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Sommarsamlingen
Under årets härliga sommarmånad juli hade vi vår Internationella Sommar-
retreat vid Åh Stiftsgård i Bohuslän, där deltagare från Sverige, Danmark,
England, Frankrike och Kroatien möttes till esoterisk undervisning tillsam-
mans med kyrkans verkningsfulla gudstjänster, i djup andlighet och inre
mystik. Vi bjöds på fin vegetarisk mat och hygge, somman säger i Danmark,
i vår vackra bohusländska skärgård.
Man bad oss att arrangera en Internationell Sommarretreat också nästa

år och det kom önskemål att starta redan på onsdagen den 26 Juli till sön-
dagen den 30 juli 2023. Så, därför är du härmed inbjuden till att delta,
sätt gärna ett kryss i din kalender redan nu, så du vet vad du skall göra
under dessa dagar nästa år.
Vi är redan inbokade till Åh Stiftsgård till dessa datum, och både biskop

Richard från England och biskop Christian från Frankrike lovade att kom-
ma och delta. Med stor sannolikhet blir uppslutningen ännu större nästa
år, eftersom många av våra vänner från utlandet planerar in sin sommar i
riktigt god tid.
En nyhet inför hösten är att församlingen i Göteborg flyttar in i

”nygamla” lokaler på Johannebergsgatan 18, n.b. Församlingen byter också
fokus och tillägnas Ärkeängeln Rafaels helande arbete. Gudstjänster
tisdagar kl. 19.00 samt söndagear kl. 11. Följ oss på Facebook för senaste
information.
Kyrkans fredsskapande verktyg, att skapa inre frid och ro genom litur-

giskt arbete, såväl som genom en inre och fördjupad förståelse av vår mänskliga
konstitution och plats i universum skapar den harmoni och fred vi alla så
djupt önskar. Bönens kraft är påtaglig, så genom att delta i kyrkans arbete
bidrar du till att vi får en bättre värld att leva i.

+Bertil
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Meditation och
det eviga nu
KONCENTRATION OCH
MEDITATION

av Henry Ytting

Denna fina text av danske Henry
Ytting är lika aktuell idag som när
den skrevs på tidigt 1960-tal. Henry
Ytting var känd som föredragshålla-
re och besökte föreningar, loger och
studiecirklar i både Danmark och
Sverige. Genom ett spännande liv
har han förmått att förmedla sitt
djupa esoteriska budskap till tusen-
tals människor.

I en tid som denna, när våra
sinnen är spända av rädsla, ner-
vositet och oro inför framtiden,
och när människor plågas i sinne
och tanke om vad som kommer
att hända med vår gamla Moder
Jord, när fruktansvärda saker
som förutspås kanske kommer att
ske - då inser många människor
att livet är mer än att bara gå upp
på morgonen och gå till jobbet
och på kvällen, dödstrött, kasta
sig på sängen för att finna vila,
men ändå inte finna den vila man
så väl behöver.
Människor idag behöver mer

än någonsin praktisera den heliga
konst som vi kallar koncentration
och meditation. Innan jag går in
på detta ämne vill jag säga att
före man kastar sig över begrep-
pet meditation, så måste man
göra sig själv stilla - frigöra sinnet
från oro och rädsla.

Det är som bekant mycket
svårt att ge förutsägelser, särskilt
när det gäller framtiden, men jag
kan försäkra dig om att vi inte
behöver vara rädda för att vår
gamla Moder Jord kommer att
drabbas av det sorgliga ödet att
delas upp i atomer och att männi-
skan aldrig mer kommer att finna
sin plats i utvecklingen. Detta av
den enkla anledningen, att jorden
inte bara är en sfär som svävar i
etern, i det tomma intet utan syf-
te, utan att denna runda sfär,
detta klot av oändlig visdom, är
avsedd att vara en skola för själar,
för väsen som söker sig från ett
så kallat lägre plan till ett högre.
Det är helt klart att det vi

kallar Den Eviga Gudomen, i sin
oändliga visdom, naturligtvis inte
har skapat en mänsklighet som
skulle kunna komma att över-
träffa Honom i kunskap och sätta
stopp för Hans skapelse av det
mänskliga egot – det kommer inte
att ske!
Tvärtom. Den tid som kom-

mer för den mänskliga utveck-
lingen är ännu större och rikare
än någonsin - av den enkla anled-
ningen att allt det förflutna är
avsett att föra människan till det
stadie där hon börjar bli själv-
medveten, att bli medveten om
sitt eget JAG.
Meditation är inte en tanke-

process. Meditation är inte heller
en tankeprodukt, utan en
omedelbar andlig upplevelse.
Själva koncentrationen hör inte
till meditationen, men den är en
ytterst viktig förberedelse för
den.



