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INTRODUKTION TILL VISDOMEN 

 
Lektion 4. 

 
Mänskligheten tar nu ytterligare ett stort steg i sin evolution. För att klargöra detta ämne, låt 

oss först titta på begreppet evolution i sig. Ett begrepp, som är och har varit ett synnerligen 

kontroversiellt ämne i vår moderna värld. 

 

När vi tänker på evolution, låt oss först och främst dra bort vår uppmärksamhet från form-

aspekten och istället tänka i termer av medvetande. På så sätt kommer vi att eliminera mycket 

av den förvirring som redan finns i det kollektiva medvetandet angående detta ämne, såväl 

som några av de problem som leder till konflikt mellan vetenskap och religion. Varken 

acceptera eller för-kasta begreppet evolution bara för att någon påstått att människan 

utvecklats ifrån aporna. Flytta istället uppmärksamheten ifrån formaspektens evolution, och 

tänk i termer av medvetandets utveckling. Längre fram kommer vi att kunna återvända till 

detta problem och lösa det i Sanningens Ljus.  

 

På denna planet finns fem naturriken, varav de flesta känner till fyra och endast ett fåtal 

känner till det femte. Dessa riken är: mineralriket, växtriket, djurriket, människoriket och 

Själens rike. När vi flyttar vår uppmärksamhet från formaspekten genom att fokusera in i 

och genom formen, i detta fall de fem naturrikena, börjar det bli möjligt för oss att förnimma 

närvaron av fem olika medvetandetillstånd, som lever sida vid sida på och inom vår planet. 

De skiljer sig åt genom att vart och ett befinner sig på olika medvetandestadier, även om alla 

bebor och är besjälade av Den ende skaparen. Sammantaget så är de vår världs eller planets 

medvetande. 

 

Dessa fem medvetandetillstånd befinner sig alla i utveckling, d.v.s. de är inte stillastående 

eller permanenta i sin nuvarande manifestation, utan i en förändringsprocess. Ser vi oss 

omkring, är världen inte statisk, den är inte stillastående, den är i ett konstant tillstånd av 

förändring. Inte heller strävar den bakåt, fastän vi ofta ser en del av det som sker, som ett 

uttryck för tillbakagång, vilket i sanning är en illusion. Denna förändring, denna ständiga 

rörelse, är faktiskt tecken på utveckling. Dessa fem föränderliga medvetandestadier, 

expanderar mot nya medvetandesfärer, somliga väldigt långsamt och andra mycket snabbt. 

 

Människan skiljer sig från de tre lägre naturrikena genom att hon är medveten om sig själv, 

som en medveten, tänkande individ. Hon kan tänka och tala i termer av ’Jag’. Hon kan i viss 

grad tänka logiskt. Det betyder inte nödvändigtvis att hon tidigare varit en klippa, en växt 

eller ett djur, för endast människan är individualiserad. Människan, sådan hon är i sin 

individualitet, kan inte ha varit någon av dessa tre, för individualitet existerar inte i något av 

de tre lägre rikena, och ändå, inom varje människa, möts och finns representerade, alla de 

fem naturrikena. Inom människan finner vi mineral-, växt-, djur-, människo- och själsriket 

representerade. Det faktum att människan både är djur och människa, har erkänts av veten-

skapen. Det återstår att erkänna och acceptera att människan också är en ung Gud.  

 

Det finns en ockult ledtråd om mänsklighetens öde, i det faktum att de fem naturrikena möts 

och sammanfogas inom varje människa. Mer återstår att upptäcka om begreppet evolution 

som kommer att uppenbaras när ni är redo att förstå det.  
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Den form som ett medvetande tar när det inkarnerar på det fysiska planet, återspeglar 

utvecklingen av detta medvetande, därmed den naturliga slutsatsen, även om vissa grupper 

misstolkat den, att människan utvecklats från djuren. Utvecklingen av medvetandeaspekten 

påverkar byggandet av och reflekteras i formaspekten, därför förändras formen vartefter som 

medvetandet växer. Men det är en förändring inom arten i varje naturrike och flyttas inte 

från ett naturrike till ett annat. Så mänskligheten utvecklades verkligen inte ur djurriket. 

