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INTRODUKTION TILL VISDOMEN 

 
Lektion 1. 

 
De här fyra lektionerna skrevs för att göra undervisningen om ’Visdomen’, (engelska The 

Wisdom) tillgänglig för fler. 

 

* * * 

 

Inledningsvis behöver vi förklara hur ’Visdomen definierar begreppet ockult. Ordet har 

använts för att förklara diverse fenomen och övningar och lett till att personer som har använt 

ordet ockult betraktats som minst sagt udda. 

 

När nuvarande och tidigare betydelser som ordet fått har skalats bort, kan det ses som en 

mycket bra term, faktiskt den enda, som på ett adekvat sätt kan beskriva det genomgående 

temat i undervisningen.  

 

Ordet ’ockult’ hänför sig till allt som döljs av formen som vi normalt inte kan varsebli med 

våra fysiska sinnen. Människan betraktar vanligtvis ett objekt, vare sig det är en människa, 

ett djur, en växt, något från mineralriket eller något som skapats av henne själv, utan att 

känna till eller ens överväga dess inre verklighet. Hon ser bara själva formaspekten och 

tolkar den, utan att förnimma dess inre, essentiella betydelse. Formen är en stängd dörr, till 

den sanna meningens värld, som hon aldrig har öppnat. Hon ser dörren som om den är allt 

som finns, utan att förstå att det är en dörr, genom vilken hennes medvetande kan passera 

för att varsebli det den döljer. Den inre verkligheten förblir dold, eftersom människan bara 

uppfattar symbolen, den uttrycksform som anger dess närvaro.  

 

Denna närvaro av en inre verklighet eller ’essentiell mening’, benämner vi ’det ockulta’, då 

den har suddats bort ur synfältet pga den tolkning människan gjort av dess närvarande, 

symboliska uttrycksform. Hon ser inte verkligheten, hon ser bara vad denna (formen) 

uttrycker, och förbiser därför ofta t.o.m. detta uttryck.  

 

Genom att använda ordet ockult i undervisningen gör vi oss samtidigt av med dess bi-

betydelser, såsom vidskeplighet, så kallad magi eller övernaturliga krafter och det som förr, 

felaktigt ansågs vara ’ockult praxis’. Uppmärksamheten riktas istället mot den inre 

verkligheten och presenterar en undervisning som är utformad som en vetenskaplig 

undersökning av den inre verkligheten som ett specifikt ämne.  

 

Denna inre verklighet kan uppfattas, förstås och förverkligas av alla människor som är 

intresserade. Den är inte något som är ’utöver eller bortom’ den vanliga människans 

uppfattningsförmåga, om hon medvetet anstränger sig för att förstå den. Inte heller är den 

något man blint skall acceptera, bara för att man inte kan se den. Det mänskliga med-

vetandet kan uppfatta och förstå den. 

 

De metafysiska/esoteriska skolorna kan ses som den första och primära grunden att bygga 

denna nya vetenskap på; och ger dessutom trovärdighet då de erbjuder en baskunskap som 

fullt ut svarar mot behoven hos de som börjar studera det ockulta.  
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De många religioner som existerar i världen idag, betraktas av ’Visdomen’ som ett svar på 

människans behov. Var och en av dem anses fylla en plats i Guds Plan och är ett svar på 

den längtan, som deras anhängare har.  

 

Syftet med ’Visdomen’ är att lägga grunden till ett sant syster- och broderskap mellan alla 

människor, genom en universell förståelse. Det förutsätter ett ’utbildningsprogram’, som 

kommer att ge alla människor en gemensam kunskapsbas, som är tillräcklig för att skapa 

förutsättningar för en lösning på vilka relationsproblem som helst, oavsett om de finns inom 

familjen, i samhället, mellan olika folkslag eller i världen i stort.  

 

Detta förutsätter självfallet att det verkligen finns en sådan baskunskap som kan presenteras 

för och förstås av alla. Undervisningen i ’Visdomen’ erbjuder metoder och former för 

presentationen som gör kunskapen begriplig för alla medvetandenivåer. Det mänskliga 

medvetandet är idag redo för en sådan utvidgning av medvetandet.  

 

Denna baskunskap är en syntes av all sanning som är inneboende i varje form. Med andra 

ord innebär detta att all undervisning innehåller sanningen oavsett skenbara olikheter och 

deras gemensamma mötesplats står att finna där denna Sanning betonas snarare än 

olikheterna, 

 

När barriärerna avseende språk, terminologi, kulturell bakgrund, seder och bruk kan ses 

och förstås i sitt sanna ljus, kommer de inte längre att existera, utan enbart ses som olika 

uttrycksformer för samma universella Sanning. Då kan människan förvandla sina konflikter 

till harmoni och leva som systrar och bröder i en värld av riktiga mänskliga relationer.  

 

Om vi betraktar det hela ur en begränsad synvinkel, det vill säga utifrån den egna tros-

uppfattningen, förefaller uppgiften nästan omöjlig. Om man däremot ser på det utifrån ett 

perspektiv, som ser all sanning relaterad till Den Enda Universella Sanningen, oavsett den 

uttrycksform den kan tänkas ta vid en speciell tidpunkt, så blir uppgiften inte bara möjlig 

utan dessutom trolig. Detta är nästa steg i utvecklingen som mänskligheten behöver ta.  

 

Uppgiften handlar om att relatera alla tankeinriktningar till varandra; om att relatera 

Sanningen i alla religioner till varandra och om att sammanföra vetenskap och religion etc. 

Människan behöver se bortom de barriärer av ideal och trosuppfattningar som hon själv har 

skapat, men innan hon kan göra det, behöver både formen och dess innehåll upplysas, så 

att Sanningen blir synlig för henne. Det är detta denna undervisning strävar efter att 

åstadkomma.  

 

Ingen som accepterar denna undervisning, har några som helst förpliktelser gentemot 

’Visdomen’ eller mot någon idé eller något abstrakt begrepp han eller hon mottar. 

Människan är förpliktigad endast mot sig själv och måste lämnas fri att förverkliga sin egen 

frälsning.  

 

Syftet och målet med det som skall utföras, är väldigt enkelt, sett i ljuset av det ovan-

stående. Undervisningen av ’Visdomen’ är ämnad att vara en första länk i en kedja av ljus 

som till slut, förhoppningsvis, kommer att omsluta hela vår planet. 


