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Biskopens spalt
Kära vänner,
Så är det dags för ännu ett dubbelnummer av tidningen GNOSTICA. Det är
redaktionens stora förhoppning att även detta nummer kommer att upp-
skattas. Fokus denna gång är lagd på 1900-talets kanske störste claivoyante
person, Charles W. Leadbeater, och den påverkan han gav världen. I detta
nummer ser vi lite närmare på det stora research-arbete han genomförde
tillsammans med Annie Besant. Mer om detta inne i tidningen.

Varje dag möts vi av förfärliga nyheter rörande kriget i Ukraina med förstörelse
och stora mänskligt lidande i dess kölvatten. Låt oss fortsätta sända våra böner
om fred och välsignelse till det utsatta folket.

En ny bok har utkommit på Bokförlaget Rafael. Det är biskop Sten von
Krusenstiernas bok De Kristna Mysterierna som jag hoppas kommer bli ett
efterlängtat tillskott i kyrkans svenska litteraturlista och kanske kan den bli
årets julklappsbok. Du kan köpa den i bokhandeln. Mer om detta på annan
plats i tidningen.

Slutligen är vi alla väl medvetna om hur de ekonomiska ramarna kraftigt
försämrats under året. Detta gäller också för kyrkans församlingsarbete
såväl som för utgivningen av denna tidning. Porto och tryckkostnader har
ökat väsentligt. Dessvärre kan vi inte längre skicka GNOSTICA till utlandet
utan kostnad för mottagaren. Jag vill därför uppmana våra läsare i utlandet
att stödja tidningens fortsatta existens som papperstidning, genom att
inbetala den årliga prenumerationsavgiften enligt nedan.

✠ Bertil
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Ärkeängeln
S:t Mikael
av biskop Ferenc Heizer, Budapest

Översatt och bearbetad
av ✠ Bertil Mebius-Schröder.

När vi firar ärkeängeln S:t Mikael
enligt vår liturgi, är det en av kyr-
koårets största och viktigaste hög-
tider, och den är avsedd att fram-
häva Hans styrka mer och mer i
den tid vi lever i.

För att förstå något av dessa
fenomen och effekter är det nöd-
vändigt att ha en viss insikt i hur
de gudomliga krafter stimulerar
processen för hela systemets
utveckling. Vi förundras ständigt
över den perfektion med vilken
naturen fullbordar sitt arbete.
Hur vacker en blomma är, hur
perfekt människokroppen funge-
rar, hur underbart solsystemet är,
och hur perfekt kosmos fungerar,
även om vi bara ser det från det
fysiska planet. Men vi glömmer
ofta hur Gud ständigt är mycket
noga med att upprätthålla och se
till att utvecklingen går så smid-
igt som möjligt.

De stora andliga ledare som
styr utvecklingen är hela tiden
upptagna med att upprätthålla
och fullända utvecklingsproces-
sen.

I början finns det alltid en in-
verkande Kraft, och när denna
involverande kraft har påbörjat
sitt utflöde bär den frukt och en
ny inverkan följer i dess spår. I
naturen ser vi det i sin enklaste

form i fröet, växten, blomman
och därefter återigen fröet.
Vinterns kyla, vårens uppvak-
nande värme, sommarens hetta,
följt av höstens mognad av fröet
och till sist skörden. Detta nya
är resultatet av det första avtryc-
ket, så samtidigt som det är ett
avslut, innehåller det också ett
element av en begynnelse. Det
utmynnar i en ”slutlig skörd”, S:t
Mikaels högtid, innebär också en
början.

Det är oundvikligt att vi också
måste nämna de fyra stora kardi-
nalpunkterna i vår kalender, som
har att göra med höstdagjäm-
ningen. Vi talar om solsystemet
som den högsta Logos' fysiska
kropp, med solen i centrum och
de sju planeterna runt omkring,
var och en med sin egen ledare.
Och dessa mäktiga gudomliga
härskare har sina egna ängla-
skaror.

Den här högtiden handlar om
S:t Mikael, den store budbär-
aren, som den 29 september fyller
jorden med sin härlighet, vars
utstrålning är så mäktig och stark
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att alla änglar under sju dagar
kommer att bli del av hans här-
lighet och kraft.

I detta utflöde finner vi också
de stora eldkrafter som vi ber till
i varje mässa när vi säger: ”Vi
lovprisar de fyra stora, den lev-
ande eldens pelare (Väsen) som
skyddar världen…” (ärlighet,
mildhet, styrka och förståelse).