Emellertid kan man säga att den tar vid där djurriket slutar. Individen som en mänsklig Själ 

har dragit till sig en bit av den stora djursjälen och står nu i begrepp att individualisera detta 

medvetande, i och med att han införlivar det i sig själv. Det är denna aspekt av medvetandet, 

människans djursjäl, som är ansvarig för den ’djurform’ hon inkarnerar i, såväl som den 

lägre naturen hos henne. 

 

Tankar och reflektioner omkring detta ämne kommer att reda ut mycket av den förvirring 

och de nuvarande konflikterna som finns i mänsklighetens medvetande, när det gäller 

begreppet evolution. En människa har aldrig varit hund eller katt, men trots det har hon 

införlivat i sig själv, en del av djurmedvetandet och är därigenom direkt relaterad till 

djurriket. Både vetenskap och religion besitter delar av sanningen, som när de relateras kan 

ses som ett faktum i naturen. Människan utvecklades inte från djuren. Gud skapade henne 

som människa, en levande Själ, en individualiserad Guds Son. Ändå utvecklas djurriket, på 

grund av och tack vare påverkan från mänsklighetens medvetande och, så småningom in i 

människoriket  eftersom det sammanfogas med Kristus´ medvetande, genom mänsklighetens 

medvetande. Människan står som förmedlare och öppnar dörren mellan Den planetära 

enhetens lägre medvetande och dess högre. Det slutliga resultatet av denna storslagna 

utvecklingsprocess kan vi bara gissa oss till utifrån vår nuvarande utvecklingsnivå. 

 

Vid tidpunkten för den stora övergången, d.v.s. när en viss form av manifestation skall för-

svinna, dras medvetandet ut ur klippan, planeten eller djuret, in i det vi kallar ’Översjälen’ i 

det rike som det är en del av. M.a.o. upprätthåller det inte en individuell existens efter den 

s.k. döden, utan absorberas huvudsakligen tillbaka till sitt ursprung, det inneboende med-

vetandet i dess särskilda naturrike. Det har ingen individualitet och är inte avskilt från det 

’kollektiva medvetandet’, förutom när det framträder i en form.  

 

Människan däremot, när hon diskarnerar, (dör) abstraherar bara sitt individuella medvetande 

från en form, som finns i ett vibrerande manifestationspektrum, till en annan form, som finns 

i ett annat vibrerande manifestationspektrum. Även om hon inte längre är närvarande i sin 

fysiska form, är hon synnerligen närvarande i en annan manifestationsform, på ett annat 

existensplan. Hon upprätthåller fortfarande en individuell existens, separerad och skild från 

resten av det inneboende medvetandet inom människoriket. Hon är en individualiserad 

enhet, medveten om sig själv, oavsett var hon befinner sig vid en given tidpunkt.  

 

För närvarande är människan begränsad av den form som hon visar sig i, därför att hon har 

identifierat sig med den formen. Hon har accepterat dess begränsningar som sina egna på 

grund av sin oförmåga att relatera till och identifiera sig med Gud. Det finns en stor ockult 

sanning i ordspråket: ’Så som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon’. Hittills har 

formaspektens attraktion fängslat människans medvetande, till sig självt. Gradvis kommer 

emellertid människans verkliga identitet att hävda sin egen attraktionskraft och medvetandet 

börjar befria sig självt (för de flesta omedvetet) från formens gravitationskraft. Som ett 

resultat ser vi konflikten som skapas mellan motsatsparen och effekten av denna konflikt på  
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själva medvetandet. Människans medvetande dras än hit än dit, när det gensvarar på den 

cykliska påverkan av i första hand formnaturen med dess begränsningar, begär och längtan 

efter förnöjelser och dess självbevarelsedrift och i andra hand, den verkliga identiteteten hos 

människan, med dess medfödda inneboende gudomliga egenskaper.  
 

Vi har först formvärldens attraktionskraft och begäret efter egen tillfredsställelse via sinnena. 

