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INTRODUKTION TILL VISDOMEN 

 
Lektion 3. 

 
Sanningens grundläggande idé som bildar själva fundamentet för denna undervisning, är i 

själva verket den mänskliga familjens enhet, genom människan som andlig varelse, d.v.s. 

Kristus.  

 

I korta ordalag och till vissa delar lägger följande principer grunden till den huvudsakliga 

undervisningen. Dessa principer formar de ’hållpunkter’, varifrån studerande av ’Visdomen’ 

kan ta sig vidare, mot en större förståelse.  

 

Människan är på väg att ta ännu ett steg i sin utveckling, nu till ett nytt rike, själarnas andliga 

rike. Precis som människan skiljer sig från djuren, genom att hon är en självmedveten 

individ, så kommer den nya ’enheten’/individen att skilja sig från den tidigare mänskliga 

formen, som en Själsmedveten individ, som känner sig själv som Guds Son. 

 

Självfallet kommer inte detta att ske med ett plötsligt skifte, från ett slags medvetande till ett 

annat, utan stadigt och naturligt så som utveckling från knopp till blomma. Mänskligheten 

har nu nått knoppningsstadiet och befinner sig i övergångsskedet mellan ett synligt löfte och 

fullbordan.  

 

När människans medvetande nu utvidgas till att omfatta Själen, så kommer även hennes 

medvetenhetssfär att utökas, till att inkludera kunskap som tidigare och fram till dags dato, 

befunnit sig över och bortom hennes mentala fattningsförmåga. 

 

Precis som en del av människans totala medvetande ligger under tröskeln för hennes med-

vetenhet och innehåller mycket som hon är omedveten om, så finns där en annan aspekt av 

hennes medvetande, som ligger över tröskeln för hennes medvetenhet och som innehåller 

kunskap som hon ännu inte kunnat uppnå med sin mentalkropp och sin hjärna. Dessa två 

tillstånd kan definieras som det undermedvetna och det övermedvetna.  

 

Det är den övermedvetna sfären som blir tillgänglig för människan, när hon inser att hon är 

en Själ. I själva verket uppnås denna insikt redan när hon nuddar de yttersta gränserna av det 

övermedvetna och det är denna insikt som tjänar till att stimulera hennes strävan, till allt 

större ’landvinningar’ inom det andliga.  

 

Vad är denna verklighet som vi har gett benämningen Själ? Vad är den, varför finns den och 

hur fungerar den? Det är frågor som behöver besvaras och ’Visdomen’ ger svaren på ett 

sådant sätt, att människan faktiskt vet. Hon tror inte, hon gissar inte, hon vet därför att hon 

själv måste bevisa sanningen av svaren, i sitt dagliga liv och med sina handlingar. Om en 

teori inte kan bevisas i det dagliga livet, då saknar den värde förutom i teorin. 

 

Egentligen är Själen den del av människan som är direkt skapad av Gud. Det är hennes 

medvetande, som existerar sär-skilt och oberoende av formaspekten och som ändå är orsaken 

till den form hon verkar inom. En del av denna Själ, detta medvetande, har sträckt sig själv 

in i en egenhändigt skapad form, och därefter identifierat sig med denna form och genom att    
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göra det, också accepterat formens begränsningar. Som det förlängda medvetandet tänker 

det om sig själv som en människa eller mer specifikt som en Anna, en Anders eller en Ahmed 

som genomgår den ena erfarenheten efter den andra, till slut blir medveten om sin egen 

identifikation, och gradvis börja befria sig från begränsningens illusion. 

 

Då är människan en Själ. Hon är inte sin kropp, inte sina känslor eller sina tankar. Hon är 

Själen - den medvetna enhet som tillfälligt bebor en kropp, tillfälligt erfar smärta eller 

njutning i den emotionella naturen och som använder tanken, både för att åstadkomma och 

för att tolka sina erfarenheter. 

 

Hur relaterar då ’Visdomen’ Själen till Kristus för att komma tillbaka till huvudtemat i under-

visningen? Kristusmedvetandet som överskuggar mänskligheten, är den aspekt av 

medvetandet som har hållit sig fri från den konflikt som uppstår i mötet mellan ande och 

materia. Kristus finns i Själens centrum och är det tillstånd av ursprunglig fulländning som 

finns latent i varje människa. Människan blir, i sin medvetenhet, en levande Själ, en Guds 

Son, medan Själen i sin medvetenhet blir en levande Kristus, en fullvuxen Guds Son. De är 

därmed tre tillstånd av ett medvetande i utveckling, Människan-spädbarnet, Själen-barnet 

och Den fullvuxne, Kristus. Mänsklighetens öde är således att uppnå detta mål av ett 

fulländat växande och att bli medveten medvetenhet, en Kristus som manifesterar 

fulländning i formen. 