Berättelserna om änglar från
trovärdiga siare är verkligen
intressant och till och med en
lärorik läsning, men de verkar så
overkliga för mig, jag ser inte
dessa underbara varelser, jag
bara förundras över dem, och jag
kan inte riktigt göra något åt det,
påverka något.

Det är min visshet att vi har
erfarenhet av andevärldens verk-
lighet, men att se in i den är
egentligen bara de utvaldas pri-
vilegium. Att allt har sin roll och
betydelse blir vi inte längre för-
vånade över, det är av stor vikt
att hantera dessa beskrivelser

eftersom det är på detta sätt som
vi i vår vardag kan förstå den text
som bygger upp vår liturgi, där
varje mening har en innebörd.

Vår tidsålder sägs vara den tid
då S:t Mikael regerar. Det här är
tiden som betonar förståelse.
Någon har lite sarkastiskt påpe-
kat att om Kristus vore här mitt
bland oss i dag, så är vår kritiska
punkt inte att fråga oss om vi tror
på Honom, utan om vi försöker
lära känna Honom och förstå
Honom. Mikael, betyder ”vem är
som Gud”.

Vi talar om honom som en
Ärkeängel, liksom Ärkeängeln
Gabriel, Rafael och Uriel, men
enligt vissa berättelser fostrades
han bland himlavalven av den
Högste! Fram till denna punkt i
mässan (predikans plats. red.)
har vi bara rört oss kring existe-
rande varelser. Längre fram i
mässan talar vi om änglar på en
mycket högre nivå, t.ex som vi
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benämner dem före ”Sanctus” i
mässan: Vi säger: ”Samfällt med
änglar och ärkeänglar, med tro-
ner, myndigheter, herradömen,
dygder, krafter; med kerubim och
serafim och med alla härskarorna
i himlen, ärar och lovsjunger vi
därför ditt härliga namn, och pri-
sar dig ständigt, sägande: Helig,
helig, helig.” Dessa höga väsen
har alla krafter som ligger långt
bortom vår begränsade fattnings-
förmåga.

Det var inte en slump att jag
inledningsvis nämnde univer-
sums kretslopp, som alltid dyker
upp, igen och igen, men på en
”högre” nivå. Kristi och Marias
högtider under året visar oss
vägen för människans frigörelse,
för människans teosis, i den årliga
cykeln. På grundval av de hög-
tider som erbjuds oss får vi den
kunskap och den säkra grund
som försäkrar oss om att inte ett
enda hårstrå kan skadas utan
Skaparens vetskap om allt detta.

S:t Mikaelsdagen handlar om
det skapade universums fulländ-
ning, apotheosis. Vi kan säga att den

cykel som har firats under året är
avslutad.

”Vem är som Gud?" S:t Mikael
uppmanar oss varje gång att för-
lita oss på den sanning som
omger oss och som inte är kall
och oförlåtande, utan snarare
upplyftande, kärleksfull och
stödjande. Trots skapelsens kos-
miska natur är det trösterikt att
veta att det som har hänt och
händer hela tiden sker på grund
av mig, eftersom principen om
Allt är Ett inte ännu har klar-
gjorts, åtminstone inte för mig.

Vem är som Gud? Vi måste
svara på den här frågan, det här
är våra livs uppgift, det här är
anledningen till att vi firar S:t
Mikaels år efter år. Att deltaga i
veckans liturgiska mässa är också
ett sätt att söka Vägen. Denna
underbara harmonisering för oss
till den Stora Tronen varifrån all
kraft och allt ljus kommer, och
utrustade med detta ljus kan vi
med lugn och ro se framtiden,
som endast fysiskt blir ”mörkare”
och ”mörkare”. Men den är trots
allt Ljus. ♦
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Medvetande,
vad är det?
av Sally Dougherty

Medvetandet är det enda vi upp-
lever direkt - allt annat filtreras
genom medvetandet som med-
ium. Jag misstänker att vi myc-
ket ofta förväxlar medvetande
som en allmän kategori med
mänskligt medvetande och det
mänskliga sinnets funktionssätt.
Men medvetandet omfattar ett
mycket bredare spektrum av
vakenhet, medvetenhet, percep-
tion, djup mening och insikt. När
vi tittar på andra naturriken vet
vi genom observationer att djur-
en är uppmärksamma, mottagliga
och kännande. Studier som pub-
licerades på 1960- och 1970-talen
i böcker som t.ex Peter Tompkins
The Secret Life of Plants tyder på
att växter uppvisar uppmärksam-
het, minne och känslighet för tan-
kar och känslor hos andra var-
elser. Studier visar idag experi-
mentella bevis för former av med-
vetande även i enskilda celler, och
tidigare under 1900-talet var Candra
Bose ansvarig för experiment som
tyder på känslighet i metaller.

