställer dessa andliga kontakter att drömmarna om dans alltid kom i 
samband med avgörande skeden i min utveckling, och att de alltid var förbundna med oerhört 
starka kraftöverföringar. Även under det senaste året har mästaren kommunicerat med mig ge-
nom drömmarna, främst för att påminna mig om att mitt uppdrag ännu inte är avslutat. När jag 
började arbeta med den här boken hösten 2010 drömde jag till exempel om en man som stod 
bakom en vägg vars tal gick genom mina egna talorgan. 

Drömde om en man som stod bakom en vägg och pratade. Människor på den andra sidan väggen trodde 
det var någon slags högtalare/radioutsändning. Plötsligt kände jag hur hans tal vibrerade genom mina 
egna talorgan (hela bröstet och strupen). Jag blev lite generad, flyttade mig bort från väggen så hans tal 
slutade gå genom mig. (10/11 2010) 

Detta var en påminnelse om att jag hade lovat att förmedla de andliga lärarnas ord men att jag 
skämdes och inte uppfyllde mitt åtagande. Drömmen innebar att jag åter började fundera på vad 
den nya boken skulle innehålla och dagen efter fick jag även en uppmaning i ett direkt med-
delande att jag måste slutföra min uppgift.  

Det är dags att erkänna vem jag är, vilka som står bakom verket. Att rensa bort alla villospår och låta 
den rena läran skina fram i all sin frigörande glans. Att hjälpa de många framåt på deras väg mot 
befrielse är det största en människa kan göra. Åsa, du är utsedd till denna viktiga uppgift och vi vill 
verkligen att du skall nå din fulla potential nu. Allt är fullbordat, allt är klart för den stora föreställningen 
nu. Låt ditt ljus skina fram så som det är avsett. Låt all visdom tala genom dig nu, du är vårt älskade 
språkrör, den som vi har utsett till den största uppgift någon människa någonsin tagit på sig. Du har 
lovat att lyda din kallelse och vi kräver att du slutför din uppgift nu. Låt oss välsigna dig nu och i alla 
dagar. (14/11 2010) 

Under de följande månaderna, när jag arbetade med den här boken, handlade drömmarna återi-
gen om den fest som skulle ske, om den mästare som ledde och om rytm, harmoni, samman-
smältning och helhet. Det var tydligt att den kraft som verkade arbetade för att jag skulle komma 
över min svaghet och blygsel och äntligen slutföra mitt skrivarbete. 

Drömde om en fest i ett gammalt hus som låg nära centrum men som jag inte hade haft en aning om. 
Det var en stor egendom. Vi var två grupper som både hade en fest och en projektkonferens. Jag gick 
mellan de två grupperna. Jag var för stark, flera av kvinnorna klagade på att jag för hårt runt deras 
handleder. Jag dansade med en kvinna i perfekt takt. De som var med på festen tillhörde en släkt som 
ägde den här stora, gamla, värdefulla egendomen. Det var två hus, ett annex som vi kom till först och 
så var där huvudbyggnaden. Massor av lyxig mat och godis. Sedan skulle vi spela fotboll. Vårt lag var 
inte nöjda med någon förberedelse. När vi stod och diskuterade den kom matchen plötsligt igång. Jag 
stod vid sidan och såg motståndarlaget anfalla och göra mål. Vårt lag bestod bara av småbarn som inte 
kunde göra något motstånd alls. Vi protesterade och menade att vi inte var klara, att matchen måste 
startas om, men den var tydligen igång i alla fall. Starka drömmar. Så stark ledning att jag mår illa och 
känner mig orolig och omskakad. (8/12 2010). 

Drömde att jag dansade med en stor man. Han var så stark, lyfte upp mig så att fötterna inte rörde 
marken/golvet. Han dansade i perfekt rytm. Jag sa något om att han var så stark, att jag också ville 
röra vid golvet men att jag inte var så van att dansa. Dansens lotusherre. Jag jobbar med den nya 
boken, funderar mycket på Vajaryana, tantra, hur jag skall presentera min utveckling för att det 
inbyggda budskapet skall gå fram. Det krävs ytterligare en bearbetning, vilket de våldsamma 
drömmarna tidigare i veckan väl också visade. (11/12 2010). 

Drömde om ett litet barn som var försvunnet men som kom tillrätta. Drömde att jag dansade med 
någon stor man. Som så många gånger tidigare var det fråga om rytm, harmoni, sammansmältning, 
enhet, helhet. Jag var dock generad, skrattade och dolde mitt ansikte. Att jag är generad för att stå upp 
för det som hänt? Omogen? Döljer mitt rätta ansikte? (8/4 2011). 

Den kraft som arbetar för att föra det här arbetet till sin fullbordan är oerhört stark nu. Jag måste tacka 
för förmånen att få vara med om en så här kraftfull utveckling. Den ”store man” som varit aktiv i mina 
drömmar, som står för balans, rytm, harmoni, är förstås den kraft som står bakom hela detta verk. Han 
som är den rätte maken och älsakren, den som följt oss sedan vår evolution startade.        

Det löfte som jag hade gett om att lyda min kallelse som man talade om i meddelandet den 14/11 
2010 ser jag som bodhisattvalöftet, som verkligen handlar om att ”hjälpa de många fram mot 
befrielsen”. Det är detta löfte som jag gav för så många liv sedan som jag har kämpat med att 
uppfylla i det här livet och även i mina föregående liv. De som står bakom verket är förstås Det 
vita korsets bröder och deras mästare som kallas Vairochana i den tibetanska buddhismen. I de 
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kontakter som jag har fått har man dock inte använt detta namn, i de fall det kommit någon så-
dan bestämning har det i stället varit ordet Ananda som använts. Ananda är ju enligt den indiska 
filosofin det högre jaget som består av sällhet och den mentala nivå där man kan bli ett med All-
tet.        

ALLT ÄR ETT 

Mitt arbete och min väg genom mysteriet har handlat om utplåning av dualism på olika nivåer. 
Det första steget var min egen balans av det manliga och kvinnliga inom mig själv, där ingen 
aspekt fick ta överhanden över den andra. Nästa steg var insikten om att jag omväxlande hade 
levt manliga och kvinnliga liv, att båda dessa aspekter måste utvecklas för att vi skall bli fullstän-
diga människor. Nästa nivå nåddes när jag upplevde att själar kunde kommunicera med varandra 
och smälta samman i den andliga kraften. Genom detta upphörde illusionen om den skarpa grän-
sen mellan mitt eget jag och andra själar. I den andra invigningen fick jag en oerhört kraftfull 
illustration till det gudomligas manligt-kvinnliga karaktär, på denna nivå finns inget som är an-
tingen manligt eller kvinnligt, allt är ett. 
Den strikta uppdelningen mellan mig som människa och de andliga krafterna upphörde steg för 
steg. Den samstämmighet som krävdes för att jag skulle kunna ta emot deras meddelanden ledde 
också till en allt större gemenskap. Vi blev verkligen ett. En avgörande insikt förmedlades genom 
den tredje invigningen när jag själv blev det vita korset av liv och kraft och smälte samman med 
ett annat likadant kors i ”rosen”. När trikaya-buddhan manifesterades var buddhans själ summan 
av alla mina egna erfarenheter och dess sinne, alltså mitt eget sinne, var ett med det högsta sinnet. 
I den slutliga fullbordan, när jag upplevde att buddhan förenades med universums centrum, före-
nades det högre jaget och det gudomliga ursprunget.  
Skillnaden mellan ande och materia upphävdes allt mer genom mina upplevelser. Jag blev med-
veten om att den andliga kraften finns i allt och genomsyrar allt. Genom mina upplevelser av att 
Fadern, anden, föddes genom min egen födelsekanal fick jag en förståelse för att liv i materien 
och själens evolution genom många jordiska liv är en förutsättning för att anden skall kunna ut-
vecklas och födas till nästa nivå. Insikten att ”jag är Ananda”, att jag är ett med det högre jaget 
och med det gudomliga, släppte slutligen själen fri från kravet på att leva fler liv i en fysisk kropp. 
Det bevis för ledning från den andliga världen som skulle skapas innehåller dels ett bevis för att 
både Hilma och jag själv har fått information från andliga ledare om saker som skulle ske i fram-
tiden, antingen i nästa liv som i Hilmas fall eller också flera år framåt som i mitt fall, och att dessa 
förutsägelser sedan också verkligen har inträffat. Men jag har också så småningom förstått, bland 
annat genom insikten att Hilmas målningar föreställer händelser från mitt eget liv, att denna led-
ning från den andliga världen till största delen handlar om en ledning från det egna högre jaget 
som står fritt från tiden och rummet. Vi hjälper oss själva framåt mot vår egen befrielse. Dua-
lismen mellan ”oss här” och ”de andliga krafterna där” är bara en illusion, allt är ett.  
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ATT SPRIDA DET VITA KORSETS FILOSOFI 

UNDERVISNINGEN OM DET VITA KORSET I DET FÖRRA LIVET 

Hilma af Klint och hennes vänner i gruppen De fem fick alltså ta emot direkt undervisning från 
andliga lärare mellan åren 1896 och 1906. Gruppen fick veta att dessa andliga lärare tillhörde Det 
vita korsets brödraskap och att de ville sprida en ny sanning om det vita korset över världen 
(s 34). Kvinnorna i Stockholm fick veta att det vita korset med rosen i mitten var den viktigaste 
symbolen för det mysterium som de andliga lärarna ville förmedla, och steg för steg utvecklade 
man det vita korsets symbolik för gruppen. Det vita korset fick symbolisera flera aspekter av den 
andliga utvecklingen.  
Enligt de andliga lärarna var det vita korset bland annat en symbol för: 

· själens evolution, att den utgått från Gud och söker sig tillbaka till Gud. 
· andens nedstigande i materien och materiens uppstigande genom anden. 
· människan som är en avbild av universum med ett yttre framträdande, ett tankeliv därin-

nanför och innerst det verkliga, outgrundliga, eviga livet.  
· den gudomliga kärleken som utstrålar ljus och värme och som upprätthåller alltet. 
· förstånd i sin högsta form (intuition), vilja och kärlek. 
· såväl den ursprungliga trefalden (det oändliga) som det egna väsendets trefald som åter-

speglar den ursprungliga trefalden. 
· evigt liv, att det gudomliga livet (kärleken) som finns djupast i människans väsen helt har 

genomträngt materien och tagit den i besittning. 