 

Därmed kan vi se mänsklighetens nästa utvecklingssteg som är ett steg in i nästa naturrike, 

till att bli ’en medveten inkarnerad själ’. Det finns de som redan tagit det första steget. Det 

är de som är medvetna om sig själva som Själar, och som sådana arbetar i världen för att 

förverkliga det insedda syftet – att överbrygga klyftan i medvetandet mellan människan och 

Själen och så hjälpa mänskligheten i övergången från det gamla till det nya. 

 

’Visdomen’ är främst ägnad att bistå ett växande medvetande, via ett ’utbildningsprogram’, 

utformat för att ge människan en sann kunskap om sin egen identitet. Denna undervisning 

bygger på vissa grundläggande idéer, som kortfattat kan beskrivas som följer:  

 

A    STYRANDE ORGAN 

 

1. Att det finns En skapare som leder och styr hela skapelsen. 

 

2. Att det finns en grupp ledda av Kristus, som är Skaparens styrande organ 

för allt liv som utvecklas på denna planet. Inte vid något tillfälle påtvingar 

den sin vilja på mänskligheten för människan har fått frihet att välja. Den 

kommer dock att vägleda mänskligheten till dess slutgiltiga mål.  

 

3. Att det finns en grupp världstjänare som bistår den förra gruppen, ibland 

medvetet ibland omedvetet, i deras enorma uppgift. Dessa individer är 

utvecklade själar som inkarnerat för detta syfte. De är upplysta och 

emellanåt finner vi dem bland mänsklighetens framträdande kvinnor och 

män.  
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B.  UNIVERSELLA LAGAR 

 

1. Lagen om utveckling (evolution).  

Detta är den Gudomliga Lag som styr hela skapelsen, vilket betyder att allt 

medvetande utvecklas till att omfatta alltmer, att allt är i framåtskridande.     

Gud skapade Själar som är som barn, som under Utvecklingslagen växer 

och utvecklas till vuxenlivet. Det fysiska planet är bara en skola för denna 

stora cykel av skapelse under utveckling.  

 

2. Lagen om reinkarnation eller återfödelse.  

Detta kan kallas Guds indelningssystem i stadier och nivåer. Den individu-

ella Själen inkarnerar inte bara en gång i mänsklig form, utan många 

gånger. Hon växer och utvecklas i ’erfarenheternas skola’, till ett 

medvetandetillstånd, som omfattar alltmer. 

 

3. Lagen om Karma eller vedergällning.  

Denna Lag är den bestämmande faktorn för all undervisning på varje 

medvetandenivå. Det är den som attraherar allt som hör till människan. Om 

hon stjäl, kommer hon själv att bli bestulen, tills hon har lärt sig läxan, att 

det helt enkelt inte är någon bra idé att stjäla.  

Om hon delar med sig, kommer hon vid något annat tillfälle att få ta emot, 

så att hon kan lära sig att det är bra att ge. Senare, mycket senare, kommer 

hon att lära sig varför det är så, men till att börja med lär hon sig bara i 

termer av ’gott eller ont’.  

 

C.  MEDVETANDETS UTVIDGANDE  

 

1. Den fysiska formen är bara Själens ’klädnad’ och personligheten ett 

instrument genom vilken Själen uttrycker sig.  

 

2. Efter att personligheten har utvecklats till en viss nivå, vidtar en period 

av växande, där självmedvetandet expanderar till att omfatta Själsmed-

vetandet. Denna expansion omfattar fem stadier av medvetande, som 

kallas: 

 

 DE FEM INVIGNINGARNA som är: 

 

1. KRISTUS´ FÖDELSE. I detta stadie har individen upptäckt den andliga Själen och blivit 

återfödd i Kristus´ medvetande, som är det medvetande, det högre tillstånd, som överskuggar 

hela människoriket. Det är mot detta tillstånd som alla människor (medvetet eller omedvetet) 

strävar. Denna invigning betyder således att människan slutligen har upptäckt och insett sitt 

sanna Jag och avsikten med sin existens. Hon lever, står och vandrar i ljuset från Kristus och 

delar detta ljus med alla hon kommer i kontakt med. 