Poängen är: hur vågar vi be-
gränsa medvetandets syn och
uttryck? Det faktum att vi inte
kan observera eller upptäcka
medvetandet hos en viss varelse
eller sak är inget skäl för att
förneka att det finns ett sådant
medvetande. Vår förmåga att upp-

fatta som människor är mycket
begränsad, vilket måste få oss att
komma ihåg att ”avsaknad av
bevis är inte ett bevis för av-
saknad”. Det faktum att majori-
teten av det elektromagnetiska
spektrumet inte kan uppfattas av
våra sinnen gör dem inte mindre
verkliga. Att tusentals radio- och
tv-vågor fyller luften runt om-
kring oss och bär både ljus och
bilder skulle vara otroligt och
inte trovärdigt om vi inte hade
några bevis för det i vår vardag.
Dessutom upplever vi sensoriska
och instrumentella begränsnin-
gar i uppfattningen av både rum
och tid. Det som är för litet, för
stort, för långsamt eller för snabbt
är ofta osynligt för de mest sofis-
tikerade mätinstrumenten.

Fram till 1900-talet kämpade
vetenskapen också med dualis-
men materia-energi. Om dessa
två principer är helt oförenliga,
hur kan de då påverka varandra?
För att lösa detta dilemma be-
traktades energi ibland som en
biprodukt av materia och ibland
som något grundläggande, där
materia är en biprodukt. Men
Einstein satte med sin formel
E=mc2 stopp för denna dualitet
och förklarade att energi och
materia inte var skilda enheter,
utan snarare två sidor av en mer
grundläggande princip, och an-
tydde att materia kunde om-
vandlas till energi och energi till
materia. I dag fortsätter vi kam-
pen med en liknande dualism
mellan materia och medvetande,
och med tiden kan vi kanske
också här känna igen en liknande



grundläggande basis för de två
formerna. Detta dualistiska pro-
blem dyker upp i det kristna
tänkandet, eftersom själ och ande
anses vara helt immateriella, men
ändå kan påverka den fysiska
kroppen. De flesta forskare und-
viker frågan om hur psyket eller
medvetandet kan påverka krop-
pen genom att hävda att det inte
finns någon dualism mellan
kropp och själ: medvetandet är
en biprodukt av komplexa orga-
nismer i materien, av kemiska
reaktioner i nervsystemet. Mate-
rialism och idealism är dock inte
de enda icke-dualistiska lösning-
arna.

Om materia och medvetande
är två fenomen av en underligg-
ande princip, måste begreppen
representera poler av samman-
kopplade helheter, som börjar
bortom den närmaste substans vi
kan föreställa oss, och fortsätter
uppåt genom fysisk materia,
energi, vitalitet, känslor, tankar
och andligt medvetande, upp till
det mest gudomliga medvetandet
eller tillståndet. Vi känner vår
kropp, vår vitalitet, våra känslor,
vårt intellekt, vår intuition och
kanske även vårt andliga och
gudomliga medvetande, även om
de två sistnämnda till stor del är
utestängda från vår vardagliga
uppmärksamhet på grund av vå-
ra upptagna känslor och tankar.
Som punkter eller nivåer i denna
sammanhängande helhet är varje
nivå på en och samma gång sub-
stans, energi och medvetande.
Således är till exempel tankar och
känslor inte abstraktioner. De är

lika verkliga som röntgenstrålar
eller gammastrålar - och lika omöj-
liga att registrera för våra fysiska
sinnen, även om de är lätta att
uppfatta för våra psykiska sinnen.

Men bakom alla varelser finns
den inre roten eller källan till
medvetande. Oavsett hur långt
vi försöker se inom oss själva
kommer vårt inre jag alltid att
ligga bortom vad vi kan se. Det
är varje väsens fundamentala för-
bindelsepunkt med den bakom-
liggande kosmiska verkligheten.
Denna punkt finns i alla männi-
skor, i alla livsformer, i allt - från
den minsta subatomära partikeln
till människan, planeten eller ga-
laxen.