De tre trappstegen på vägen upp till korset stod för:  

· självbehärskning, självkännedom, självuppoffring. 
· kunskap, frihet, renhet. 
· vägen från omedvetenhet till gudomlig medvetenhet. 
· vägen från okunnighet och bristande självkännedom till fullständig kännedom om det 

egna jagets förmåga att återspegla det gudomliga. 
· vägen från träldom/förtryck till ljus frihet. 
· vägen från okunnighetens mörker och lidandet som är förknippat med detta till förstån-

dets, intuitionens, det oändliga skådandets ljus och den glädje som följer med det. 
· vägen från kärlekens missriktade försök till kärlekens gudomliga seger. 

Rosen på korset som gradvis slog ut stod för: 

· det egentliga livet, den varelse som ligger djupast i människans väsen, som en gång skall 
bli Herren inom henne och som är en trogen avbild av sitt gudomliga ursprung. 

· det högsta inom människan som är ett med det gudomliga. 
· ett framspringande liv, kärlekens offervilliga ädla liv. 
· de heliga mysteriernas tecken, invigningens blomma som fullt utvecklad innebär direkt 

ledning av höga osynliga intelligenser.  
· ett ädelt, rikt förstånd som gett sig helt i förtroende för de Höga. 
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VAJRAYANA OCH DET VITA KORSET  

Det vita korset var alltså en kraft som blev allt mer tydlig och mäktig i takt med att min insikt om 
kärlekens sanna natur och min andliga medvetenhet växte. Mästarens kärlek var den kraft som 
ledde min utveckling och som var källan till den andliga kraften. Denna kraft var det vita korset, 
och den arbetade också för utrensning av karma och ledde mig framåt mot min upplevelse av 
trikaya-buddhan och de andliga invigningar som följde på detta medvetandegörande. Det vita 
korset blev allt mer innehållsrikt i takt med att min egen förmåga till kärlek och min egen insikt 
växte. Korset består med andra ord av kärlek och kunskap. Det här var faktiskt något som man 
också hade förmedlat i undervisningen till De fem.  

Korsets riktning anger den riktning som det andliga vetandet tar, från er räknat från sydost till nordväst, 
från österlandets sydligaste trakter till västerlandets nordligaste. Så vill vi också samla några spridda 
strålar av den kunskap som ni äger och av därav bygga ett kors – vi vill nämligen ordna ert vetande så 
att ni först äger en bas, så en uppåtsträvande pelare och så en därifrån utgående korsbjälke. Basen för 
er kunskap är kännedomen om alltings enhet, av det kommer mer än ni kan fatta. På denna bas kan ni 
bygga en fast pelare som sträcker sig högt mot höjden, något som man kunde vara frestad att nämna 
vetande, men som när man kommer närmare inpå det heter kärlek. Kärlek till det höga, det som drar er 
uppåt. Så kommer korsbjälken, också den till sitt ursprungliga väsen kärlek. Men inte en kärlek riktad 
uppåt, utan en som sträcker sig åt båda hållen och som ni kan kalla broderskärlek. Arbeta först på att 
lägga basen: Detta vetande att allt är ett till ursprung och mål. Så på att resa den första bjälken: Allt 
vad ni vet om de Höga – de Höga och osynliga. Samla därefter allt vad ni kan för att bilda en fast 
tvärbjälke – broderskärleken. (17 januari 1899)   

Hilma och hennes vänner i gruppen De fem fick tidigt veta att det vita korset var den symbol 
kring vilken de Höga ville samla dem. De andliga lärarna försökte steg för steg ge detta kors en 
ny och mer användbar betydelse (s 35). Korsets bas var alltings enhet. Den uppåtstigande bjälken 
var vetande, visdom utvecklad till intuition men också kärlek till de Höga som drog kvinnorna 
uppåt. Tvärbjälken var broderskärlek men också den vilja som en gång skulle var helt ren och 
fullt utvecklad. Rosen som var fäst på korset var de heliga mysteriernas tecken, invigningens 
blomster och livets och återfödelsens blomma.  

Alltings enhet

Vetande

Broderskärlek

 
Det vita korset enligt undervisningen till De fem 

Långt efter mina egna upplevelser av Det vita korsets medvetandegörande förstod jag att den lära 
som trädde fram i mina upplevelser var den filosofi som finns i vajrayanabuddhismen. Grunden i 
vajrayana är Padmasambhavas lära som den fördes fram i Tibet på 700-talet. Kärnan i filosofin är 
mahayanabuddhismens syn på bodhisattvalöftet och allas vårt mål att bli en fullkomnad buddha. 
Dessutom finns en grund i yogacara och sökandet efter medel för att koppla ihop sitt med-
vetande med det Högsta. Vajrayana är en tantrisk filosofi, man ser det gudomliga som en manligt-
kvinnlig enhet på varje nivå och identifierar kärlekskraften som den skapande och befriande kraf-
ten. 
Inom vajrayanabuddhismen är grunden för det slutliga förverkligandet föreningen av visdom och 
medkänsla/kärlek, symboliserade av buddhorna Vairochana och Amithaba. Dessa krafter, vis-
dom och kärlek, symboliseras av vajran (ordet betyder diamant) och klockan inom tantrismen, 
och den inre meningen i denna symbolism är föreningen av manlig och kvinnlig kraft. Grunden 
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för vajrayanabuddhismen är mahayanabuddhismen, några av de tidigaste sutrorna inom mahay-
ana fördes samman i Prajñāpāramitā, som ungefär betyder ”Visdomens fullkomnande”. I 
Prajñāpāramitā beskrivs för första gången målet att bli en bodhisattva. Man förklarar också att 
”allt är ett”, nirvana och samsara är i grunden ett och detsamma.  

Alltings enhet

Visdom
Vairochana

Medkänsla/kärlek
Amithaba

 
Det vita korset enligt vajrayana 

Bilden av de grundläggande krafterna visdom och kärlek, utvecklades i nästa steg till de fem 
buddhornas mandala. I den modellen har Vairochana placerats i mitten och Amithaba komplette-
ras av buddhorna Amoghasiddhi, Akshobhya och Ratnasambhava. 

Visdom
Vairochana

Medkänsla/kärlek
Amithaba

Jämlikhet
Ratnasambhava

Spegellik vishet
Akshobhya

Genomförande/fullbordan
Amoghasiddhi

 
De fem buddhafamiljerna 

I en kraftfull vision den 25/6 2003 såg jag hur en dubbeldorje transformerades till det vita korset 
av levande kristall. Dubbeldorjen (den dubbla vajran) är en symbol för karmakraften, den fjärde 
buddhan Amoghasiddhi och den gröna Tara. Amoghasiddhi symboliserar upplösning av karma 
och alla de fyra dhyanibuddhornas gemensamma aktivitet. I vajrayanabuddhismen är dubbel-
dorjen en viktig symbol som också kan ses som ett kors. Dubbeldorjen symboliserar den kraft 
som genomsyrar och skapar universum. Dubbeldorjen är, i form av Dorje Gyatram, också en 
symbol för det fysiska universum. 
I denna form motsvarar denna symbol precis den beskrivning som de Höga gav kvinnorna i 
Stockholm beträffande det vita korsets betydelse. Det vita korset var en symbol för det Högstas 
utgjutande i formen och dess begräsning för att skapa universum, men också kraften, livet, som 
pulserar genom allt. Livet är inget annat än denna makt som begränsat sig själv och strålar ut i 
allt, ger liv, uppehåller liv och återkallar liv (s 35). Det vita korset är livets utgjutande i formen 
och denna forms förandligande och uppstigande till sitt ursprung, men också en bild av männi-
skans verkliga outgrundliga liv. Dubbeldorjen och det vita korset är enligt dessa definitioner verk-
ligen symboler för samma yttersta verklighet. 
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DIAMANTKRAFTEN 