 

2. DOPET. Vid denna invigning genomgår människan en reningsprocess. Genom disciplinär 

träning, en period som vanligtvis sträcker sig över många inkarnationer, många liv, renas 

hennes motiv och hennes strävanden. Detta resulterar även i en renad kropp och kontroll 

över de lägre begären.  
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3. TRANSFIGURATIONEN eller ILLUMINATION. Detta är den första, stora invigningen, 

där medvetandet s.a.s. blir upplyst av Sanningens ljus. Människan genomgår ett stort 

uppvaknande och börjar i ljuset av ’Visdomen’, fånga glimtar av orsaken bakom allt hon ser. 

Hon blir uppmärksam på verkligheten som ligger bakom alla formers manifestation, och 

börjar tänka i termer av och arbeta med energi.  

 

Hon inser att all form (materia) är energi, som vibrerar med en viss hastighet, och genom 

denna insikt blir hon också medveten om andra existensplan, än det fysiska. P.g.a. hennes 

rena motiv och hennes pålitlighet, har hon begåvats med kraften och ’Visdomen’ för att 

kunna handskas med andlig energi. Hon lär sig att bygga och ge energi åt tankeformer, för 

att förbättra mänsklighetens levnadsvillkor. Hon är således en pålitlig lärjunge och en sann 

världstjänare.  

 

4. KORSFÄSTELSEN. I denna invigning korsfäster människan den del av sig själv, som 

står emellan henne och fullständig frihet. Hon offrar all personlig ambition och alla begär 

till ’Det enda livet’, som bor i alla former. Hon hänger sig fullständigt och arbetar för och 

tjänar ständigt ’Det enda livet’. Efter att ha befriat sig från alla personliga begär och 

ambitioner, återvänder hon till världen igen för att arbeta som en som har dessa egenskaper, 

men nu med en skillnad – hennes motiv är att tjäna mänskligheten och allt hon gör, gör hon 

för att tjäna sina systrar och bröder. 

 

5. UPPSTIGANDET. Denna invigning är så avancerad att väldigt lite kan sägas om den, vid 

denna tidpunkt. Det är frihet från och bemästrande av de tre planen för mänsklig strävan – 

det fysiska planet – det emotionella (känslo-) planet och det mentala planet. Människan är 

förlöst från återfödelsens hjul och om hon inkarnerar igen i mänsklig form, så blir det i form 

av en ’Frälsare’ och bara i tider av djup kris, för att vägleda mänskligheten.  

 

Dagens människa genomgår just nu en svår övergång, om vilken hon vet väldigt lite. Såväl 

individen som mänskligheten är på väg att fullborda den första invigningen och närmar sig 

den andra och pendlar mellan den känslomässiga och den mentala aspekten av sin natur. Hon 

håller på att lära sig att gensvara på livet på ett intelligent sätt, snarare än att bara reagera 

känslomässigt. Allt eftersom hon blir mer och mer polariserad i den mentala aspekten, 

kommer hon närmare uppenbarelsen av sin egen Själ 

 

Forfarande har människan valfrihet. Skulle hon besluta sig för att fortsätta sin själviska väg 

mot undergången, kommer hon genomgå en period av mörka tidsåldrar, då den andliga 

Själen inte erkänns och förverkligas och den första invigningens fullbordan får vänta.  

 

Mina systrar och bröder, om inte mänskligheten vaknar upp till det faktum att vi alla är 

systrar och bröder och fullbordar den första invigningen, så kan inte den makt som skapar 

krig, svält, hat, rädsla, sjukdom etc. balanseras. Människan behöver, för att kunna leva i fred, 

lära sig att tillämpa Kärlekens Lag, såsom den lärts ut av mänsklighetens alla Frälsare. 

 

Västvärlden ser på mästaren Jesus som sin Frälsare, och Jesus exemplifierar i allra högsta 

grad Det andliga varandets gudomliga kärlek. Varför är då denna Lag så svår att förstå och 

tillämpa för oss människor?  
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Därför att vi grovt misstolkat Jesus´ enkla undervisning och lagt till och dragit ifrån fakta. 

Om människan kunde och ville, av egen vilja, vända tillbaka till enkelheten i hans 

undervisning, så skulle hon inte behöva någon annan, men eftersom hon har förirrat sig så 

långt ifrån den, så behöver hon på sätt och vis skapa en mer komplex undervisning idag, som 

så småningom kommer att leda henne till den enkla Sanningen. På grund av detta har 

västvärldens alla religioner och tankesystem vuxit fram på mycket kort tid.  

 

Genom en syntes av dem alla, försöker denna undervisning lösa tolkningsproblemen och 

undervisa människan om hennes eget andliga varande. 

 