5

Vi vet alla, hur vi, när vi ligger
och vänder och vrider oss i sän-
gen, överväldigas av många olika
tankar: - Åh, där ligger räkningen
som skulle betalas - jag måste
komma ihåg elräkningen också,
annars stänger de av min el ….
Det var förresten förfärligt, jag
tänker inte finna mig i vad kvin-
nan där nere på första våningen
sa till mig, det skall hon få ångra
- osv. Alla dessa tankar strömmar
genom oss och plågar oss. Det är
detta som dagens människor har
som ett gissel över sig, denna
oförmåga att koncentrera sig.
Det är sant att många männi-

skor under evolutionens gång har
kunnat nå det stadie där de har
viss kontroll över sitt logiska tän-
kande, över sitt samlade tänkan-
de, men hjärtat verkar inte ha
följt med. Det är först när hjärtat
och sinnet går upp i en större en-
het och är förenade, som begrep-
pet visdom kan uppstå.
Låt oss göra ett litet försök -

en övning. Om vi tar en bit av
vår hud och lägger den under ett
mikroskop och ser på den
uppförstorad många gånger, så
kommer vi att se att huden är ett
fantastiskt konstruerat system av
celler. Om vi skulle lägga samma
hudbit under ett elektronmikro-
skop, så skulle vi kunna se myc-
ket mer, bland annat hur varje
enskild cell ser ut.
Nu gör vi ett språng, och

föreställer oss att vi sätter oss in
i moderns liv, där det lilla fostret
håller på att utveckla sig och är
medvetet på ett av dessa plan, i
ett av de små centra.

Där står vi nu, och vi skulle
kunna se bortom den atomära
världen, som är moderns kropp.
Då skulle vi se en stjärnhimmel
som till viss grad liknar den vi
ser, när vi en stjärnklar natt står
och betraktar himlen med alla
sina ljuspunkter - Guds många
existenser på den stora himlen.
Det finns naturligtvis många

som är upptagna med tanken om
huruvida dessa himlakroppar
verkligen är bebodda. Egentligen
är det säkert väldigt få som
tvivlar, och ännu färre som någ-
onsin har tvivlat, för när allt
kommer omkring måste vi erkän-
na att allt är liv.
Vi står nu där och när vi ser

ut över denna värld - inser vi då
att vi föds av moderns liv till ett
självständigt liv, men att vi som
foster är bundna till faderns liv?
Därför kan vi lättast hantera be-
greppet genom att kalla den stora
naturen och den gudomliga bygg-
mästaren för vår Fader.
När vi står och ser ut i rymden

och ser de många tindrande
stjärnorna skulle vi inte kunna se
och förnimma alla dessa ljusin-
tryck, om vi inte hade en mot-
svarande punkt inom oss själva
som motsvarade den stjärnan.
Våra körtlar motsvarar respekti-
ve planeter, vårt hjärta motsvarar
själva solen, allt runt omkring oss
motsvarar något inom oss själva.
Det är Faderns kropp som vi ser
in i. Eller vågar vi säga, med vad
vi vet idag, att vi verkligen står i
en punkt Inom Oss själva, som
kärnan i äpplet, och ser ut i vår
andra kropp. Vi måste nämligen
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som människor vänja oss vid att
inte begränsa vår existens till det
yttre, för den slutar absolut inte
där.
Här börjar vi redan förstå

känslan av broderskap, som vi
kommer att få höra lite mer om.
Det blir lättare att förstå när jag
säger: Var slutar de vibrationer
som är mina ögon och var börjar
dina?
I verkligheten är det ett - vi är

som ett block, vi är individua-
liserade enheter, men vi är ändå
en helhet. Vi måste gradvis nå
fram till den säkra kunskapen att
hela universum är ett enda stort
sammanhang, en enda stor har-
moni, och det är inte likgiltigt,
vad den ene gör och vad den
andre inte gör. Allting märks och
gör skillnad. En liten rörelse, hur
liten den än är, är märkbar så
långt bort som till planeten Sat-
urnus, och till och med mycket
längre ut i rymden.
Detta är helt naturligt, av det

enkla skälet att vi är en del av
universum, även om vi begränsar
oss till detta område: Här är Jag.
Det finns en sak som vi måste

börja förstå, och det är att genom
den utveckling, den skolning som
vi upplever i det här systemet,
som vi har framför oss och utan-
för oss och inom oss, som kor-
responderar med varandra - ur
detta system kommer vi att födas.
Vi föds ur Faderns kropp och blir
ett med Hans medvetande, och
då jublar inte bara naturen utan
hela universat: ”En Mästare har
blivit till” - och det är din framtid,
vare sig du vill det eller inte.

Så många kyrkliga dogmer har
infört syndabegrepp och fruktan
inom människan, inte minst den-
na fråga om evig plåga i evig eld,
för att inte tala om att människan
skulle ha möjligheten att gå den
motsatta vägen, bortom lagen
och förgås. Du kan helt enkelt
inte misslyckas!
Om vi betraktar oss själva, har

vi blivit i stånd till att förnimma,
genom den utveckling som vi har
hört talas om - genom mineral-
riket, genom växtriket osv., till
den tidpunkt då vi kan känna och
förstå att vi bara har kommit en
liten bit på vägen. Vilken väg,
undrar du kanske.
Jo, i vår uppfostran har en

kontroll av dessa ojämna tanke-
krafter ägt rum eller uppnåtts,
men hjärtat har inte följt med.
Det är nu som hjärtat måste
utvecklas inför framtiden, så att
det också kan tala i samklang,
tala stort och mäktigt. För det är
de krafter som strålar ut från
hjärtat, som man kallar kärlek.
Vi vet alla hur vi törstar efter den
inre friden, den frid som bara kan
uppnås när hjärtats knutar har
lösts. Inte tidigare. Alla försök
att ta genvägar skulle vara frukt-
lösa, för det finns inga. Hjärtats
frid kan ingen utifrån ge dig, men
den stora naturen kan, och du
kan.
När vi talar om meditation, så