På samma sätt har varje mani-
festerad existens en substantiell
form som upptar ett särskilt frek-
vensområde inom spektrumet av
materia-medvetande. Detta inner-
sta gemensamma medvetande och
denna källa till existens utgör
grunden för broderskap eller en-
het med alla, den förenande kraf-
ten och det mest grundläggande
och djupaste lagen i kosmos.
Enligt mystiska traditioner över
hela världen kan vi genom att lyfta
fram våra outforskade tanke-,
kognitions- och mindfulnessmön-
ster, med tiden inte bara förstå,
utan faktiskt uppleva denna enhet
med vårt väsens ursprung. ♦
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Ockult kemi på nytt
Denna artikel publicerades i tidningen Quest’s vinternummer 2015,
s. 27-28 av Andre Clewell och Stephen M. Phillips.

Artikeln återges här med vänligt tillstånd från professor Stephen
M. Phillips.

I sina omfattande skrifter förut-
spådde Helena P. Blavatsky vik-
tiga vetenskapliga upptäckter
som så småningom skulle komma
fram i ljuset. Annie Besant var
en av de första som visade san-
ningshalten i HPB:s förutsäg-
elser i en vetenskaplig artikel som
hon publicerade i november-
numret 1895 av tidskriften Luci-
fer. Artikeln var den första i en
serie ursprungliga bidrag till
fysik och kemi som Besant och
Charles Leadbeater publicerade.
Den fundamentala betydelsen av
deras upptäckter har just börjat
gå upp för de forskare som vågar
ta steget bortom den materialis-
tiska reduktionismens gränser.

Besant och Leadbeater instru-
erades av adepter i en teknik som
nämns i Patanjalis Yoga Sutras för
att psykiskt se otroligt små före-
mål. De beskrev spektra av atom-
struktur i nittiotvå naturliga grund-
ämnen – från väte till uran. De
gjorde dessa observationer när
deras fyllda kalendrar tillät det,
under en period av trettioåtta år
och de publicerade sin sista arti-
kel 1933, strax före Annie Be-
sants död.

Dr. A. Besant och C.W. Lead-
beater beskrev inte bara atomer-
nas inre struktur, de identifierade
fyra nya grundämnen (promet-
hium, technetium, astatin, fran-
cium) långt innan forskarna
upptäckte dem.

De beskrev flera isotoper
(grundämnen med atomer som
innehåller extra neutroner) innan
vetenskapen hade kännedom om
vad isotoper är. De upptäckte att
geometriska konfigurationer av
atomer motsvarade elementens
positioner i det periodiska syste-
met för grundämnen. De upptäck-

The Ultimate Physical Atom UPA
som den beskrevs av

Leadbeater och Besant.
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te att atomvikterna för alla natur-
liga grundämnen, som fastställts
av vetenskapen, var proportionel-
la mot antalet Ultimate Physical
Atom (UPA) i varje atom. UPA:er
var de minsta enskilda subatomära
strukturer som Besant och Lead-
beater kunde urskilja.

När Besant publicerade sina
detaljerade undersökningar av
atomernas struktur 1895 trodde
vetenskapsmännen att atomerna
saknade all inre struktur, precis
som de gamla grekerna hade an-
tagit. Detta antagande ändrades
1912, när fysikern Ernest Ruther-
ford meddelade att atomen bestod
av en kärna kring vilken elektron-
er kretsade. De två huvudkompo-
nenterna i atomkärnan - protoner
och neutroner - upptäcktes inte av
vetenskapen förrän långt senare,
1919 respektive 1932. Besant hade
skildrat dem schematiskt i sin
artikel från 1895.

Recent lattice QCD results for the three-quark flux-tube formation.

(H. Ichie, V. Bornyakov, T. Streuer and G. Schierholz)(From: International Conference July 21-24, 2003 on Color
Confinement and Hadrons in Quantum Chromodynamics)

From: Occult Chemistry, 1st ed. (1908), p. 96

Positive hydrogen triplet
(u quark)

“line of force”

UPA

up quark

down quark

proton neutron

subquark

quark

Proton or neutron

atom
(schematic)

nucleus

Annie Besant 1847 - 1933.
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Annie Besant och Charles Lead-
beater sammmanfattade sina för-
sta observationer i Occult Chemis-
try, som publicerades av Theosop-
hical Publishing House 1908.
Denna bok reviderades i sin tredje
upplaga av C. Jinarajadasa 1951
i stor utsträckning som ett kom-
pendium av Besants och Lead-
beaters alla observationer. Under
observationssessionerna var både
Besant och Leadbeater helt vakna
och alerta: inget trancetillstånd var
inblandat. Stenografer antecknade
vad de sade och konstnärer teck-
nade det de beskrev. Jinarajadasa-
Leadbeaters skyddsling och senare
internationell president för Theo-
sophical Society fungerade som
projektledare.

