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INTRODUKTION TILL VISDOMEN 

 
Lektion 2. 

 
Denna undervisning sägs vara ny och likväl är den lika gammal som människan själv. Den 

har antagit många olika former allt eftersom några få intuitivt uppfattat den och försökt tolka 

den för de människor som ännu inte varit redo att uppfatta den intuitivt. Alla dessa former 

har varit riktiga utifrån de behov som rådde vid den tid och plats då de framträdde. 

 
Det första människan måste inse i sitt sökande efter sanningen är, att alla former av under-

visning som framträtt som ett resultat av människans strävan till Gud, varit gudomligt 

inspirerade, att de varit de rätta för henne vid den tiden, och att de tillgodosett hennes behov 

och skapat förutsättningar för en djupare förståelse av denna sanning.  

 

I ditt eget sökande, förkasta inte de gamla formerna för snabbt. Se in i dem, se och relatera 

dem till den tidens behov och se den sanning de innehåller och insup denna sannings essens. 

Då kan den gamla formen som har tjänat sitt syfte dö en naturlig och smärtfri död.  

 

Mänskligheten kommer att befrias från dess grepp, befrias från den motvilja och rädsla som 

förknippas med den och bli fria att bygga en ny form, fria att bygga en form som på ett bättre 

sätt återspeglar den nya förståelsen av samma gamla sanning.  

 

I den värld vi lever i idag finns det mer än någonsin ett behov av denna nya förståelse. En 

förståelse som kan balansera krigens makt, och balansera kraften i den rädsla, fruktan och 

hat som skapar krigen. Vi måste i våra dagliga liv, tillämpa sanningens kraft på världens 

angelägenheter, så att människor förstår fred och, med denna vetskap, – leva den. 

 

De gamla formerna har nämnts här tidigare, för att öka förståelsen av den utvidgning som 

sker av det mänskliga medvetandet. Många av dem har tjänat sitt syfte. De är redo att dö. 

Faktum är att de redan är på väg bort ifrån oss, men ändå skapar deras ’dödskamp’ stora 

problem. Vi håller hårt i dem, vi klänger oss fast vid dem, helt enkelt därför att vi känner 

rädsla inför det nya. Mänskligheten har präglats av de gamla formerna, och stelnat i dem 

(kristalliserats).  

 

Ta till exempel mannen som inte kunde följa Jesus, därför att han var tvungen att stanna kvar 

och begrava de döda. Jesus Kristus sade till honom: ’Följ mig och låt de döda begrava sina 

döda’. Hur många av oss som läst hans ord har förstått dem? Vi behöver till varje pris förstå 

visdomen i Hans ord, för att kunna lämna de gamla, döda formerna till ’det döda och 

förflutna’ och öppna våra hjärtan och sinnen för födelsen av det nya. 

 

Undervisningen är inte ny, bara dess form, och till och med den är så klart och tydligt 

relaterad till den gamla, så att den är mycket enkel att förstå. 
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Undervisningen är baserad på Kristus´ undervisning. Så först en definition av vad som menas 

när ’Visdomen’ hänvisar till Kristus. Den hänvisar till Guds levande Son, inneboende i varje 

man, kvinna och barn på vår planet. 

 

Den hänvisar till den inre varelse, vars ständiga närvaro återspeglas inom varje enskild 

människas form och som har gjort sig känd som mänsklighetens Lärare, Vägledare och 

Frälsare när han framträtt som en av dessa stora ledare genom tidsåldrarna. 

 

Detta Stora medvetande, denna Guds inre son, närvarande inom varje människa, har givits 

många namn, många ’titlar’ och tilltal, och mina systrar och bröder, alla har varit riktiga. 

Alla har i sanning varit manifestationer av Den ende som vi kallar Kristus.  

 

Detta är den första, grundläggande idén som denna undervisning bygger på. En Gud, Fadern 

och Skaparen av allt som existerar; En son, Kristus, manifesterad inom den mänskliga 

familjens många former. 

 

Sa inte Jesus Kristus, ’Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa 

mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig’. 

 

Den Universella Sanning som ännu ej är accepterad av mänskligheten, är syster- och 

broderskap!  

 

De flesta ideologiska skolor utbasunerar detta begrepp, men likväl förkastas det i praktiken 

genom deras eget agerande. Det är en motsägelse i den mänskliga naturen, tendensen hos en 

grupp eller en individ att hävda ensamrätt till universalitet. Alla religioner, alla filosofiska 

skolor och dess tankegångar, innehåller sanning. Sanningen står att finna där vi söker den, 

var helst det finns människor som ger den någon slags uttrycksform. 

 

Den enda verkliga synden, om det nu skall kallas synd, är kravet på avskildhet (separation) 

för var och en av oss, eller för en ’grupp’ och det är inte synd i den allmänt accepterade 

tolkningen av begreppet. Det beror i sin tur på en felaktig förståelse. 

 

En grupp kan måhända greppa en del av Sanningen, en aspekt av den relaterade Helheten, 

men misslyckas sedan att relatera den till allt det övriga. De tror sig se allt som finns att se 

och stänger sålunda gruppens medvetande för allt utom för sin egen, klena tolkning av en 

relativ Sanning. Sålunda ser människan Gud i sin egen avbild snarare än att se sig själv som 

Guds avbild. 