är det själva den meditativa er-
farenheten som visar oss vägen
till den stora inre friden - den
stora inre sammanhållningen och
harmonin, men det är inte bara
att sätta sig ned och meditera.
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Många är de besvikelser som
möter dig på vägen. Jag har talat
med många människor som har
sagt: ”Nu har jag uppnått det
rätta - jag har blivit en yogi” -
eller något annat eller tredje. Det
finns inget annat att göra än att
tyst böja huvudet, nicka vänligt
till dem och vänta tills de en dag
kommer och säger: ”Det fungera-
de inte den här gången.”
Innan du börjar meditera finns

det en viktig sak, den viktigaste
av alla, som du måste känna till,
koncentration.
Hur mycket kan du koncen-

trera dig? Försök en gång. Vi har
alla försökt. De första försöken
görs genom att säga: Nu måste jag
koncentrera mig. Man reser sig
upp, knyter händerna och säger:
Jag vill. Men viljan fungerar
inte. Det är anmärkningsvärt att
när vi äntligen sätter oss ner för
att lyssna till de olika instruk-
tioner vi har fått och för att upp-
nå den stora tystnaden, verkar
det som om vi aldrig har varit så
långt bort ifrån den som i detta
ögonblick.
Nej, det är ute i bruset, där

skådespelet är som störst, som vi
måste försöka hitta oss själva.
Det är där ute i folkmassan som
vi måste stå och känna enheten
med de förvirrade massorna, där
de skramlar runt på cyklar och
bilar, skriker och skriker.
Den finns där och ingen

annanstans, för det är ingen idé
att sitta hemma i ett varmt, ljust
rum med andra människor och
prata om att vara ute i den mörka
skogen.

Koncentrationen måste vara
denna: Gå ut i svårigheterna i
stället för att gå runt dem, för i
svårigheternas mitt ligger en
underbar lektion dold. Fly inte
från den, för om du försöker är
problemet olöst och det finns
runt nästa hörn och kommer följa
dig som en skugga.
En annan sak om meditation

är följande: Det måste finnas ett
inre lugn innan vi börjar medita-
tionen med hjälp av koncentra-
tionens kraft.
Vi måste vara helt klara över

att det är ett stort misstag att ge
andra skulden för våra svårig-
heter. Ingen kan med rätta säga
till en medmänniska: ”Man måste
helt och hållet befria sig från anti-
pati och ilska, och till och med
gå åt andra hållet. ”Mästaren
säger: ”Omvänd dig.”
Jag har ofta tänkt att om män-

niskor bara gjorde motsatsen till
vad de gör, så skulle de verkligen
börja bli goda människor. Det är
motsatsen till vad de gör i det
dagliga livet.
Tänk hur många som begår

det allvarliga misstaget att be-
trakta vissa medmänniskor som
fiender, Tiden måste vara inne för
att förstå att vi måste säga: ”Du
är inte min fiende, utan min bästa
vän. Ni har irriterat mig frukt-
ansvärt mycket och jag kan
knappt stå ut med er, men en sak
börjar jag förstå - ni visar mig
verkligen var jag har en av mina
svagheter, och nu kmmer jag att
gå hem och försöka rätta till den.
Tack, fiende som nu har blivit en
vän.”
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Detta är en mycket viktig sak,
för inne i de inre kammare, dit
man måste gå för att förbereda
sig för den stora kallelsen bland
människor, måste man lämna alla
dessa saker utanför, där inget
prat om saker i sig är giltigt.
Det är helt enkelt så att man

kan lura sig själv på ett lysande
sätt, men den stora moder natur
eller fader natur låter sig inte
luras. Om du kan söka i sinnet
och komma fram till ett resultat
på deta sätt, genom att förlåta
människor vad de har gjort mot
dig, och i förväg förlåta dem allt
de kommer att göra i framtiden,
då är du förberedd för det, vi
kallar meditation.
Meditation är inte en tanke-

process eller en tankeprodukt,
men en andlig upplevelse. Det är
naturligtvis omöjligt att förklara
för andra människor vad man
uppnår genom meditation, efter-
som det måste upplevas. Det är
därför man bara kan visa vägen.
Man kan inte i förväg avslöja
vilka fantastiska upplevelser re-
senären kommer att få i tid, rum
och materia.
Det är helt klart att när vi

människor ser på tillvaron i dag,
börjar den redan ta en helt annan
form än vad vi egentligen hade
tänkt oss. Vi vet mycket väl, att
vi kan öva på många av dessa
dolda kunskaper och därigenom
bli mycket duktigare.
Vi kan få enorm berömmelse,

storhet och rikedom, allt kommer
att lyckas för oss, vi får allt vi
siktar på - men om människor
verkligen ger sig in i de stora

djupen kommer mycket snabbt
det ögonblick då de inte längre
tvivlar på vad de ska säga om det
erbjuds dem. Det kommer att bli
samma sak som Mästaren svara-
de när den så kallade djävulen
försökte fresta honom: ”Den
världen är inte min.”
Det märkliga är att den stude-