Även om det Teosofiska Sam-
fundets andra syfte är att "uppmun-
tra till jämförande studier av re-
ligion, filosofi och vetenskap", avtog
intresset för ockult kemi i mitten av
1900-talet. Teosoferna behandlade
vetenskapen som om den vore ett
bortglömt styvbarn. Denna attityd
återspeglade den grad i vilken vet-
enskapen hade avancerat bortom
de flesta teosofernas kunskaper, lik-
som deras tveksamhet att acceptera
annan psykisk information än den
som HPB hade förmedlat. Dess-
utom hade ingen förenat observa-
tionerna från den ockulta kemin
med den moderna fysikens termino-

logi. Under den nationella sommar-
konferensen som hölls av Theosop-
hical Society in America i juli 2014,
som fokuserade på vetenskap och
andlighet, var det bara en talare
som gjorde en flyktig hänvisning till
ockult kemi.

Den senaste tidens teosofiska
amnesi när det gäller ockult kemi
är svår att förklara mot bakgrund
av forskning och publikationer av
en av oss (Phillips), som skrev tre
böcker i ämnet som gavs ut av

C.W. Leadbeater 1854 - 1934.

”We do not see the world in the way it is.
We see the world in the way we are.”
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teosofiska förlag, den första 1980.
Phillips, som disputerade i fysik
vid University of California, tolka-
de grundligt Besants och Lead-
beaters observationer i termer av
modern fysik.

För 35 år sedan noterade Phil-
lips överensstämmelsen mellan
UPA-strukturen, som Besant och
Leadbeater beskrev den, och sup-
ersträngteorin. Denna samstäm-
mighet saknade till en början en
matematisk bekräftelse, men Phil-
lips upptäckte nyligen det svår-
fångade matematiska beviset. Han
visade att UPA:s ytterst komplexa
geometri är identisk med den för
tio-dimensionella, heterotiska sup-
ersträngar som, enligt vissa ledan-
de kvantfysiker, ligger till grund
för den strukturella verkligheten
hos all materia i universum. Sam-

ma geometri återfinns i det som
Phillips ser som den inre formen
av det kabbalistiska livets träd,
liksom i andra heliga geometrier.

Den nyzeeländske teosofen
Geoffrey Hodson lärde sig att se
små föremål psykiskt och såg
UPA:er 1959. Hodson beskrev
nyanser i UPA:s beteende som
gjorde det möjligt för Phillips att
visa deras förhållande till Higgs-
partiklar, vilka är ansvariga för att
ge massa till materia. Journalister
med en förkärlek för sensations-
lystnad har gett Higgs-partiklar
smeknamnet ’Gudspartiklar’. Phil-
lips har dessutom nyligen be-
skrivit en variant av UPA som
uppenbarligen består av mörk
materia, vars existens fortfarande
förbryllar den etablerade veten-
skapen.

A bound H dibaryon, a theoretical particle consisting of
two up, two down and two strange quarks. Credit: 2011
Keiko Murano.
(From the article “Hunting the unseen” published by
RIKEN research institute in Japan on July 15, 2011. The
image has been rotated to make comparison easier).

This depiction of the hydrogen MPA was
published in 1951 in the third edition of
Occult Chemistry. It is a deuteron, which is
the only known stable dibaryon. It was
formed prior to observation from the two
protons in a hydrogen molecule.

Comparison of a scientific depiction of a bound dibaryon with a picture
of the hydrogen MPA remote-viewed by Besant & Leadbeater
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Det vetenskapliga etablisse-
manget ignorerar undersökningar
från ockult kemi. Skeptiker kom-
mer dock att ha svårt att angripa
resultaten från ockult kemi, efter-
som teosoferna publicerade sina
observationer långt innan de eta-
blerade vetenskapsmännen gjorde
samma upptäckter oberoende av
varandra. Det fanns alldeles för
många upptäckter av Besant och
Leadbeater för att man ska kunna
kalla dem lyckliga gissningar, och
deras innehåll var alltför rationellt
för att man ska kunna kalla dem
hallucinationer. Så småningom
kommer vetenskapen inte att ha
någon annan utväg än att erkänna
den ockulta kemins giltighet och
utveckla teorier baserade på dess
upptäckter för att förklara hur
universum fungerar.