 

När vi anger att undervisningen baseras på Kristi lära, är det inte enbart Jesus Kristus vi hän-

visar till, utan alla dem som har inspirerats av människans inre verklighet, Guds Sanna Son.  

 

Denna undervisning försöker skapa en syntes av sanningen så som den uttrycks i de många 

formerna till en stor manifestation av verkligheten, så att människan kan undanröja de hinder 

hon själv har skapat; och istället samverka med sina systrar och bröder var helst de befinner 

sig. 
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Genom att jämföra många olika tankeinriktningar, både stora och små, visar ’Visdomen’ på 

relationen mellan dem, och att samma gyllene tråd löper genom var och en av dem och länkar 

dem samman, som pärlor på en tråd. Undervisningen visar även hur de gamla, separatistiska 

formerna kan ersättas och att en gemensam mötesplattform kan uppnås, där universell 

förståelse är det språk som talas av alla folk.  

 

Genom att göra på det viset hävdar ’Visdomen’ aldrig någon ensamrätt till Gud, och inte 

heller förnekar den Gud genom att vägra att erkänna Hans Son. Den försöker aldrig riva ner 

någon annan människas tro på Gud, och inte heller ta ifrån någon deras religion. ’Visdomen’ 

försöker istället lära människan hur allt hör samman för att ge en förståelse som leder till 

fred. Den försöker visa sanningen, både i den egna accepterade religionsformen och inom 

alla andra former, med förhoppningen att varje människa en dag är villig att dela sin kunskap 

med sina systrar och bröder. Då kommer syster- och broderskapstanken, i tanke, ord och 

handling, att bli mer än bara ett begrepp. Det kommer att bli en levande struktur av Sanning 

för alla att se. 

 

Denna undervisning har trätt fram som ett resultat av världens behov. Inte vid något tillfälle 

tidigare i människans historia har behovet varit så stort. Behovet för en gemensam förståelse 

som kan minska lidandet för dem som är indragna i krig, som kan minska rädslan för krig, 

hunger, svält, hat, sjukdomar och elände av alla slag. Människan står idag på randen till total 

självförintelse, och varför? Därför att hon i sin okunskap har separerat sig från Gud och sina 

medmänniskor. Hon står ensam och rädd och hon hatar, för att hon har avskurit sig själv från 

allt och alla som skulle kunna vara hennes frälsning. Hon bekämpar allt som hon inte kan 

förstå och vet inte, att det hon kämpar emot är hennes eget öde, hennes utveckling till ett 

Kristusmedvetande. 

 

Utan att inse det så har människan själv framkallat denna undervisning. På sätt och vis har 

den blivit ett uttalat behov, då hon själv har eftersträvat något utöver det hon ser omkring 

sig. En annan verklighet har uppfattats och om den kan uppnås, skulle den eliminera mycket 

av allt det som icke är önskvärt som hon ser. I åkallan av denna verklighet, har mänskligheten 

framkallat den nya formen. 

 

Det finns de i världen som förnimmer behoven och intuitivt vet hur de skall uppfyllas.  De 

är förbundna med oss och med verkligheten. De har sänt våra rop på hjälp vidare till Källan, 

och därmed gett det vi söker en form. De arbetar så att säga, bakom kulisserna, de frågar inte 

efter någon belöning och de söker inget erkännande. De arbetar för att de känner oss, för att 

de älskar oss och för att deras största önskan, är vårt bästa. De som tjänar oss på detta vis, 

har gett den här undervisningen dess skrivna form. Vi känner inte till deras namn eftersom 

de inte syns i själva undervisningen. 

 

De har lärt sig en av Sanningens grundläggande idéer, nämligen att ingen enskild individ 

eller grupp, kan göra anspråk på den Universella Sanningen. De har bara hjälpt till att skapa 

formen, som ett gensvar på vår tysta vädjan. Dessa människor är lika inspirerade som någon 

av de inspirerade skriftställarna i det förflutna. Förhoppningsvis kommer vi att känna igen 

deras inspiration och därmed bevisa sanningen i den undervisning de företräder. Det är bara 

vi som kan göra det, bara vi kan bevisa eller motbevisa undervisningens äkthet, och därmed 

dess källa allt eftersom vi mottar den och tillämpar den i vårt dagliga liv. 
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Vad är det då denna undervisning vill åstadkomma? Jo, att relatera människan, både 

kollektivt och individuellt, till detta medvetande som vi kallar Kristus. Varje människa är en 

potentiell Kristus. ’Visdomen’ lär oss att Kristi återkomst inte kommer att ske inom en 

enskild människa, eller inom en enskild grupp av människor, utan inom hela den mänskliga 

familjen. Det sägs att mänsklighetens nästa evolutionära steg, är Kristi födelse, d.v.s. 

insikten inom människan, att hon är Kristus, Guds Son och hennes gradvisa utvidgning in i 

denna medvetna medvetenhet, om Det sanna jaget.  

 

På sätt och vis spelar ’Visdomen’ Johannes döparens roll genom att bereda vägen för Kristi 

återkomst. ’Visdomens’ del i denna förberedelse, handlar om att formulera sanningen i 

termer som är begripliga för alla, och att relatera det som har formulerats, till alla aspekter 

av Sanningen som finns i världen idag. 

 