randes sinne mycket snart föräd-
las av praktiken och börjar förstå
att alla dessa frestelser är absolut
värdelösa. Ja, det som för många
kommer att framstå som värde-
fullt, kommer trots allt att fram-
stå som svårigheter som vi måste
vara evigt tacksamma för att bli
av med. Men det finns också en
svårighet i att bli stor och växa i
andras ögon. Vi ser mycket snabbt
att vi i stället för att bli stora i
våra egna ögon har mycket mer
att lära av plantan och blomman
som vi ser i naturen. Vi ser hur
den på morgonen öppnar sin
krona och sträcker ut sina blad
för att dra ned solens kraft genom
sin stam, för att med denna kraft
kunna utföra ett arbete under
marken, nere i mörkret, i roten.
Där den står hela dagen och
följer solens ljus, för att ödmjukt
och tyst böja huvudet när solen
har gått ned på kvällen, för att
fullborda dagens tillbedjan. När
människor kan börja se en sådan
skönhet i blommans liv, börjar de
närma sig de plan i meditationens
värld där de kan räkna med att
finna vägen in till den stora
friden. Vi människor bör i stället
för att se på vad andra människor
tycker om oss söka solens ljus,
den andliga solen.
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Gud är alltid närvarande
”Kyrkans mirakel verkar för mig
inte så mycket bero på att ansikten,
röster eller en helande kraft plötsligt
kommer nära oss från långt håll,
utan på att våra perceptionsför-
mågor blir finare, så att våra ögon
för ett ögonblick kan se och våra
öron kan höra det som alltid finns
runt omkring oss.”

Willa Cather

För många tycks den gudomliga när-
varon - om man ens erkänner eller
tänker på den - vara obefintlig eller
mycket långt borta. Till och med en
stor del av kristendomen talar om
Guds närvaro på jorden som ett
övernaturligt fenomen.
Men om Gud är alltomfattande

och existerar i allt, är vi bokstavligen
formade av Guds materia, precis
som de flesta av atomerna i våra
kroppar en gång har varit en del av
en stjärna. Mer än så, de grund-
ämnen som är tyngre än järn - dvs.
den stora majoriteten av våra grund-
ämnen - formades i en supernovas
kataklysmiska blixt. Tänk på det
nästa gång du beundrar dina guld-
eller silversmycken. Det finns ingen
del av oss som inte på någon nivå är i
kontakt med livets gudomliga natur.
Det västerländska tänkandet ten-

derar att fungera i termer av objekt
och separation, och så är det också
med mycket av det västerländska
religiösa tänkandet. Men i de öster-
ländska traditionerna och i modern

västerländsk vetenskap är helheten
grundläggande. Det Absoluta utveck-
lar universum från sitt inre samtidigt
som det förblir oförändrat; fotoner
är samtidigt partiklar och vågor; det
s.k. Quantum Void fyller tomma ut-
rymmen med kraftfulla nivåer av
energi och intelligens. Gravitation,
väte och den stora Intelligensen i
naturlagen är tillräckliga startvillkor
för att skapa det universum som du
ser runt omkring dig. Allt detta
kommer från en verklighet där hel-
heten är primär och separationen är
illusorisk.
Poängen med andlig utveckling:

- Att stärka oss och rena porten till
vår uppfattning, så att vi kan upp-
skatta livet för vad det verkligen är
- nämligen gudomligt.
Verktygen för inre utveckling,

som meditation och liturgiskt arbe-
te, har en reell effekt på oss och på
vår värld. Särskilt den Heliga Euka-
ristin utstrålar ett enormt positivt
inflytande till omgivningen, och be-
svarar våra ansträngningar med en
nåd som höjer våra liv och för oss
framåt på vår individuella väg. Mer
och mer upptäcker vi det som alltid
finns runt omkring oss, skönheten
och kraften som besjälar den värld
vi lever i. ”Han är den genom vilken
alla ting skapats, ja, alla ting både i
himlen och på jorden; Han är livet
i alla ting, Han är den översinnliga
härligheten, i vilken alla ting lever
och rör sig och har sin tillvaro.” ♦

Liberala Katolska Kyrkans Liturgi.

Du är ren solenergi. Det elek-
triska ljuset är en solkraft, acku-
mulerad solenergi. Det är krafter

i naturen som människan har lyc-
kats få under sitt herravälde. ♦
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Fortsättning från föregående nummer.

Avskildhet är ett onaturligt
stadium
I själva verket tänker vi kanske
inte på vilken ofantlig ansträng-
ning vi alla måste göra för att
upprätthålla illusionen om våra
avskilda personligheter. Hela
dagen lång måste vi försöka häv-
da oss, försvara vår kära indivi-
dualitet mot attacker från andra
och se till att den inte ignoreras,
försummas, förolämpas eller på
något annat sätt förvägras den
uppmärksamhet som vi känner
att den förväntar sig. Vidare mås-
te vi försöka stärka vår avskilda
personlighet genom att komma i
besittning av allt sådant, som vi
begär och önskar för oss själva.
Illusionen om vårt avskilda jag

föds, emedan vi identifierar vårt
verkliga andliga jag med de tim-
liga kroppar, genom vilka jaget
manifesterar sig. Det är som om
det verkliga jagets eller egots med-
vetande sträckts nedåt i kropparna
och där blir så insnärjt och för-
vridet, att det bildar en avskild
medvetandesfär, koncentrerad kring
de kroppar, som den på detta sätt
är fästad vid. Men detta är inte
ett normalt tillstånd, det är i hög-
sta grad främmande och onatur-
ligt. Man skulle lika gärna kunna
kalla det normalt och naturligt,

om ett gummiband skulle tänjas
ut på en särskild punkt, och den
uttänjda biten sedan skulle sättas
fast vid något föremål. Detta är
då ett främmande tillstånd för
gummibandet, och i samma
ögonblick det lossas från fästet,
återtar det sin naturliga form och
blir återigen harmonisk och hel.
På samma sätt behöver vi blott
befria vårt medvetande från de
kroppar, som vi har fäst det vid.