Den tibetanska mahayanabuddhismen visade sig alltså vara det sammanhang där min egen and-
liga fullbordan skedde och min guru visade sig vara Padmasambhava som hade introducerat den 
tantriska buddhismen i Tibet på 700-talet. En annan term som används för den buddhistiska 
tantrismen är vajrayana, vilket ungefär betyder ”Diamantfarkosten” eller ”Diamantvägen”. Vaj-
rayana kallas också tantrayana eller esoterisk buddhism. Ordet ”vajra” som ingår i vajrayana är 
”dorje” på tibetanska och det betyder alltså diamant eller blixt. När jag arbetade med Bardo Thö-
dol i samband med mina invigningar våren och sommaren 2003, kände jag dock inte till denna 
benämning. Jag såg att den östliga kraften beskrevs som Vajra-Sattva i Bardo Thödol, och jag 
förband denna kraft med Lao Tzu och metoder som qigong och yoga som syftar till att utveckla 
den andliga kraften.  
I vajrayana är Vajrasattva den högsta kraften eller ”diamantkraften”. Men det tog lång tid innan 
jag såg sambandet mellan mina egna upplevelser och denna kristall- eller diamantkraft. Den sista 
november 2000 fick jag bland annat en mycket klar vision av en stor diamant eller juvel. Denna 
syn kom samtidigt som jag införlivade känslan av att vi förenar guden och gudinnan inom oss 
själva, att vi både har den manliga och kvinnliga polariteten inom oss och att vår kärlek möter en 
motsvarande kärlek i den andliga världen. Några dagar senare upplevde jag att ännu en stor 
blockering löstes upp och jag fick ta del av en underbar förening på det andliga planet som jag 
förknippade med Eros. Jag kände att upplösning av blockeringar öppnar upp för kärlekskraften 
att flöda fritt, att qi är kärlek och att kärleken är ursprunget. Jag insåg också att jag hade förts 
samman med Lars för att vi skulle lösa upp vår karma, även om jag vid den tidpunkten ännu inte 
hade någon aning om vad denna karma bestod av. 
I januari 2001 deltog jag i en ny kurs med qigongskolan och jag kom i kontakt med kärlek, ljus 
och värme i träningen. Jag såg varje övning som en juvel, en pärla, en gnistrande diamant och jag 
fick visioner av kalken. Det växte fram en allt större andlig kontakt, både utåt och uppåt. Jag blev 
mer och mer klar över att himmelriket på jorden var den känsla och kraft som skapades i träning-
en, och som jag så småningom fick allt mer direkt kontakt med. I samband med den intensiva 
andliga utvecklingen vid midsommar 2003 fick jag en nyckel till vad den diamantlika kristallkraf-
ten stod för.  
25/6 2003 
Jag väcktes av några billarm och precis i uppvakningsögonblicket såg jag hur jag vände en korslagd 
dubbeldorje och hur den förvandlades till det vita korset av kristall och liv. Samtidigt var det också en 
känsla av att jag vände händerna framåt med handflatorna ihop som man gör i min qigong-övning. 
Något slags intryck av kyrkans högsta överhuvud, Guds ställföreträdare på Jorden. 
Den vision som jag hade i uppvakningsögonblicket innebar alltså att jag vände en spira framåt. 
Samtidigt var det som om denna spira var en dubbeldorje som förvandlades till det vita korset av 
kristall och liv. Dubbeldorjen (vajra på sanskrit) är en viktig symbol inom vajrayanabuddhismen. I 
mina upplevelser utvecklades bilden av denna andliga kraft från en diamant, till en dubbeldorje 
och vidare till ett kors av levande kristall. Den diamantlika vajrakraften är samma kraft som Det 
vita korsets kraft.   

DET VITA LJUSET, SÄDENS HERRE OCH DET VITA KORSET 

Redan i en tidig kontakt med mina andliga vägledare hösten 2000 uppmanades jag att finna det 
vita ljuset. I min egen västerländska kultur har inte detta uttryck någon speciell betydelse, men 
numera vet jag att det vita ljuset eller den vita färgen är Vairochanas färg i den tibetanska tant-
riska buddhismen.   

Livets strid är inte lätt. Vet att trösten finns i ordet, sanningen. Låt dig ledas av oss. Lämna allt. Höga 
ledare ledsagar dig, er. Vår medkänsla är enorm. Låt dig inte hindras. Svek, att svikas får ej ske. 
Herrens tjänare bliv. Ingen skall skadas. Allt blir gott. Sov i förtröstan, ro. Vila i vår kärlek. Amen. Var 
ett medium, en kanal. Inget kött. Ro, frid, lugn. Kämpa inte emot. Din karma är bestämd. Din uppgift är 
enorm. Din styrka skall växa. Vi vill dig väl. Tro och lita på oss. Förtrösta, ingen skall skadas. Vita ljuset 
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finn. Du är på rätt väg. Vi leder dig. Låt dig inte förtröttas. Allt blir bra. (Meddelanden från mina lärare 
10/9 2000) 

Ett halvt år senare nämndes ”Sädens Herre, det stora ljuset och korset som är det sanna tecknet”. 
Även detta var naturligtvis mycket kryptiskt när jag tog emot det, men numera kan jag se att det 
stora ljuset och korset syftade på den fullbordan som skulle ske drygt två år senare.  

Du vet ju allt nu. Insikten har kommit. Ledaren finns här, inom dig. Vägen har alltid gått genom dig 
själv. Den eviga sanningen. Som skall segra, äntligen. Vi finns med er till tidernas slut. Från 
begynnelsen till slutet, ao. Utvecklingen är målet för allt arbete, evolutionen. Ljuset kommer från östern. 
Gryningen är röd. Röd som kärleken. De eviga sanningarna skall råda på jorden. Brödraskapet 
återupprättas. Vi är alla ett. Här som där. Livet i allt, befruktande. Sädens herre. Det stora ljuset. 
Korset, det sanna tecknet. Ni skall alla märkas med detta. Han kommer till jorden.  

Templet skall resas. Alla folk skall enas i det sanna riket. Anden som råder över alla, levande och döda. 
Treenigheten skall återupprättas. Gudinnan måste vördas. Hon är kärleken och visheten. Som du är ett 
är vi också ett. I er alla finns tre världar, de skall förenas. Fem är ni och fem skall ni alltid förbli. Ni är 
snart klara nu. Ert riktiga arbete kan börja. Men inget sker med en revolution, allt har sin tid. 
Utvecklingen har alltid varit gradvis. Men till sist når man målet. Lita på detta.  

Lev i förtröstan och glädje. Undret skall ske. Jorden skall lyftas upp till en högre nivå. Ondskan får inte 
fortsätta att råda, det goda skall återställas. Vi måste enas, kontakten återupprättas. Vi hör ju ihop med 
er. Ni är verkligen inte ensamma. Ni har betydelse. Ni är vår glädje och stolthet. Er utveckling leder till 
en utveckling i det stora, i helheten. Allt arbete skall belönas. Det är verkligen mödan värt. Vi är med er 
i alla dagar. Gud vare med er. Bevarar eder i sitt namn. Amen. (Meddelanden från mina lärare 13/2 
2001) 

Sädens Herre nämndes alltså i meddelandet ovan. I Bardo Thödol sägs Vairochanas rike vara det 
rike som kallas utsåendet av Säden. Han omfamnas av Rymdens och Himlens moder.  

Sedan kommer från det Centrala riket som kallas Utsåendet av Säden Guden Vairochana att uppenbara 
sig, vit till färgen, och sittande på en lejontron med ett hjul med åtta ekrar i sin hand, och omfamnad av 
Rymdens och Himlens Moder. 

Det är materiens aggregat återfört till sitt urtillstånd som är det blåa ljuset. Dharma-Dhatus vishet, blå 
till färgen, skinande, genomskinligt, strålande, bländande, skall skjuta fram från hjärtat hos Vairochana 
som Fadern-Modern och slå emot dig med ett ljus så strålande att du förvisso knappast är i stånd att 
blicka däremot.1 

DEN FEMTE BUDDHAN - VAIROCHANA 

Våren 2001 förutsades också att den femte buddhan åter skulle komma till jorden. Jag visste inte 
vad den femte buddhan syftade på men jag satte uttrycket i samband med Maitreya, den kom-
mande buddhan. Idag inser jag att den femte buddhan är Vairochana, som består av de fyra 
dhyani-buddhornas sammanslagna kraft. 

Kärleken är den kraft som ställer allt till rätta. När den får flöda fritt kan allt ske. Under skall ske, ni får 
all hjälp som ni behöver. Det är många som väntar, längtar både här och hos er. Ni skall alla enas i den 
stora kärleken.  Den femte Buddhan skall komma till jorden igen. Kärlekens budbärare. Låt er inte 
förtröttas, snart sker det, vi är nära nu. Kämpa på, den sista striden är den svåraste. Men snart nog 
breder fridens rike ut sig. Mitt rike som inte är av er värld, väldet som profetiorna utlovat. Nu är dagen 
kommen. Du vet ju. Stå fast vid din övertygelse. Låt din intuition tala. Den leder dig på den rätta vägen. 
Tvivla inte, vi talar till dig. Lyssna bara så hjälper vi. I kärlek välsignar vi dig och de dina. Amen. 
(Meddelanden från mina lärare 9/4 2001) 

Den femte buddhan, alltså Vairochana, beskrivs i Bardo Thödol som sädens Herre, den fullkom-
nade buddhan som finns i ens eget centrum. Han är Dansens Lotusherre som får de karmiska 
frukterna att mogna. 
Från mitten av kretsen skall den högste Kunskapsbärande Gudomligheten, Dansens Lotusherre, Den 
Högste Kunskapsbäraren som får de karmiska frukterna att mogna, strålande i alla fem färgerna, om-
famnad av Den Gudomliga Modern, komma fram för att lysa, dansande.2 
Vairochana är den högsta buddhan, men de fyra andra buddhorna är egentligen inte något annat 
än olika aspekter av den sanna buddhanaturen. Buddhan är enligt Bardo Thödol i själva verket 
                                                 