När vetenskapen väl accepterar
den ockulta kemins äkthet öppnas
dörren för en vetenskaplig under-
sökning av alla teosofiska grund-
satser. Ett förnyat intresse för teo-
sofins bidrag till vetenskapen kan
vara nyckeln till en global renäs-
sans för det teosofiska tänkandet.

Betydande information om
ockult kemi finns tillgänglig i on-
line-encyklopedi (theosophy.wiki;
sök på ”occult chemistry”).

Phillips upprätthåller sin egen
webbplats (smphillips.mysite.com),

som noggrant beskriver vetenska-
pen, den heliga geometrin och his-
torien bakom ockult kemi och
innehåller länkar till böcker och
artiklar som är tillgängliga online.

STEPHEN M. PHILLIPS, Ph.D.,
är teoretisk fysiker, teosof och studerar
gammal visdom från Bournemouth, Dor-
set, England.

ANDRE CLEWELL, Ph.D., är
ordförande för St. Petersburg, Florida,
Theosophical Lodge. ♦

Här ses en av illustrationerna från
Leadbeater och Besants bokOccult Chemistry.
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Two-dimensional & 3-dimensional projections of the 240 root vectors of the rank 8,
exceptional Lie group E8 determined by the vertices of the 8-dimensional, Gosset polytope
421. This is one of 255 uniform 8-polytopes with 240 vertices, 6720 edges, 60480 faces,
241920 cells, 483840 4-faces, 483840 5-faces, 207360 6-faces & 19440 7-faces.

Från Stephen Phillips hemsida.
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Recent lattice QCD results for the three-quark flux-tube formation.
(H. Ichie, V. Bornyakov, T. Streuer and G. Schierholz)

(From: International Conference July 21-24, 2003 on Color
Confinement and Hadrons in Quantum Chromodynamics)

From: Occult Chemistry, 1st ed. (1908), p. 96

Positive hydrogen triplet
(u quark)

“line of force”

UPA

A tt vara till är ingenting obetydligt, vilket bevisas av att
ingen kan få fram ett enda dammkorn ur intet. Och

medvetandet är ej heller lika med ingenting: vi skulle inte
kunna förmedla en enda gnista av det till ett livlöst föremål.
Gapet mellan intet och det minsta föremål är absolut, och
denna absoluthet tillhör i grund och botten Gud.

Frithjof Schuon, Tidlös besinning i besinningslös tid.

Här visas ytterligare en bild från Stephen Phillips hemsida.
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Liberala Katolska
Kyrkan och
visdomstraditionen
av biskop Bertil Mebius-Schröder.

De flesta av oss människor har
förmodligen någon gång upplevt
ett behov av stillhet, ett behov av
att få en inblick i tillvarons djup-
are lager och kanske känt ett be-
hov av att få svar på livets stora
frågor. Vem är jag, varför är jag
här, finns det en större mening
med livet? Vad händer efter den
fysiska döden?

Det är osannolikt att vi hittar
färdiga svar på de stora frågorna,
eftersom varje människa föds
med en fri vilja, en fri vilja att
följa eller inte följa Guds plan.
Med den fria viljan följer dock
ett ansvar för våra handlingar,
liksom ett svar för vår passivitet.
Många olika trosriktningar har
dock genom tiderna gett färdiga
svar, ofta med tillägget ”du
måste” eller ”Guds vrede och för-
bannelse kommer att drabba dig.
Därför har den moderna männi-
skan ofta sökt svar på sina frågor
på annat håll. Med goda eller
mindre goda resultat.

Religionernas natur
Ordet religion kommer från lati-
nets ”re ligiare” som betyder ”att
vända tillbaka”, dvs. religionen
ger uttryck åt det som kan hjälpa
oss att återvända. Frågan blir då,
vad skall jag återvända till? Att
återknyta till vårt gudomliga ur-

sprung kan vara ett bra svar. Det
vill säga, religionernas inre väsen
hjälper människan att hitta hem
till sitt eget inre, till sitt eget
innersta väsen och till gudomen
djupt inne i hennes eget hjärta.
”Gud skapade människan till sin
avbild, till Guds avbild skapade
han henne” i 1. Mosebok 1:27
måste betyda att det finns en åter-
spegling av det gudomliga i varje
människa.