Vi behöver endast ge upp av-
skildhetens illusion, som vi så
ömt värnar och vårdar, och den
uttänjning av medvetandet, som
bildar den avskilda personlig-
heten, kommer automatiskt att
strömma tillbaka till det större
jaget, som vi verkligen är. Vi talar
ofta om den ansträngning som
behövs för att uppnå andligt med-
vetande, men tänker vi någonsin
på vilken oerhörd ansträngning
som behövs för att upprätthålla

Gudar i Landsflykt
av J.J. van der Leeuw
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illusionen om avskildhet? Det är
sant, att vi inte är medvetna om
att vi upprätthåller en illusion.
Det har blivit vår andra natur att
hävda oss själva på vår omgiv-
nings bekostnad, att ta det vi
önskar och behålla vad vi har,
och följaktligen lägger vi inte
märke till den gigantiska ansträng-
ning som fordras för denna själv-
hävdelse och betoning av person-
ligheten. Men den är där likafullt.
Låt oss då med en bestämd

viljeansträngning skaka av oss
den oerhörda vidskepelsen, som
håller oss bundna vid materiens
värld och hindrar oss att se vad
vi verkligen är. Låt oss se, ivrigt
kämpa för och hålla fast vid vår
egen gudomlighet. Det kan aldrig
ligga högmod eller avskildhet i
denna självhävdelse, eftersom
lösenordet till den värld vi då be-
träder, vår egen värld, heter en-
het, och något sådant som hög-
mod eller stolthet över personlig
storhet kan inte existera i dess
atmosfär. Högmod är en planta,
som endast kan blomstra i de
materiella världarnas tyngre re-
gioner, men i det ögonblick vi
träder in i vårt verkliga hem mås-
te sådana ting med nödvändighet
upphöra att existera. Det är en-
dast genom att befria vårt
medvetande från kropparnas tyr-
anni, genom att förstå vilka kraf-
ter vi äger, var och en av oss,
såsom ett gudomligt jag eller ego,
och slutligen genom att vägra att
åter låta oss insnärjas i den mate-
riella tillvarons väv, som vi kan
nå målet: Frihet från den ödeläg-
gande och förbittrande striden

mellan det högre och lägre jaget,
som förgiftar så många allvarligt
sökandes liv — det lägre jagets
sammansmältning med det högre,
initiation.

Handla därefter!
Det tjänar ingenting till att läsa
om något och erkänna att det är
sant, uppskatta det på avstånd så
att säga. Om vi skall dra nytta av
en lära, måste vi handla därefter.
I det följande skall vi därför göra
det experimentet att inte bara
erkänna, att vi i vårt verkliga
medvetande är egot, utan vi skall
försöka verkligen lösgöra detta
ego från de begränsningar som
fängslar det, och föra det befriat
in i den värld av gudomlig glädje
och frihet, där det hör hemma.
Det har nästan blivit en tom

fras att säga, att vad vår tid be-
höver inte är ord utan handling,
men det är likväl en djup sanning,
som borde framhållas i föredrag
och böcker, där talaren eller för-
fattaren tar med sig sina åhörare
eller läsare på en expedition in
på det okändas område, dit en
ledare kan visa vägen och andra
följa, men dit alla måste färdas
själva. På det sättet skulle våra
föredrag bli handlingsföredrag,
våra böcker handlingsböcker,
och de som läser eller lyssnar
skulle i sitt eget medvetande
uppleva det som omtalas. Låt oss
det göra detta i vårt försök att
känna oss själva som det vi
verkligen är! Låt oss inte bara
läsa dessa sidor på ett objektivt
sätt, så som man betraktar ett
skådespel, utan låt oss försöka
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identifiera oss själva med det som
sägs, och i vårt eget medvetande
utföra det, vi läser om på dessa
sidor.

Vägen till Egot
Låt oss då börja med att tänka
på oss själva och vara uppmärk-
samma på, vilka föreställningar
som kan dyka upp. Vi skall finna,
att vi tänka på vårt fysiska utse-
ende, så som vi se ut i spegeln,
med det ansikte vi är vana vid
och med det namn, som för när-
varande är vårt. Detta är den för-
sta illusion vi måste besegra, så
länge vi tänker på oss själva som
den fysiska kroppen, fortsätter vi
att identifiera oss med denna
kropp, och det är precis det som
vi inte skall göra. Genom att
identifiera oss med den fysiska
kroppen eller med dess mer sub-
tila del, den eteriska kroppen
eller skiktet, gör vi oss beroende
av dess begär och dess existens-
villkor, och vår kropp kommer
att reagera för varje yttre för-
ändring och den går sin egen väg
i stället för vår. Följden blir svag-
het och sjukdom och en viss
tyngd och tröghet i kroppen som
hindrar den att reagera för det
inre jaget.