 
1 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken, s 210-211. 
2 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken, s 237-238. 
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ens eget intellekt. Den upplysta människan inser att hennes eget medvetande är Det Oföränder-
liga Ljuset, Buddha Amitabha. 
O välborne, ditt nuvarande intellekt, som till sin sanna natur är tomhet, som inte är format till någon 
bestämd egenskap eller någon bestämd färg, som av naturen är tomhet, är Den Sanna Verkligheten, Det 
Allgoda. Ditt eget intellekt som nu är tomhet, men dock ej må betraktas som intighetens tomhet, utan 
såsom varande själva intellektet i sig, oförhindrat, lysande, fröjdefullt och lycksaligt, är själva medvetandet 
i sig, den Allgode Buddha, Samanta-Bhadra. 
Ditt eget medvetande, som inte är format till något, som i verkligheten är tomhet, och det lysande och säll-
hetsfulla intellektet – dessa två – är oskiljaktiga. Deras förening är Dharma-kaya-tillståndet av fullän-
dad upplysning. Ditt eget medvetande, lysande, tomt och oskiljaktigt från Strålglansens Stora Kropp, har 
ingen födelse och ingen död och är Det Oföränderliga Ljuset, Buddha Amitabha. 
Att veta detta är tillräckligt. Att inse att ditt eget intellekts tomhet är buddhaskapet, och se det som ditt 
eget medvetande, är att hålla dig själv kvar i det gudomliga sinnet som är Buddhas.1 
Men det intellekt som man talar som i Bardo Thödol är inte det vanliga intellektet, det är inte den 
fysiska hjärnans funktion och de jordiska kunskaper som man har samlat på sig under det aktuella 
livet. Det tomma intellektet, som är buddhaskapet och som låter en smälta samman med det gu-
domliga sinnet, är det högre jagets sinne, trikaya-buddhans högsta fas som kallas dharma-kaya. I 
Bardo Thödol utlovas att den som följer mahayanaläran som den beskrivs där, och alltså följer 
Padmasambhavas filosofi, kan nå ögonblicklig befrielse. Detta resultat kan uppnås utan medita-
tion, i stället befriar läran enbart genom att man hör. Hela filosofin bygger på att man lagrar de 
kunskaper och praktiska erfarenheter som man har skaffat sig, återföds, och i ett kommande liv 
kommer ihåg läran när det plötsligt är dags att uppnå buddhaskapet. 
Följaktligen är denna Thödol den lärosats varigenom buddhaskapet kan uppnås utan meditation; läran 
som befriar enbart genom att man hör; läran som leder varelser med stor ond karma på Den Hemliga 
Stigen; läran som framkallar omedelbar åtskillnad mellan invigda och oinvigda – eftersom det är en 
djuplodande lära som skänker Upplysning ögonblickligen.2 
Alla klasser av individer som har mottagit den praktiska undervisningen som kallas Vägledningarna 
kommer, om detta tillämpas på dem, att ställas ansikte mot ansikte med det Klara Urljuset; och de 
kommer att utan något mellanliggande tillstånd uppnå den ofödda Dharma-Kaya längs Den Stora Lod-
räta Stigen.3 
De som har mediterat över Den Stora Fulländningen och Den Stora Symbolen4 kommer att känna igen 
Det Klara Ljuset i dödsögonblicket; och alldenstundan de alla därmed når Dharma-Kaya är de alla så 
ställda att de inte behöver någon uppläsning av denna Thödol. Genom att känna igen Det Klara Ljuset i 
dödsögonblicket känner de också igen synerna av De Fridfulla och De Vreda under Chönyid Bardo och 
når Sambhoga-Kaya: eller också känner de igen under Sidpa Bardo och når Nirmana-Kaya; och efter att 
ha återfötts på de högre planen kommer de att i nästa återfödelse möta denna lära och sedan åtnjuta 
karmas kontinuitet. 5  

                                                 
 
1 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken, s 199-201. 
2 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken, s 248. 
3 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken s 192. 
4 Enligt not i Evans-Wentz är Den Stora Fulländningen Guru Padmasambhavas lära, Den Stora Symbolen är ett 
gammalt indiskt yogasystem besläktat med samma skola. 
5 Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken, s 246-247. 
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TRE RÖTTER 

Mina upplevelser har gett en direkt illustration till de principer som finns i vajrayanafilosofin, som 
till exempel de tre rötterna som är gurun (Padmasambhava), dakinin och yidam (medita-
tionsbuddhan).  Jag har också fått upplevelser som har att göra med vajran som en andlig spira av 
kraft och levande kristall, direkta överföringar av kraft och kunskap från gurun och dakinierna 
och så vidare. 

DEN ANDLIGA HIERARKIN 

Den filosofi som finns i vajrayana innehåller en andlig hierarki som emanerar från Adibuddha, 
som är den ursprungliga Buddhan som kallas Vajradhara eller Samantabhadra-Samantabhadri, 
och som är en fader-moder liksom alla tibetanska andliga krafter. Vajradhara/Samantabhadra 
påstås motsvara Dharma-kaya, det ”högsta” tillståndet i trikaya-buddhan. Från Adibuddhan ema-
nerar Vajrasattva med sin kvinnliga motsvarighet Vajrasattvatmika. Denna kraft beskrivs som en 
diamantnatur och en personifikation av den sanna naturen (swabhava) som träder fram i strå-
lande ”tomhet” från ens eget centrum.  
Från Vajrasattva emanerar de fem buddhafamiljerna som ibland associeras med Sambhogakaya, 
den mellersta nivån i trikaya-buddhan. Dessa buddhafamiljer motsvarar olika inriktningar, egen-
skaper och kunskaper som behöver utvecklas och balanseras för att människan skall kunna bli 
klar med sin utveckling på jorden. Strax före min upplevelse av trikaya-buddhans manifesterande 
i maj 2003 upplevde jag mycket konkret hur fyra krafter eller ”varelser” som hade hållit mig kvar 
släppte taget och hur jag kom upp i den blå ”buddhahimlen. Jag tolkar nu i efterhand denna upp-
levelse som att de fyra olika riktningarna i min personlighet var färdigutvecklade och att jag släpp-
tes vidare till nästa nivå, vilken inom kort alltså visade sig innebära förverkligandet av trikaya-
buddhan.  

MIN EGEN UTVECKLING I DET VITA KORSETS MYSTERIUM 

Det arbete som hade påbörjats med den undervisning som Hilma af Klint fick ta emot mellan 
1896 och 1906 fortsatte i mitt liv. I ett meddelande i oktober 2001 fick jag veta att jag var en ad-
ept i mysteriets lära och att jag tillhörde Det vita korsets bröder. Jag skulle förverkliga och sprida 
det vita korsets lära.   

Nu samlas vi alla för en avgörande händelse. Allt skall upp till ytan nu. Det som skett helt i det fördolda 
skall presenteras för världen. Visst är det svårt för dig men minns att det är detta du kämpat för i alla 
dina liv. Visserligen har du gjort alla erfarenheter som alla andra människor, du har växt på samma sätt 
som alla andra men du har i grunden alltid kämpat för sanningen. Visst kan ledstjärnan fördunklas i 
vissa liv, du har samma begär och samma svagheter som alla andra men du har dock lärt av dina 
misstag, förstått de läxor vi gett. Du är en trogen och läraktig elev, vår adept i mysteriets lära. Den 
vackraste sanning som finns och den är evig. Inskriven i himlarna med outplånlig text.  

Du måste ta till dig och förstå nu. Du är vår budbärare till människorna. Ditt liv skall ge ett exempel för 
många att följa. Var stolt och glad, vår gemensamma uppgift har krönts med framgång. Allt det vi 
kämpat för skall bli verklighet nu. Du bävar för det stora som sker och det med all rätt men du är den 
utvalda, den som skall bära facklan mot målet, mot fullbordandet av alla profetior. Vi är verkligen där 
nu, vi står vid målet för all strävan. Du har gjort ditt ensamma arbete och nu skall äntligen konstverket 
avtäckas. Tag emot våra välsignelser, vi lägger våra händer på dig, tag emot kärleken och kraften. Det 
sker verkligen nu, alla underverk som profetiorna talat om skall uppenbaras för mänskligheten nu. Du är 
korad, den utvalda bruden, hon som är värdig alla gåvor.  

Tag emot oss ikväll. Nu skall undret ske, vi skall förenas i den största kärleken. Du vet ju att det bara är 
gott det som väntar, det finns ingen anledning till rädsla och oro. Lita bara på oss, vi har all makt och du 
är vårt älskade verktyg. Visst känner du vår kärlek i varje stund? Vi vet ju att den alltid flödar ut över 
dig och alla andra. Den människa som lärt sig ta emot oss är i sanning benådad.  

Korset är vårt tecken, vi är det vita korsets brödraskap. Vår gemenskap känner inga gränser. Vi finns 
alltid med er, ni finns alltid med oss. I kärleken, i Gud, förenas vi närhelst ni vill och är redo. Vi har 
väntat så länge på detta. (Meddelande från mina Lärare den 23/10 2001) 

Vad detta betydde var i stort sett helt okänt för mig själv vid den tidpunkten, men under de år 
som följde blev de tre stegen på vägen upp till korset, korset och rosen allt mer tydliga och le-
vande för mig. Men jag klarade inte av att medvetet sätta in min utveckling i det ramverk som 
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undervisningen till Hilma af Klint utgjorde, det är först i efterhand som jag har kunnat se sam-
bandet och den totala överensstämmelsen mellan undervisningen om det vita korset och rosen 
som den andliga världen förmedlade för hundra år sedan och mina egna direkta upplevelser. Ett 
exempel på detta är den information om de tre stegen upp till korset från den 13 november 1899. 
Då sades det att ”stegen som leder upp till er heliga symbol (korset) är förberedelser till den ut-
veckling där alla De höga slutat, vid invigningen”. I min egen utveckling var den invigning som 
jag upplevde i juni 2000, när själen tog de tre stegen upp till korset, också verkligen starten på den 
sista stora utvecklingen fram till fullbordan som visade sig vara buddhans invigning.  