Sedan har vi attraktionen från verkligheten och tillfredsställelsen från identifikationen, 

genom intellektet.  
 

Sedan människans födelse på planeten, har hon utvecklats från barndomsstadiet till början 

av sin ”tonårsperiod”. Hon har tagit sig dit genom skilda stadier och erfarenheter, från en 

varelse som visat mer av ett djuriskt uttryck än någonting annat, till en varelse som börjar 

visa sina inneboende egenskaper och latenta förmågor som en Gudason! Hon är nu redo att, 

med ett mycket litet påskyndande av medvetandeutvecklingen, säga: “Jag är en Själ” och 

senare, som själ säga: “Jag är Anders Kristus, eller jag är Malin Kristus, precis som Jesus 

kunde erkännas av massorna som Jesus - Kristus.  

 

För att kunna överbringa begreppet evolution till en individuell nivå, måste vi beakta den 

Universella Lagen om Reinkarnation, som har varit så svår för västvärlden att acceptera. Det 

finns bara tre begrepp som ger struktur till denna undervisning och var och en växer ur den 

andra. Den första är Den universella Lagen om Evolution, den andra är Den universella 

Lagen om Reinkarnation och den tredje är Den universella Lagen om Karma. Ingen av 

de tre kan stå för sig själv, för var och en förutsätter existensen av de andra två. Medvetandets 

utveckling skulle vara fullständigt omöjlig utan dess återkomst i en form. Det skulle också 

vara omöjligt utan en Lag som Karmalagen, som styr dess erfarenhetsmönster under vart och 

ett av dessa framträdanden. Precis som ett barn inte kan utbildas genom att gå en klass och 

en lektion, så kan inte heller det mänskliga medvetandet utbildas inom Visdomen, genom att 

bebo enbart en form och lära sig en läxa. Människan lär sig genom vissa typer av 

erfarenheter, enligt det karmiska mönstret som ”byggts in” i henne. En människas karma, 

eller behövda lektion för en viss inkarnation, kommer att föra henne in i en viss miljö, där 

hennes undermedvetna kommer att vara inställt på att manifestera den behövda lärdomen. 

Hur skulle hon annars, över tid, kunna bli lika perfekt som sin Fader? 
 

Vår Gud är en vis Gud. Han är en vänlig Gud, en Kärlekens Gud. Vi kan inte föreställa oss 

Honom skapa en människa, placera henne i en miljö som kommer att påverka henne till ett 

sätt att leva som hon inte kan undfly och sedan döma henne för all evighet utifrån 

konsekvenserna av detta livsuttryck. Om ett barn exempelvis får en pistol, innan det lärt sig 

att använda den på ett riktigt sätt, kan det hända att barnet skjuter och dödar någon. Vem har 

handlat fel, barnet eller dess föräldrar? Vi vet att Gud inte har felat, inte heller Hans Son. 

Hans Son håller på att utvecklas och denna utveckling är styrd av Lagar, så fulländade att de 

säkerställer att han slutligen blir ”vuxen”. 
 

Reinkarnations- och Karmalagen är dessa perfekta Lagar! De tar människan genom erfaren-

het efter erfarenhet, tills hon uppnått visdom. Hon upplever gott och ont, smärta och njutning, 

himmel och helvete, tills hon förmår balansera motsatsparen och träder in i sitt eget rike. 

Hon inser till sist att hon är en Själ, ett fulländat medvetande som inte har skadats av de 

erfarenheter hon genomgått i formaspekten. Hennes essens har i sin grund inte förändrats, 

varken av njutning eller smärta, himmel eller helvete. Den enda förändring som skett, har 

varit växande, hon har blivit vis och kommer att bli ännu visare när hennes potentiella 

gudomlighet utvecklar sig.  
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Det finns en sanning i uttrycket ”himmel och helvete”. Människan skapar dem bägge och 

erfar dem, så länge de är nödvändiga för hennes utveckling. Tills hon lärt sig att vara 

harmlös1 i tanke, ord och gärning, kommer hon att uppleva helvetet, men systrar och bröder; 

vi är gamla nog att förstå, åtminstone delvis, att Gud, vår Fader, är en Fader som älskar oss 

och inte ett odjur, redo att sända oss till ett evigt förtärande straff om vi inte lyder honom. 