Den fysiska kroppens
förvandling
Allt detta förändras när vi över-
vinner illusionen att vi är vår
kropp och vi tar den för vad den
verkligen är, vår tjänare och vårt
verktyg i den fysiska världen. Vi
måste liksom vända upp och ned
på hela förhållandet. I stället för

att låta den fysiska världen be-
härska oss genom den fysiska
kropp som vi identifierat oss med,
så måste vi behärska den fysiska
världen genom vår fysiska kropp,
som vi gjort till vårt redskap.
Tyngdpunkten måste flyttas från
den fysiska kroppen till vårt
medvetande, vi måste känna att
vi drar in vårt medvetandes
centrum, och känna att vi står
bakom och arbetar genom den
fysiska kroppen utan att vara
identiska med den. Resultatet av
denna förändrade hållning gente-
mot den fysiska kroppen är häp-
nadsväckande. Liksom järnfil-
spån under magnetens inflytande
grupperar sig omkring ett gemen-
samt centrum och placerar sig
utefter kraftlinjerna i det magne-
tiska fältet, så förvandlas också
kroppens och eterkroppens par-
tiklar från ett ändamålslöst och
kaotiskt virrvarr, påverkat av
varje tillfälligt yttre inflytande,
till ett ordnat system som endast
lyder den inre viljans dominer-
ande inflytande.
Vi måste känna att det är så,

känna den förändring som skett
genom vår nya förståelse av att
vi inte är kroppen, utan att krop-
pen är vårt redskap. Vi måste
känna, att hädanefter är det vita-
liteten inifrån, som livnär och
styrker kropparna mer än vitali-
tet utifrån. Hela förvandlingen
måste erfaras och upplevas. Ge-
nom spekulation och diskussion
kan man inte förstå den. Vi måste
känna hur vår fysiska kropp bör-
jar reagera för det inre medvet-
andet och börjar lyda dess lagar
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och villkor mer än den yttre
världens.
Vi måste genomföra denna

hållning i allt vad vi företar oss i
det dagliga livet. Vi måste hela
tiden känna, att det är vi som
medvetet arbetar genom den fys-
iska kroppen, och att det inte är
kroppen som arbetar på egen
hand. Därför måste vi ge den
regelbundna vanor, låta den äta
och sova och motionera regel-
bundet, så att den kan vara ett
fulländat dugligt verktyg. Om
inte våra muskler tränas dagligen
genom fysisk motion, kan vi inte
förvänta oss att kroppen skall
vara smidig och känslig, och
mycket mer än man vanligen tror
beror på fysisk hälsa. På samma
sätt måste vi reglera vår föda, så
att det blir möjligt för den fysiska
kroppen att reagera snabbt och
känsligt för högre vibrationer. I
stället för att äta vad som helst

och hur som helst, måste vi äta
endast sådan föda som gör
kroppen till ett renare, starkare
och finare verktyg i vår tjänst,
och medan vi äter måste vi tänka
på vad vi gör och i tanken bygga
in näringen i kroppen. Detta är
återigen något som vi måste
utföra och erfara snarare än
förstå. Vi måste ha känslan att vi
äter medvetet, och att när vi tar
en munfull föda så bygger vi in
den i kroppens vävnader. Med-
lemmar av sådana kristna sam-
fund, som erkänner sakramen-
tens värde, känner till Nattvard-
ens betydelse och det speciella
sätt som man tar emot den. All-
deles på samma sätt skall vi inta
all föda, för all materia är helgad
av Kristi Närvaro, och Hans liv
är och finns i allting, även om det
manifesteras i så mycket högre
grad i det konsekrerade och hel-
gade Brödet och Vinet.
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På detta och på många andra
sätt kan vi underlätta förvand-
lingen i den eteriska kroppen så-
väl som i den fysiska kroppen —
av de hermetiska filosoferna
kallad för kroppens pånyttfödelse
— och göra dem till fulländade
redskap för det inre jaget.
Det är en utomordentligt verklig

och genomgripande förvandling,
som när den är fullt genomförd
för alltid gör slut på den fysiska
kroppens herravälde över vårt
medvetande, och istället förvand-
las till ett harmoniskt och effek-
tivt instrument i vår tjänst.

Känslokroppens förvandling
Vi skall nu försöka flytta vårt
medvetandes centrum från den
fysiska kroppen — något som
blir en naturlig följd av vår för-
ändrade hållning gentemot denna
kropp. Naturligtvis drar vi inte
bort medvetandet helt och hållet,
eftersom vi då skulle somna eller
falla i trance, men vi håller inte
längre vårt medvetande koncen-
trerat i den fysiska kroppen utan
på ett högre plan, och därifrån
arbetar vi genom kroppen, vilket
är något helt annat.
Sedan vi gjort detta, måste vi

åstadkomma samma förvandling
med känslokroppen som vi tidi-
gare gjorde med vår fysiska
kropp. Och återigen stöter vi på
samma svårighet. Vanligen är vår
känslokropp liksom en omedvet-
en del av känslovärlden. Vi låter
den världen behärska känslo-
kroppen och vi låter känslor och
begär skapas inom oss av yttre
förhållanden.

Naturligtvis kan vi inte alltid
veta eller förstå detta Vi har ännu
inte lärt oss att skilja mellan ”Jag”
och ”Icke-Jag” med hänsyn till vad
vi kallar de ”inre” världarna,
känslornas och tankens världar,
och därför tycker vi, att känslor och
tankar ”uppstår” inom oss, medan
de i själva verket kommer över
oss utifrån. Resultatet, clairvoy-
ant sett, är att känslokroppen
visar olika färgfläckar, oregel-
bundna och lätt föränderliga
under yttre påverkan. Allt detta
måste vi förändra. Vi måste förstå
att vår känslokropp är vårt red-
skap, vårt redskap i känslovärl-
den. Vi måste ta den i Egots
starka hand och förvandla den på
samma sätt som vi förvandlat den
fysiska kroppen. Vi måste vitali-
sera känslokroppen inifrån och
utsända genom den sådana käns-
lor som vi önskar.
Försök att känna denna för-