DET VITA KORSET ÄR EN SYMBOL FÖR DEN HÖGSTA KUNSKAPEN, INTUITIONEN SAMT FÖR VILJA 
OCH KÄRLEK 

Idag vet jag att den andliga utveckling som jag upplevde var en tantrisk process, trots att jag inte 
har haft någon medveten kunskap om tantrismen och trots att jag inte har mediterat över några 
indiska gudar eller mässat några mantran. Men tantriska filosofier och metoder siktar till rening, 
uppstigande och fastställande av en ny eller sann identitet på det rena medvetandets plan, något 
som jag har fått förmånen att vara med om trots att jag inte har anslutit mig till någon jordisk 
tantrisk guru eller studerat någon tantrisk filosofi. Den intuitiva kunskapen som fanns lagrad i 
min själ på den karmiska nivån hjälpte mig, tillsammans med all hjälp och kraft som jag fick ta 
emot från den andliga världen, framåt på ett fantastiskt sätt. 
Tantrismen förknippas ofta med sexuella metoder och i tantriska texter anger man tre olika och 
från varandra avskilda syften för sexualiteten, nämligen fortplantning, njutning och befrielse. Alla 
dessa tre nivåer är förstås legitima, men i slutstadiet av min egen andliga utveckling hade jag helt 
och hållet lämnat den fysiska nivån och arbetade mot målet att bli befriad. För att nå en befrielse 
från den materiella nivån och kravet på återfödelse måste kärlekskraften ledas in i fåror som inte 
skapar nya bindningar. Att skapa rening och balans kan inte ske genom att man på något sätt 
utnyttjar, använder eller är beroende av andra människor, det måste ske helt och hållet inom en 
själv och på nivåer över den fysiska kroppen. Övergången från att bejaka den fysiska sidan av 
kärleken till en andlig kärlek sker mycket sent i utvecklingen och det sker helt automatiskt när det 
väl är dags. Det finns verkligen ingen anledning att nedvärdera den fysiska kärleken eller att späka 
sig i tron på att man skall belönas för sin ståndaktighet i ”himlen”. 
Eftersom jag har vandrat på den allra sista delen av den andliga vägen har min utveckling handlat 
om balansering och sammansmältning av energier som har en maskulin-feminin polaritet, men 
det har skett på plan som helt och hållet har legat över den vanliga sexualiteten. Andlig kraft är 
kärlek, men det är en kärlek som är gudomlig, ren, hel, osjälvisk och opersonlig. När den andliga 
kraften leds in i andra banor än de rent fysiska kommer den att rena, utveckla och öppna upp 
människan på olika nivåer. För mig visade detta sig helt oväntat i samband med den första ge-
mensamma qigongträning som jag deltog i, vid det tillfället upplevde jag ett kundalinigenombrott 
trots att jag vid det tillfället inte hade någon som helst teoretisk kunskap om sådana företeelser.  
Men ett genombrott av denna starka andliga kraft är inte bara en härlig upplevelse, det för också 
med sig kval, smärta och omprövningar. Utvecklingen innebär ett mognande och det är aldrig 
enkelt att växa och utvecklas. I mitt eget fall utvecklades min kraft med hjälp av de starka känslor 
av kärlek som väcktes i samband med vissa av de människor som jag mötte inom qigongen, det 
var en utveckling som inte var särskilt lätt att förstå ens för mig själv och den koncentrerades 
särskilt runt en av männen i gruppen. I efterhand kan jag konstatera att det egentligen inte var så 
konstigt, träningen i sig siktar ju naturligtvis till att utveckla andlig kraft och därmed öppnas och 
utvecklas också förmågan till och kapaciteten för att känna kärlek.  
Den andliga utvecklingen innebär inte bara att förmågan till kärlek utvecklas, den innebär också 
att den egna andliga kraften växer. Dessa två fenomen är egentligen olika aspekter av samma fö-
reteelse, två sidor av samma mynt. Utvecklingen sker på olika plan, i olika dimensioner och den 
påverkar olika förmågor, men den måste alltid ske i balans. Kundalinikraften som är den ska-
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pande kärlekskraften öppnar upp chakran och andliga förmågor, som symboliseras av en lo-
tusblomma på varje nivå eller i varje centrum. Men förmågan att hantera denna kraft och det 
egna kraftfältet måste också utvecklas i motsvarande mån. Det här är något som sker helt auto-
matiskt, men jag gjordes ändå medveten om utvecklingen genom olika symboler och meddelan-
den från mitt högre jag.  
I efterhand är det lätt att var insiktsfull men under min egen fleråriga utveckling, och med tanke 
på den störtflod av drömmar, visioner och andra typer av andliga upplevelser som jag ”drabba-
des” av, var det inte lätt att se de stora linjerna. Jag hade ju faktiskt ingen aning om vad det hela 
syftade till och vart jag var på väg, men ändå rullade processen på och min kunskap återuppväck-
tes och ökade i hög grad just genom alla symboler som jag mötte och genom min egen inbyggda 
vilja att ständigt komma vidare i min utveckling.  

DET VITA KORSETS OCH ROSENS UTVECKLING 

Precis som rosen och korset steg för steg gavs allt mer djupgående betydelse i undervisningen till 
De fem, utvecklades dessa symboler allt mer i mina egna upplevelser. Och precis som rosen och 
korset var delar av samma enhet i den lära som De fem fick ta emot, utvecklades de parallellt i 
mina upplevelser och visades så småningom tillsammans. Rosen eller lotusblomman symbolise-
rade olika medvetandeplan i vissa av Hilmas teckningar1. I de Högas undervisning till kretsen runt 
Hilma sades rosen också vara de heliga mysteriernas tecken, invigningens blomster. I juni 2000 
hade jag en upplevelse som innebar att jag var en gyllene ros som slog ut. Denna upplevelse var 
kopplad både till de öppnanden av kraftcentra som pågick, till min ökande medvetenhet om kär-
leken som andlig kraft och till min växande intuitiva förståelse av den djupare innebörden i den 
tantriska filosofin. Men jag satte vid den tidpunkten inte alls mina upplevelser i samband med 
indisk filosofi eller tibetansk buddhism. 

KORSET SOM EN EXTERN FÖRETEELSE 

Meningen med korset utvecklades från det yttre till det inre för mig. Sommaren 2000 såg jag kor-
set som en helt extern företeelse som själen tog tre steg upp till och korsfästes på. De tre trapp-
stegen upp till korset symboliserade enligt undervisningen till De Fem vägen från okunnighet och 
bristande självkännedom till fullständig kännedom om det egna jagets förmåga att återspegla det 
gudomliga. I min egen utvecklingsprocess skulle dessa trappsteg också visa sig innebära en ut-
veckling från en start i total omedvetenhet till en nivå av fullständig självkännedom som jag 
nådde tre år senare i samband med buddhaskapet och den slutliga fullbordan.  
Under hösten 2000 utvecklades min andliga medvetenhet och korset visades i samband med trä-
ningen och därmed också i samband med en metod för att utveckla andlig kraft. Den 25/9 2000 
såg jag korset i samband med lotusblomman. Jag såg korset när jag satte ihop händerna i den 
rörelse som kallas ”lotusblomman” i den qigongmetod som jag tränar, och jag förknippade synen 
med Hilma af Klints förutsägelse om att vi skulle lyfta upp korset. Detta att lyfta upp korset i 
träningen finns också i Hilmas målning Evolutionen nr 2, där det vita korset lyfts över huvudet i 
en direkt avbildning av den rörelse som följer direkt efter ”lotusblomman” i ”min” qigongmetod 
(s 542). Vid den tid när jag såg denna vision ökade också min medvetenhet om sambandet mellan 
oss människor och de krafter i den andliga världen som längtar efter att förenas med oss. 
Dagen efter visionen av korset i samband med lotusblomman fick jag ett av de första direkta 
meddelandena från de andliga lärarna och där talades det om att min passion gestaltade Mäs-
tarens väg. Jag skulle låta intuitionen styra. Enligt undervisningen till Hilma af Klint var intuition-
en den högsta formen av kunskap.   

Planen gäller, tveka inte nu är det dags, tiden är kommen. Vi finns med er, tveka inte. Allt blir bra, 
ledaren finns nära. Vi är alla med er. Förtrösta, tveka inte. (Ser en ängel). Livet i allt, befruktande. Din 

                                                 
 
1 Kleveland, Förklaringsboken s 40. 
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passion gestaltar Mästarens väg. Han som lever i er alla. Livets källa, livets vatten, klart och livgivande. 
Kärleken är allt. Mästarna i alla tider jordens folk har befruktat. Vägen är svår men segern skall komma. 
Tveka inte om detta. Kunskapen finns inom er. Låt intuitionen styra. (26/9 2000) 

KÄRLEKENS KORS  

I slutet av april 2001 kände jag att jag måste erkänna den starka kärlek som jag kände för en av 
lärarna inom qigongen. Det här var verkligen inget som jag själv önskade, men på något sätt 
tvingades jag att vara öppen och sann för att kunna komma vidare i min utveckling. Någon dag 
efter det att jag hade skickat mitt mail i detta ärende fick jag en strålande vision av det vita korset 
av kristall med rosen i mitten och jag tänkte på Hilmas målningar med namnen Tystnad, Kärlek, 
Sanning och Helighet.  
Jag kände att kärleken är helig. Om man förtrycker och förnekar den förnekar man något gudom-
ligt. Jag blev övertygad om att kärleken lever vidare över den kroppsliga döden, att all kärlek vi 
känner för andra människor är något vi faktiskt har nytta av i senare liv. Jag insåg att om man 
bejakar kärleken bejakar man Gud. Jag ville att kärleken skulle vara en ren kraft, en ren känsla, 
utan krav på att få något tillbaka, utan ägande, utan åtrå. Jag kände också tydligt att min kamp 
med att erkänna kärleken handlade om att betvinga egot och stoltheten, något som tydligen var 
nödvändigt för min utveckling. Vid den här tiden insåg jag också att kärleken är Gud och nyckeln 
till allt. I ett meddelande den 9/5 2001 bekräftade den kraft som kallade sig Ananda att jag var på 
rätt spår, Gud är verkligen kärlek.  