Förståelsen av detta är är kan-
ske hos några mer eller mindre
sovande, emedan den hos andra
är lite mer medveten. Paulus be-
skriver detta genom att säga: ”Vet
ni inte att ni är Guds tempel och
att Guds Ande bor i er?” 1 Kor
3:16. På samma sätt läser vi
Johannes 10:34 där han säger:
”Jesus svarade dem: Står det inte
skrivet i er lag: Jag har sagt att
ni är gudar?” På dessa och många
andra ställen i den Heliga Skrift
får vi ett tydligt budskap om vårt
ursprung. Vi är ett Guds tempel
och Guds ande bor i oss.

Med detta sagt kan man luta
sig tillbaka i sin bekväma stol och
säga att allt är väl bra då! Det
skulle vara ett sätt att tolka saker
och ting, men en annan sida av
detta faktum är att kunskap ska-
par förpliktelser. Om vi har allt
detta inneboende i oss måste vi
som medvetna varelser använda
denna nyvunna erfarenhet på ett
bra sätt. Om vi, som jag tror, är
en Guds ande måste vi också
vårda och ta hand om den, och
det är där religionens funktion
kommer in. Det religiösa språket
gör oss medvetna om livets exi-
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stens, och dess medvetna an-
vändning hjälper oss med vår in-
re utveckling, så att vi kan växa
och så småningom få den inne-
boende och gnistrande Guds-
glansen att lysa som en sol.

Bland alla de många kyrkorna
i världen finns den Liberala Kat-
olska Kyrkan, en kyrka med en
holistisk syn på livet och världen.
Den är en oberoende kyrka, var-
ken protestantisk eller katolsk,
men universell.

Kyrkan belyser och levandegör
Eviga sanningar och den gudom-
liga visdom som har givits till
mänskligheten genom årtusenden.
Denna visdom är universell och
ingen organisation kan ha mono-
pol på den, vare sig kyrkor eller
andra organisationer. Kyrkans
medlemmar har full frihet att tolka
och utvärdera både de heliga
skrifterna och den inre läran, helt
efter sin egen uppfattning.

Människan försöker leva de
högre sanningarna och arbeta i
harmoni och samarbete med mäs-
tarhierarkin. Ett samarbete i den-
na turbulenta tid då vi ganska ny-
ligen gått in i det nya millenniet,

ett samarbete som i visdom och
kärlek kan hjälpa sökande männi-
skor i en förvirrad tid.

Vissa anser dock att aktivt re-
ligiöst arbete är passé i den nya
tiden. Men låt oss komma ihåg att
det är den store Världsläraren
själv som ligger bakom all religion
och allt ceremoniellt arbete genom
sin mästarhierarki, sina änglaväs-
en och sina tjänande lärjungar.
Detta sker för att ge människan
hjälp till självhjälp genom sina cere-
monier och sakrament, och Världs-
läraren slutar inte att tjäna världen
för att vi går in i den s.k. sjunde
strålens tidsålder. Tvärtom inten-
sifierar han sin aktivitet på den
sjunde strålen, på den intellek-
tuella, religiösa och ceremoniella
nivån, nu när det mänskliga med-
vetandet är mer öppet för den and-
liga impulsen än någonsin tidigare.
Det är därför som intellektuell,
religiös och ceremoniell tjänande
kommer att få en mer central roll
i framtiden, så att vi människor
kan hjälpa till att sprida Ljuset och
Kraften över hela världen. ♦

”Universum är en tanke från Gudomen. Eftersom denna
ideala tankeform har övergått till verklighet, och den värld
som föds ur den har förverkligat sin skapares plan, är det en
kallelse för alla tänkande varelser att i denna existerande

helhet återupptäcka den ursprungliga formen.”

Friedrich Schiller
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Biskop Bertil deltog i prästvigningen av Mario Ramljak den 11/9 i Zagreb,
Kroatien, tillsammans med vår presiderande biskop William, USA.

Fotot är taget vid Kristusstatyn framför Zagrebs katedral.
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En glimt in i
framtiden
C.W. Leadbeater anses vara den
störste clairvoyante forskaren un-
der 1900-talet. Vi känner honom
som genom sin precisa clairvoy-
ance och med yttersta nogrannhet
beskrivit de inre världarna inom
vetenskap, religion och kristen-
dom, genom böcker såsom Occult
Chemistry, The Science of the Sacra-
ments (Læren om sakramenten, på
danska), Kristen Gnosis och The
Christian Creed (Den Kristna Trosbe-
kännelsen, på danska och svenska i
äldre översättningar) samt ett fem-
tiotal böcker i skilda ämnen såsom
t.ex. Clairvoyance, Chakras, Dreams,
Man Visible and Invisible, TheMasters
and the Path.