vandling inom dig. Försök att
känna din känslokropp rengjord
från alla små, futtiga och ynkliga
känslor och begär, och bestäm
själv vilka känslor du, det gud-
omliga Jaget, ämnar tillåta i din
känslokropp. Känn dessa känslor
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och låt dem medvetet och avsikt-
ligt stråla ut. Känn först och
främst kärlek, inte den kärlek som
vill äga och behärska, utan kärlek
som fritt strömmar ut över alla
varelser och alla ting. Känn sedan
hängivenhet — hängivenhet för
Mästaren, hängivenhet för det
stora arbetet, hängivenhet för det
högsta du vet— och låt din känslo-
kropp genomströmmas av denna
hängivenhet. Känn sedan sympati
med alla som lider. Känn att ditt
hjärta hyser medkänsla med alla
som lider i hela den stora världen,
Känn slutligen en andlig längtan.
Känn att du längtar intensivt
efter högre ting, och känn denna
verkliga andlighet utstråla gen-
om din känslokropp.
När du, Jaget själv, på detta

sätt bestämmer dina känslor och
medvetet utsänder dem genom
din känslokropp, blir den verk-
ligen förvandlad. I stället för en
dimmig, obestämd företeelse, full
av drivande, skiftande känslo-
stämningar, blir den en strålande
kropp, som lugnt och stadigt
utsänder de känslor du önskar, i
det den rytmiskt vibrerar i har-
moni med den inre impulsen. För
clairvoyant syn ter den sig också
helt annorlunda. I stället för en
mängd dimmiga färgfläckar visar
den några få klart avgränsade
känslor, koncentriskt ordnade
och stadigt utstrålande från kän-
slokroppens centrum. Känslo-
kroppen har då undergått samma
förändring, som vi tidigare be-
skrivit hos den fysiska kroppen.
Också här kan vi jämföra för-

hållandet med en massa järn-

filspån i ett magnetiskt fält. I kän-
slokroppen finns det nu en cen-
tral, styrande, behärskande Vilja,
och följaktligen vitaliseras och
styrs den av denna vilja, inifrån.
Den har nu blivit vår tjänare, och
inga impulser, känslor eller fres-
telser utifrån kan nu inom den
uppväcka sådana känslor eller
begär, som vi inte önskar.
Känslokroppen är inte längre

bara en osjälvständig del av den
omgivande känslovärlden. Den
har blivit avskild därifrån och
förenad med det inre Jaget.
Tyngdpunkten har flyttats. Den
vitaliseras nu inifrån och utstrå-
lar stadigt de högre känslorna,
som hjälper och höjer den yttre
världen.
Med denna förvandling har vi

tagit ännu ett steg på vägen till
seger över dualismen mellan det
högre och det lägre Jaget, som
förskaffat oss så mycket svårig-
heter i det förflutna och var skuld
till vår okunnighet, som gjorde
att vi kunde låta en del av vårt
medvetande behärskas av krop-
parna. När vi låter känslokrop-
pen stå under det inre Jaget, drar
vi åter vårt medvetandes centrum
bort från den och liksom lösgör
medvetandet från kroppen och
för det ett steg närmare dess egen
värld, medan vi behandlar krop-
pen själv, vitaliserad inifrån, som
en lydig tjänare. ♦

Fortsättes i nästa nummer.
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Under sommaren 2022 utkom den sedan länge efterlängtade boken
Nyckeln till ditt Inre på svenska. Boken utkom på danska under 2021.
Från bokens baksida kan vi läsa följande:

Nyckeln till ditt inre
NYCKELN TILL DITT INRE är en resa genom den kristna
esoteriken som leder läsaren in i det inre universum och in i den
centrala läran, den gudomliga visdomstraditionen. Boken
erbjuder läsaren en djupare förståelse och insikt i kristendomens
innersta väsen, såväl som dess inre undervisning och mystik som
existerat alltsedan urminnes tider. Läsaren ges enkla och lätt-
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bl.a i USA, tillägnat sig en djupare förståelse i den urgamla
visdomsläran. Han har undervisat i ämnen som den ursprungliga
visdomstraditionen, esoterisk kristendom och teosofi, både i in-
och utland. Biskop Bertil är redaktör för tidningen Gnostica och
är en känd föredragshållare, både i Europa såväl som i USA.

Nyckeln till ditt Inre kan köpas i ordinarie bokhandel såväl som
internet-handel.
Rek. pris: 159.- SEK / Dkr 139:- + porto.
ISBN: 978-91-87910-03-6

Böcker
CW Leadbeaters bok The Science of the Sacraments finns tillgänglig på
danska med titeln Videnskaben om sakramenterne.
För mer information och köp, skriv till: kenneth@lkk-dk.dk.
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Geoffrey Hodson, en af vor tids største og mest anerkendte clairvoyante
forsker beskriver i sin bog Fødslens Mirakel et fosters åndelige udvikling.
Hodsons forskning er ligeså banebrydende som den kendte fotograf
Lennart Nilssons billeder fra 1965 af det fysiske fosters udvikling.

Hodsons clairvoyante iakttagelser følger i detalje opbygningen af foste-
rets æteriske, astrale og mentale legemer, ligesom han også ser hvornår
sjælen tager bolig i den fysiske krop.

Beskrivelsen af hvordan Vor Frue er med i hele forløbet, med sine
hjælpende engle og naturånder som hver har deres opgave i forhold til
den lydfrekvens de arbejder på er en hel skabelsesberetning i sig selv.