KROPPEN ÄR KORSET 

I mitten av maj 2001 hade jag en känsla av att det sänktes ner en ”klädnad” över mig när vi trä-
nade. Jag började urskilja mer rörelse i kraftfältet i träningen och jag hade också vid ett uppvak-
nande en vision av att anden tränade i kraftfältet och liksom förde samman en ridå av levande 
guld. Vid en träningskurs i mitten av maj insåg jag att kroppen är korset och jag kände ännu tydli-
gare hur kraftfältet lyfte och hjälpte till i inlärningen. Jag såg detta kraftfält, qi-fältet, som kärlek, 
som Gud, och jag kände att våra själar förenades i denna kraft. Jag kände att min andlige Mästare 
alltid är med mig och att den kvinnliga och manliga kraften förenades på alla nivåer. I maj 2001 
förstod jag att det gudomliga är både gud och gudinna och att alla vi människor är präster och 
prästinnor som har detta gudomliga inom oss. 

KORSET ÄR LIVET 

Min medvetenhet om den andliga kraften och närheten i träningen ökade alltmer, det var en ge-
menskap med deltagare på det andliga planet som fanns både ”här” och ”där”. I slutet av maj 
2001 upplevde jag ytterligare ett starkt öppnande och jag såg åter det vita korset med rosen i 
centrum (s 149). Korset verkade bestå av levande kristall och det var som om blomman i mitten 
pulserade. Dagen efter var det som om jag var mitt i ett andligt förlossningsarbete och jag kände 
den starka doften och smaken av parfym som jag förband med starka andliga genombrott. 
I slutet av juni 2001 fick jag en vision av en rosenknopp som just var på väg att slå ut, den bestrå-
lades av ljus och kraft uppifrån. Ytterligare ett par veckor senare hade jag en enormt stark upple-
velse av andlig kraft och öppnande där jag uttryckte att ”jag är Guds”. Upplevelsen kulminerade i 
en vision av det gudomliga i en manligt-kvinnlig form. Någon dag senare såg jag inom mig i sam-
band med träningen hur två gyllene ormar slingrade sig runt varandra och jag upplevde återigen 
att kanaler öppnades i min energikropp. Vid det tillfället fick jag också en vision av en lo-
tusblomma.  
I augusti 2001 förbereddes jag för mottagandet av Texten från de Höga Mästarna. Den andliga kraf-
ten var åter mycket stark, och jag såg bland annat hjulkorset. Ett par dagar senare fick jag en vi-
sion av en kvinna som förvandlades, transformerades, till en annan ”energiform” och jag upplev-
de också att jag själv genomgick en ansträngande utveckling. Den 13/8 2001 fick jag ta emot en 
mycket stark uppmaning att ta mitt ansvar och att infria de löften som jag tydligen hade gett i 
något tidigare liv. Jag var tvungen att erkänna vilka det var som ledde mig. Mysteriernas herrar 
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kallade mig till tjänst, jag hade en skuld som skulle återbetalas och nu var det dags att visa att jag 
var en vuxen man i min andliga utveckling. Nu använde de andliga krafterna sig av samma namn 
som de hundra år tidigare hade använt i undervisningen till den grupp kvinnor som kallades De 
Fem. Efter denna mycket starka kommunikation såg jag det vita korset som ju var den symbol 
som kvinnorna i gruppen De Fem hade samlats kring hundra år tidigare. 

DEN UTSLAGNA ROSEN - DIREKT LEDNING AV HÖGA OSYNLIGA INTELLIGENSER 

Den 23/8 2001 började jag ta emot Texten från de Höga Mästarna och samma morgon fick jag en 
vision av en helt utslagen ros. Enligt undervisningen till De Fem betecknade den utslagna rosen 
övergången till direkt ledning av höga osynliga intelligenser. Men jag kände mig inte värdig detta 
tecken, inte var jag så långt kommen som jag borde? Under hösten 2001 fick jag ta emot en 
mängd meddelanden från den andliga världen om att jag var utvald, att jag nu hade kommit till 
det ögonblick då alla profetior som hade ställts upp för mig i tidigare liv i Egypten, Kaldéen och 
Kina äntligen skulle infrias. Korset sades vara den symbol som samlade dem som ledde mig, de 
som ledde arbetet var Det vita korsets brödraskap.  
I ett meddelande den 31/10 2001 sades det att mitt ljus skulle bryta fram nu, att min själ skulle 
stråla fram som den gyllene diamant den är. Jag skulle höljas i guld och ädla stenar, jag som var 
deras ledstjärna och vän. Om man blir ett med Gud blir man själv en Gud. Allt är ett. Om man 
tar in Kristus i sin kropp och blir ett med Honom bli man själv en Gud. Alla människor skall 
göra denna erfarenhet, nå detta mål. Under våren 2002 arbetade jag med att lösa upp och rensa ut 
gamla karmiska skador och jag fick återigen den 9/3 2002 en vision av det vita korset i samband 
med en stark andlig kontakt.  
Under våren och sommaren 2002 upplevde jag också en gradvis utveckling mot allt närmare kon-
takt med min mästare i den andliga världen. Jag kände att min kärlek till mästaren växte och ledde 
mig framåt i min utveckling, samtidigt som hans kärlek var den kraft som bar mig framåt. Jag 
förnam också hans närvaro i olika upplevelser av det vita korset och öppnanden av hjärtchakrat. 
Kontakten med mästaren tog sig så småningom uttryck i upplevelser av att vår kraft smälte sam-
man i ljus och eld. Den 3/5 2002 fick jag en vision av den vita kristallkraften på en regnbågsfär-
gad tron. Kärleken som den grundläggande kraften visade sig den 4/6 2002 i en vision av en hake 
och en hyska som häktades samman och jag fick en unik känsla av att himmel och jord, ande och 
materia, förenades. 

ATT SJÄLV BLI DET VITA KORSET 

I augusti 2002 fortsatte min kamp för att lösa upp den skada som min själ hade fått i samband 
med den spanska inkvisitionen på 1500-talet. I samband med det hade jag en stark upplevelse den 
3/8 2002 av att jag själv var det vita korset av levande kristall. Jag förenades med ett annat kors i 
rosen, i hjärtchakrat. Jag ser numera denna upplevelse som en invigning till den sista fasen i mitt 
mysterium. Jag fick också ta emot starka bevis från den andliga dimensionen om att jag gick 
framåt i min andliga utveckling. Målet att lyfta korset över huvudet i qigongträningen som jag 
hade blivit medveten om hösten 2000 nåddes äntligen den 29/9 2002. Det blev ”rörelse” eller 
uppståndelse i den andliga dimensionen och någon sade ”hon gjorde det, det var första gången”. 
Någon kom emot mig med utbredda armar och omfamnade mig, det var som en gratulation. 
Under kampen med att förstå och förlåta det som hade hänt i Spanien för så länge sedan, och 
därmed också släppa fri den del av mig själv som satt fångad i sorg och bitterhet, kände jag att jag 
fick hjälp från krafter som gav mig tillskott av kraft och jag kände också återigen en doft av ros 
och lilja. De krafttillskott som jag fick hjälpte helt klart till med mitt renings- och utrensningsar-
bete, men de gav också upphov till starka och obehagliga motreaktioner i kropp och psyke.  
En månad senare var det som om den stora rosenbusken utanför mitt fönster var täckt av tusen-
tals gyllen rosor när jag tränade. Jag fick ett hjärta i guld när jag satte tummen mot långfingret i 
fjärde sektionen. Jag tänkte på att förhärliga och bli förhärligad, på punkten mitt i evighetsteck-
net, punkten där ande och materia möts. Den 20/11 2002 hade jag en underbar upplevelse av 
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kraft och härlighet. Det var som om det var ett oändligt rum i mig, fyllt av Guds närvaro. Vårt 
kraftfält var så starkt. 