Våra vantolkningar och felaktiga föreställningar om vår Fader, har gjort både honom och oss 

stor orättvisa. Låt oss lämna denna okunnighet och inse Hans sanna natur. Lär hans lagar 

och acceptera dem! Vi har kommit tillräckligt långt i vår utveckling för att känna igen och 

förstå Sanningen. Vi behöver inte längre de vidskepliga föreställningar, som vi byggt upp 

p.g.a. vår okunnighet. (Och var kan människan komma tillbaka till det fysiska planet, i en 

fysisk kropp, för att lära sig nästa lektion i konsten att bli en Gud, än här på jorden?) 

 

Den här texten har utförligt belyst ämnet evolution för vidare diskussion. De tre omnämnda 

begreppen har orsakat många av dagens tvister i världen. Undervisningen har därför inte för 

avsikt att framtvinga frågeställningar som ger upphov till fler konflikter i en värld där 

behovet av enighet är så stort. Det uppenbara tjänandet av mänskligheten, är uppgiften att 

syntetisera alla till synes orelaterade sanningarna, till EN Universell verklighet, som kommer 

att klara testet från såväl religion som vetenskap. Vår uppgift är att överbrygga klyftan i 

tänkandet, mellan olika områden och tankeinriktningar genom att relatera dem till varandra. 

För att kunna göra det, behövs en undervisning som omfattar alla de många separata 

sanningar som finns och som förefaller att inte ha något med varandra att göra, p.g.a. de fel-

tolkningar som deras förkunnare gett dem. (Om undervisningen ibland tycks ta ställning mot 

någon tankeinriktning, beror det på att den tvingas göra så, p.g.a. att denna tankeinriktning 

skenbart verkar ta avstånd från dess korrekta förhållande till andra tankeformuleringar.) 

Senare kommer undervisningen att återkomma till de två uppenbara, orelaterade begreppen 

och påvisa kärnan av sanning i deras ”yttre förklädnad”, skapad av de tolkningar som nu 

avslöjar dem, men också visar hur nödvändiga dessa tolkningar var, vid den tid och på den 

plats då de skapades. Innan detta kan göras måste ni emellertid presenteras en grundläggande 

sanning som kommer att innehålla de två; och därigenom kan det förefalla som om ni 

påtvingas en viss fråga. Därför, behåll ett öppet Sinne, till ni har fått tillräckligt med fakta 

för att kunna lösa den uppenbara konflikten, i Sanningens ljus!   

 

Varken acceptera eller förneka några begrepp som presenteras av ”Visdomen”, förrän ni har 

haft tid att se om dessa begrepp ger en genklang hos er och har ett godtagbart förhållande till 

vad ni redan tänker och tror. Om begreppen inte håller måttet och inte klarar av att testas och 

förnuftsmässigt resoneras kring, avfärda dem i så fall. 

 

                                                 
1 I Själens natur, lektion 21 har vi  översatt engelskans ’harmlessness’ med ’frihet från att vilja harma’ (skada) 
och hänvisar  till följande fotnot: 
 
1 I många översättningar av esoteriska texter till svenska har engelska ordet ’harmlessness’ översatts till 
’harmlöshet’. I svenska språket har ordet ’harmlös’ kommit att betyda ’menlös’ och ’oförarglig’. Men ordet 
’harm’ i svenskan betyder enligt Ord för ord, svenska synonymer och uttryck (P A Norstedts förlag, 
Stockholm, 1983): vrede, förtrytelse, förargelse, förtörnelse, ovilja, indignation, upprördhet, irritation, 
upphetsning, grämelse, förbittring, desperation, animositet, ursinne, raseri, missbelåtenhet och missnöje. När 
vi upptäcker dessa känslor och tendenser i oss själva och gradvis ersätter dem med medkänsla och god vilja 
gentemot oss själva och andra kan vi undgå att skada (harma) oss själva och andra och gradvis blir vi ’fria från 
viljan att harma’. Ö.a. 
 