Som gravid - og kommende mor vil det være en oplevelse ud over det
sædvanlige også at følge med i den åndelige opbygning af den lille sjæl,
og udviklingen af den samhørighed der er så speciel for mor og barn.

Geoffrey Hodson, 1896 - 1983, er kendt for sine ekseptionalt udviklede
clairvoyante evner. Han er forfatter til mere end 40 bøger i esoteriske
emner, og har desuden sammen med anerkendte videnskabsmænd ud-
ført clairvoyant forskning indenfor områder som fysik, medicin, antro-
pologi og arkeologi.

Fødslens Mirakel
Även Geoffrey Hodsons bok Fødslens Mirakel är sedan länge en efterlängtad
bok. Fødslens Mirakel utkom även den i en reviderad och utökad nytryckt
andra upplaga 2021 på danska. Från bokens baksida kan vi läsa följande:

Fødslens Mirakel kan beställas från Bokförlaget Rafael via e-mail:
bertil@mebius-schroder.se
Pris: 139.- Dkr / SEK 159:- + porto. ISBN: 978-91-87910-01-2
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LIBERALA KATOLSKA

KYRKAN I GÖTEBORG
Johannebergsgatan 18, n.b.

Håll dig uppdaterad via vår hemsida
eller Facebooksida.
Ändring i programmet kan ske.

Program Hösten 2022

Tisd. 30 aug 19.00 Läkegudstjänst och Välsignelseandakt
Sönd. 4 sept 11.00 Mässa, Invigning av vår nya gudstjänstlokal.
Tisd. 6 sept 19.00 The Healing Service and Benediction
Sönd. 11 sept 11.00 Obs! Ingen Gudstjänst.
Tisd. 13 sept 19.00 Läkegudstjänst och Välsignelseandakt
Sönd. 18 sept 11.00 Mässa
Tisd. 20 sept 19.00 Läkegudstjänst och välsignelseandakt
Tisd. 25 sept 11.00 Mässa
Tisd. 27 sept 19.00 Läkegudstjänst och välsignelseandakt
Sönd. 2 okt 11.00 Mässa

LIBERAL KATOLSK KIRKE I KØBENHAVN

For program og tjenester
Kontakt formand Jette Christensen eller biskop Bertil.

Hold dig opdateret ved at gå ind på hjemmesiden
www.liberalkatolskkirke.dk.
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Telefon: +45 4110 8470
Email: jettedortea@hotmail.com
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Birthe Beatrice Olsen
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VAD ÄR
LIBERALA KATOLSKAKYRKAN?

Liberala Katolska Kyrkan är ett försök till kristen förnyelse i vår egen
tid. Den grundlades så sent som 1916 av biskoparna J. I. Wedgwood och
C.W. Leadbeater tillsammans med skara modernt tänkande människor
i London. Den kallar sig liberal och katolsk då dess åskådning är både
fri och universell. Kyrkans internationella namn är The Liberal
Catholic Church. Ordet katolsk härstammar från grekiskan Katholicos
καθόλου (katholou) som betyder universell. Ordet översätts ofta som
allomfattande. Ordet har även kommit att syfta på den historiska
kyrkans betraktelsesätt och bruk. Liberala Katolska Kyrkan förenar
den katolska gudstjänstformen - dess mäktiga ritual, dess djupa
mysterier och dess vittnesbörd om den sakramentala kraftens
verklighet - med det vidaste mått av tankefrihet och hänsyn till
individens samvete.
Liberala Katolska Kyrkan är ganska ensam bland kyrkor i sin djupa
och obetingade respekt för den enskildes trosfrihet, samt för att anse de
stora världsreligionerna såsom likvärdiga, utgående från en gemensam
gudomlig källa. Kyrkan ser som sin huvuduppgift att föra vidare Kristi
verk, dels som en hjälp till självhjälp att förmedla den andliga kraft som
förmedlas genom de sju sakramenten, och dels genom sin undervisning
att vägleda och göra den enskilde delaktig i den obegränsade, tidlösa
gudomliga visdomen - var än denna visdom uppen-barar sig och
bekräftas i den enskildes urskiljningsförmåga.

Kyrkans vigningskraft blev givet av Kristus själv och har vidareförts
från biskop till biskop som den apostoliska succession, vilken den
Liberala Katolska Kyrkan i fullt giltig form har fått överfört via den
Gammal-Katolska Kyrkan i Holland/England, och som den med största
vördnad och respekt bevarar och vidareför som den dyrbaraste klenod.
Den påpekar det nödvändiga i att förstå, att Guds moderskap i lika hög
grad som Guds faderskap är likvärdiga poler i skapelsens mysterium.
Kyrkan erkänner den kosmiske Kristus som Alfa och Omega, som
Vägen, Sanningen och Livet, latent inneboende i alla levande väsen,
men en dag fullt ut manifesterad i varje enskild genom invigning - den
gudomliga kärlekens fullbordan.

Liberala Katolska Kyrkan inbjuder alla till att öppet delta i sina
gudstjänster och övriga arrangemang. Dess prästerskap är ordinerade
till och inställda på att ge varje sökande människa all den
sakramentala hjälp som det är möjligt att ge genom Kristi sju
sakrament, samt att ge den andliga vägledning som alltid kan påkallas
via Kristi evigt strålande närvaro. Alla medarbetare arbetar oavlönat,
och kyrkans ekonomi upprätthålles uteslutande genom fria medel.