BUDDHASKAPET 

Under våren 2003 inleddes ett nytt skede i den utveckling som så småningom skulle leda till min 
upplevelse av trikaya-buddhan och buddhans förening med universums centrum. I början av april 
fick jag en vision av en hög kraft som jag såg som en grön linga med gnistrande juveler vid basen. 
Dagen innan såg jag vid uppvaknandet åter det vita korset. Jag ”kom ihåg” mantrat Om mani 
padme hum och började förbinda mina drömmar om en ny sol med födelsen av en buddha.  
Min ande blev allt starkare och mer medveten och jag fick en känsla av att lyftas upp på en platt-
form. Någon dag före den 21/4 2003 såg jag återigen hjulkorset för min inre syn. Samtidigt insåg 
jag att min direkta andliga utveckling strax hade pågått i tre år, tre månader, tre veckor och tre 
dagar. Jag förknippade denna tidsrymd med en buddhistisk askets tid i avskildhet. Den dag som 
jag hade sett som slutet på min period i avskildhet fick jag också uppleva en stor andlig belöning, 
ett kraftmöte som jag faktiskt inte hade ord för. Dagen efter upplevde jag att fyra krafter höll mig 
fast. Men plötsligt släppte de ”taget”, öppnade upp bojorna. Jag steg uppåt, genom en underbar, 
varm, himmelsblå rymd, inte alls den vanliga svarta och tomma rymden. Nu efteråt ser jag denna 
upplevelse som en bekräftelse på att mina jordiska krafter var fullt utvecklade och att jag släpptes 
upp i den ljusblå ”buddhahimlen”.   
Samtidigt med dessa starka andliga upplevelser plågades jag åter av en stark längtan efter att den 
grupp som jag hade känt igen i qigonggruppen skulle enas, jag hade en känsla av att vi alla måste 
vara medvetna och deltagande för att det skulle bli möjligt att genomföra det som skulle ske (vad 
det nu var). Den 5/5 2003 fick jag så en direkt överföring av kraft och kunskap från Padma-
sambhava, Guru Rinpoché, och hans dakini. Dagen efter kontakten med Guru Rinpoché och 
hans dakini såg jag plötsligt sambandet mellan hjulkorset och de tibetanska mandalorna.  
Nästa dag fick jag en vision av att jag födde ett ”andebarn” och samma natt drömde jag att jag 
hade fött ett barn som var så stort och försigkommet. Redan samma dag som han var född bör-
jade han prata. Dagen efter denna dröm gick jag till biblioteket och lånade Den tibetanska döds-
boken, Bardo Thödol. Nu i efterhand kan jag ju konstatera att drömmen om det nyfödda barn 
som var så försigkommet att det kunde tala redan första dagen handlade om födelsen av buddhan 
så som den bland annat beskrivs i Bardo Thödol.  
Varhelst jag föds, var och när det än sker, låt det då ske att jag möter Gudomligheterna; om jag är i 
stånd att gå och tala så snart jag föds, låt det då ske att jag får det intellekt som inte glömmer men minns 
mina tidigare liv.1 
Den 11/5 2003 kom så nästa stora steg framåt när jag fick uppleva ett direkt medvetandegörande 
av vad trikaya-buddhan egentligen är. I nästa ögonblick fick jag vara med om en stor kraftsam-
manslagning och en invigning i en grotta som förde mig tillbaka till ögonblicket före Big Bang. 
Dagen efter drog alla mina liv förbi för min inre syn. Den 24/5 2003 såg jag en modergudinna. 
Hon var på väg bort, jag såg henne bakifrån, men så vände hon sig om gav mig en sista gåva. 
Hon delade med sig av sig själv. Det var en Jordgudinna, en modergudinna, bredhöftad, neolitisk. 
Det handlade om att ta farväl av modern, materien och kravet på återfödelse i nya liv på jorden 
och om den stora tacksamhet som jag känner inför allt som liven på jorden gett mig. 

ATT TA EMOT FADERN PÅ JORDEN  

Den 11/6 2003 hade jag en andlig upplevelse av att jag täckte toppen av berget med min ande, 
med min kärlek. I samma ögonblick var jag uppe på toppen och gick mellan rader av själar som 
hälsade mig. Två veckor senare, den 23/6 2003, väcktes jag plötsligt och såg i detsamma ett ark 

                                                 
 
1 De Goda Önskningarnas Stig. Evans-Wentz, Den Tibetanska Dödsboken s 331 - 335. 
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med mycket kraftig vit text på svart botten, det var något om Fadern, den fullständiga bilden, 
navet i hjulet, kunskap och att vara färdig i kväll när jag kommer. Senare på kvällen var det som 
om jag och fyra andra bildade ett hjul med mig i mitten. Jag satte hjulet i rörelse. Plötsligt var 
Fadern där. Kanalen var öppen. Jag fördes ut över Jorden. Andliga ”tussar”, som om man tar 
bomullstussar ur ett stort stycke bomull, fördes ner genom min kanal och föddes ute i världen. 
Jag blev på något sätt upplöst, utspridd över Jorden. Var osäker på om jag skulle kunna komma 
tillbaka. I denna upplevelse var jag ett med Fadern, anden som föddes ut i materien. Anden är en, 
allt har samma ursprung och samma mål.  

DEN STORA FULLBORDAN – HJULKORSET OCH BUDDHANS FÖRENING MED CENTRUM 

Den 28/6 kom den sista stora invigningen där buddhan växte upp och förenades med centrum. I 
upplevelsen skapades ett stort gyllene hjul som sattes i rörelse och slungades ut i universum för 
att hamna med sitt centrum i universums centrum. Jag var själv i mitten av detta hjulkors. Även i 
denna upplevelse hade jag en känsla av att det var fyra olika krafter som samverkade och enades, 
på ett liknande sätt som vid invigningen i grottan. Upplevelsen demonstrerade Dharma-Dhatu, 
den sanna grunden för den universella lagen eller läran.  
Det vita korset gjordes alltså allt mer innehållsrikt under min utveckling, för att slutligen manife-
steras som hjulkorset (cirkeln med fyra ekrar) som bar mig genom universum och till den slutliga 
föreningen med centrum. Lärarna i mysterieundervisningen till De fem försökte också beskriva 
hjulkorset, som de sade var den nya symbol som de ville föra fram. 

Cirkeln är en begränsning av något som i själva verket syns som intet, därför har cirkelns omkrets blivit 
symbol för den begränsning som den oändlige lade på sig själv för att så ytterligare genom begränsning 
efter begränsning skapa ett universum. Denna cirkel skall ni sätta där de två bjälkarna korsar varandra, 
och detta skall tala om att som de fyra armarna sträcker sig ut från denna cirkels omkrets, så sträcker 
sig det oändliga livet ut åt alla väderstreck, omfattande en hel materiell värld, pulserande genom varje 
dels största såväl som minsta företeelse. Livet är inget annat än denna makt som begränsat sig själv 
och strålar ut i allt, ger liv, uppehåller liv och återkallar liv. Så skall ni förstå den nya symbolen. Och den 
skall tala till er sitt mäktiga språk, att det inget finns som inte uppehålls av ett gudomligt liv. Tala om en 
gränslös kärlek som underkastat sig begränsning för att lyckliggöra. (16 oktober 1900) 

Det (korset) skall också väcka tanken på ett osynligt, ofattbart centrum och föra tanken vidare till 
omkretsen kring detta centrum, begränsningen, manifestationen av det ursprungliga. (23 oktober 1900) 

Detta kors, den stora symbolen för mysteriets invigning, är det ursprungliga korset. Inte den 
svarta symbol som talar om straff och död, utan det gyllene hjulkorset som för oss till glädje och 
nytt liv. 

Korset fanns långt före den kristna tideräkningen, det fanns långt före varje känd tideräkning, och det 
var samtidigt som det utgjorde symbolen för en människas form, det underlag på vilket de gamla, nu 
glömda, fäste dem som vunnit en sådan utveckling i kunskap, renhet, viljekraft och makt att de ansågs 
värdiga. Sedan förflyttades de ut ur kroppen till regioner som de i materien bundna inte äger inträde i. 
Det var invigningens kors. Det var tecknet på vilket lärjungens uppmärksamhet fästes redan när 
studietiden inleddes. Sedan gjordes det innehållsrikare för honom efter hand, tills det slutligen bar 
honom när han vunnit sin fulla kraft. Detta är det ursprungliga korset – inte det som vi dör på utan det 
som för oss till liv. Då förstår ni att jag har rätt när jag hälsar det som glädjens tecken. (30 oktober 
1900) 

JAG ÄR ANANDA – DEN SLUTLIGA BEFRIELSEN 

Insikten att ”jag är Ananda”, att min sanna jag är ett med det Högsta, innebar att själen plötsligt 
släpptes loss från livet i kroppen och begav sig hemåt. Jag fick dock ett meddelande om att jag 
var tvungen att bli kvar på jorden ett tag till eftersom jag hade ytterligare åtaganden att fullgöra. 

KORSET SOM EN SYMBOL FÖR EVIGT LIV  

En av de lärdomar som de andliga lärarna försökte överföra genom det vita korsets symbolik till 
gruppen De fem var att det vita korset betyder evigt liv. Rosen på korset är det gudomliga livet 
(kärleken) som finns djupast i människans väsen och som helt har genomträngt materien och 
tagit den i besittning när utvecklingen på jorden är fullbordad. Under min egen utveckling kom 
insikten att vi verkligen har evigt liv steg för steg. Genom öppnandet mot mina tidigare liv insåg 
jag att idén om att vi bara har ett liv och att detta liv skulle vara helt beroende av en fysisk kropp 
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är fel. I samband med den fjärde invigningen, buddhans manifesterande, såg jag alla mina liv dra 
förbi för min inre syn och detta var en slutlig bekräftelse på att vi lever och utvecklas genom 
många liv här på jorden. 
Efter upplevelserna av att vara en del av anden som föddes ut över jorden som ”tussar av bo-
mull”, och att jag var ett med Fadern som föddes i materien, visste jag utan tvekan att min in-
nersta kärna och mitt högre medvetande är ett med det gudomliga och därmed står utanför livet, 
döden, tiden och rummet. Den yttersta insikten är att vårt sanna jag är ett med det gudomliga och 
att vi därigenom har evigt liv.    
Den 9/9 2003 drömde jag om en tunnel som var ”kvinnornas väg” och om ett paradis där vat-
tenfallet var uttorkat. Jag var åter inne i en fas där jag kände av ett mycket starkt kraftfält. Jag 
tänkte på den gamle, Fadern, som stigit ner till jorden och på den mycket starka och enade kraft 
som hade börjat verka. Jag vilade en stund och drömde om en kvinna vars ögon förvandlades till 
kristall. Jag såg en mängd bilder, en vacker trädgård etc. Jag såg också det vita korset av kristall 
för ett ögonblick, nu med den vita rosen som täckte hela korset. Bakgrunden var ljus, kanske ljust 
violett (se Hilma af Klints målning De stora figurmålningarna nr 9, Helighet). Denna bild var en 
sista bekräftelse på att det vita korsets mysterium hade nått sitt mål, rosen var nu helt utslagen 
vilket betecknade kärlekens fulla utveckling och insikten att det högsta inom mig själv är ett med 
det gudomliga, ett med det eviga livet. 

KORSETS NYA SYMBOL SOM SKALL SÄTTA STOPP FÖR DEN KRIGSHETSANDE OCH AVSKILJANDE 
FILOSOFIN  

I mitten av juli samma år såg jag en bild av kraft där två kors förenades till ett åttaarmat kors. 
Korsets symbol återkom i en mycket stark vision den 6/9 2003 där ”den gamle” grät förtvivlat 
över ”Harmagedon” som var andra världskriget med allt lidande och död. Korset verkade sym-
bolisera ett krav på att denna slags händelse aldrig mer fick upprepas, det sattes upp som ett 
stopptecken och en andlig symbol på jorden. Det var först långt senare, i samband med mitt ar-
bete med Bibelns bakgrund och de destruktiva mästarkulterna i början på 1900-talet, som jag 
förstod sambandet mellan det andra världskriget och den blinda tron på de kristna profetiorna 
om en krigisk Messias/Führer och ett tusenårigt rike som skulle komma efter ett förödande krig.   

FORTSATT ARBETE UNDER DET VITA KORSETS SYMBOL 

Under hösten 2003 började jag med ett arbete som så småningom visade sig innebära att jag fick 
göra en total omvärdering av de etablerade sanningarna om de monoteistiska religionerna. Detta 
arbete var mycket tungt men jag fick också mycket hjälp från den andliga världen och stark led-
ning. Den 18/1 2004 fick jag ett genombrott som hjälpte mig att förstå att centrum för historier-
na i Tanak/GT egentligen var Babel och inte Jerusalem, och jag såg ett berg med ett vitt kors 
med en ros i centrum. Natten efteråt var orolig, jag fick kontakt med ett starkt andligt kraftfält 
som visade sig som juveler och färger. Arbetet med Bibelns rätta bakgrund innebar en fullbordan 
av det som hade påbörjats genom undervisningen till Hilma af Klint och hennes vänner där det 
sades att kristendomen var en vrångbild och att kristendomens mörka kors, som symboliserar 
död, skulle ersättas av det vita korset som står för liv och glädje. 
Det vita korset och rosen har alltså varit en genomgående symbol i både den undervisning som 
Hilma af Klint och hennes vänner fick ta del av och i mina egna upplevelser. Det var förstås na-
turligt att se korset som en kristen symbol för de fem kvinnorna i förra sekelskiftets Stockholm, 
och även jag tolkade länge mina upplevelser i skenet av att det vita korset var den kraft som kallas 
Kristus. Men så småningom började jag inse att Kristus var samma kraft som till exempel An-
anda, Shiva-Shakti, Krishna och Eros, och att alla dessa namn var olika benämningar på Gud. 
Ananda betyder ju ”gudomlig sällhet”. Den 6/5 2003 insåg jag att benämningar som Kristus, 
Shiva och Ananda (som var den kraft som sades leda det projekt som jag var en medarbetare i), 
var olika ord för det fullständiga självmedvetandet. Detta var också cirkeln som omsluter de fem 
buddhafamiljerna, ett medvetandetillstånd men också en kvalitetsnivå.  
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När jag nu tittar tillbaka på händelserna under åren 2000 till 2003 ser jag tydligt att det vita korset 
av levande kristall blev allt mer kraftfullt och tydligt samtidigt som jag gick framåt i min andliga 
utveckling och i min kamp med att förstå kärlekens i grunden andliga natur. Jag kände tydligt att 
kärleken till min själsliga partner hjälpte mig framåt i träningen och gav mig tillgång till en stark 
andlig kraftkälla. I nästa steg var det kärleken till mina bröder och min mästare i den andliga di-
mensionen som drog mig uppåt och hjälpte mig framåt. I det sista steget var det kärleken till det 
gudomliga och till allt i Universum som möjliggjorde buddhans förening med Universums Cent-
rum och den slutliga befrielsen från kravet på återfödelse. 
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SAMMANFATTNING AV DET VITA KORSETS FILOSOFI 

· Vår utveckling handlar om att vi föds som själar ur det stora Alltet och att vi inkarne-
ras i liv efter liv för att växa och utvecklas. Målet för den själsliga evolutionen är att nå 
fullbordan och återvända till vårt ursprung som fullt medvetna och fullt utvecklade 
andar. Evolutionen handlar om att ande och materia samverkar mot det slutliga målet 
att känna sig själv. Materien är en förutsättning för andens födelse. 

· Evolutionen sker helt genom den inneboende gudomliga kraft som finns i varje männi-
ska, den är det sanna mysteriet. 

· Det finns bara en väg mot fullbordan, den vägen går genom det egna inre och den kan 
bara vandras på egen hand.  

· Våra själar är ett resultat av en lång evolution, ända från vår mänskliga kulturs första bör-
jan när vi dyrkade den neolitiska modergudinnan via många olika kulturer och filosofier 
fram till idag. Vi bär alla med oss erfarenheter från tidigare liv, även om de inte är med-
vetna.  

· Liven i kroppen och på jorden är en nödvändig och värdefull skola som hjälper själen 
att växa och utvecklas mot sin slutliga fullbordan. Reinkarnation är ett krav för själens 
utveckling, och medvetandeprincipens kontinuerliga fortbestånd över flera liv är ett 
bevis för själens högsta utvecklingsnivå. 

· Karma är den kraft som skapar våra nödvändiga erfarenheter, men också det som 
hjälper oss att förstå, och så småningom rensa ut, de negativa ytterligheterna av vår 
jordiska kraft i form av ilska, egoism, girighet och avund. Karmakraften driver ut-
vecklingen framåt mot dess fullbordan 

· Det finns andliga sanningar som är grundläggande och som kommer att uppenbaras för 
varje människa vars själ kan göra sig fri från sin bundenhet i kroppen och materien. Dessa 
sanningar är oberoende av teorier, dogmer och religioner, de är andliga grundlagar som 
har att göra med vår egen och Alltets innersta natur. Denna kunskap är gnosis, den intui-
tiva kunskap som är resultatet av egna direkta upplevelser. 

· Den kraft som är grunden för allt, och som hjälper oss framåt i vår utveckling, är den gu-
domliga kärleken. Dess ursprung och källa är det gudomliga i sin manligt-kvinnliga form, 
Fadern-Modern. Vår uppgift är att samla, rena och utveckla denna kraft så att den kan 
lyfta oss upp till nästa nivå i vår utveckling. 

· När själen gör sig fri och börjar utforska universum och den andliga dimensionen kom-
mer den i kontakt med en hierarki av andliga krafter som arbetar för att föra ner kraft till 
oss människor. Dessa krafter drar oss vidare upp till nästa nivå och hjälper oss att nå full-
bordan som människor. Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan oss människor och 
de andliga krafterna, vår fullbordan är också ett villkor för deras vidare utveckling. Vårt 
jordiska jag måste fullbordas för att vårt högre jag skall kunna nå sin fulla bestämmelse.  

· Vårt mål är att själv bli sin egen Mästare, att själv föda sig själv till nästa liv. Detta mål kan 
man inte finna på något annat sätt än genom den egna inre vägen och genom den hjälp 
som man får från Mästarna i den andliga hierarkin och det egna högre jaget. 

· De sista stegen i vår mänskliga utveckling handlar om att nå en allt större medvetenhet 
om, och gemenskap med, den gudomliga kraft som arbetar för att utveckla och föra alla 
mänskliga själar tillbaka till sitt ursprung. Denna kraft är det vita korsets kraft, den kraft 
som finns i vårt gemensamma centrum. Vi tillhör alla Det vita korsets brödraskap.  
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· Slutfasen av vår evolution handlar om att utveckla självkännedom, självmedvetande och 
självuppoffring så att själen kan ta det sista steget upp på det vita korset. Därifrån växer 
medvetenheten från att se korset som en extern företeelse, till att direkt uppleva det som 
en levande andlig kraft och slutligen till att inse att man själv är det vita korset och har 
evigt liv. När man nått denna nivå blir man i nästa steg ett med det egna högre jaget och 
därmed själv en buddha. Det sista steget i utvecklingen innebär att det vita korset växer 
till ett hjulkors, till den gudomliga kärlekens hjul. Detta innebär fullbordan av hela vår ut-
veckling på jorden och en invigning till nästa nivå genom att buddhan, det högre jaget, 
förenas med universums Centrum. 

· Ande och materia, himmel och jord, det högre och det lägre jaget, det gudomliga och 
människan, allt genomsyras av samma gudomliga kraft. Denna kraft är liv, växande, kär-
lek, rytm, harmoni och glädje. Den gudomliga kraften verkar för att allt skall utvecklas 
mot sitt slutliga fullkomnande. Allt är ett.   
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