Denna artikel består av utdrag
från hans stora verkMan:Whence,
How and Whither och har jag valt
att samla några av hans förutsäg-
elser inför framtiden. Boken på-
börjades i slutet av 1800-talet
pågick fram till dess utgivning
1913. Leadbeater menar att det
svåraste inom clairvoyance är att
träffa rätt i tid, eftersom världen
inte endast är tredimensionell,
men multidimensionell, samt att
det i den spirituella världen inte
existerar tid och rum som vi kän-
ner det. Det är detta som gör det
utomordentligt svårt att ”pricka
rätt” i tid och rum. I den omfatt-
ande bokenMan: Whence, How and
Whither berättar han sina under-
sökningar rörande människans
ursprung, var vi befinner oss och

vart vi är på väg. De följande små
klipp daterar han till det 28 år-
hundradet, vilket innebär att mån-
ga av de ting han beskriver redan
har blivit verklighet, drygt hundra
år efter han nedtecknade det. Man
bör dock sätta sig in i hur världen
såg ut vid 1900-talets begynnelse
med smutsiga koleldade industrier
och svåra arbetsförhållanden. De
få bilar som fanns var nog mest i
stil med T-Forden etc.

Jag har satt in min tolkning
av vad han beskriver i rött, men
du avgör naturligvis själv hur du
vill förstå texten. Sidangivelsen
syftar till den engelska original-
utgåvan av Man: Whence, How and
Whither utgiven 1913. Jag önskar
dig en god, tänkvärd och in-
tressant läsning.

✠ Bertil
Bibliotek s. 403
De litterära arrangemangen är
märkliga men perfekta. Varje hus
är försett med ett slags encyklo-
pedi av den mest omfattande typ,
som innehåller en fullständig sam-
manfattning av praktiskt taget allt
som är känt, så kortfattat som
möjligt men ändå med stor detalj-
rikedom, så att den innehåller all
information som en vanlig männi-
ska någonsin kan tänkas behöva i
något ämne. (Jämför de encyklo-
pediska verk vi finner på nätet,
t.ex Brittish Encyklopedica eller
Wikipedia). Om hon emellertid av
någon anledning behöver veta mer
behöver hon bara gå till det när-
maste distriktsbiblioteket, (söka
på nätet, dataserver)... Där finner
hon en betydligt mer omfattande
encyklopedi, där artikeln om ett
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visst ämne innehåller en noggrann
sammanfattning av varje bok som
någonsin har skrivits i ämnet - ett
kolossalt arbete. (Jfr. Google
Books, ett projekt att scanna all
litteratur). Om hon vill veta ännu
mer, eller om hon vill ta del av
originalböcker som är tryckta på
de gamla språken eller med den
gamla romerska typografin som
inte längre används, måste hon gå
till ortens centrala bibliotek (data-
server), som är av samma storlek
som British Museum. Översätt-
ningar till dagens engelska vilka
är tryckta i denna stenografiska
skrift bifogas alltid dessa original.

Det är alltså möjligt för en
människa att studera alla ämnen
som hon är intresserad av, efter-
som alla forskningsinstrument och
böcker tillhandahålls gratis på
detta sätt (internet). Nya böcker
skrivs hela tiden om alla tänkbara
ämnen. ….. Vem som helst kan
gå dit och läsa dem och be om ett
exemplar, (ladda ned från nätet)
så får han det. Om någon skriver
en bok visas den på detta sätt,
kapitel för kapitel. Hela männi-
skans liv är på detta sätt gemen-
samt, människorna delar med sina
grannar vad de gör samtidigt som
de gör det (Facebook och liknande
plattformar).

Tidningar s. 405
Dagstidningen har försvunnit –
eller kanske kan vi snarare säga
att den lever kvar i en starkt för-
ändrad form. För att göra det be-
gripligt måste man utgå från att
det i varje hus finns en maskin som
är en slags kombination av telefon
och bandspelare (smartphone eller
Ipad). Denna är kopplad till ett
centralt kontor (serverhall) i hu-
vudstaden och är så utformad att
man inte bara kan tala genom den
som genom en telefon, utan allt
kan skrivs eller ritas på en speciellt
förberedd platta (Ipad, läsplatta)

och läggs i lådan till den stora
maskinen på centralkontoret
(laddas upp till hårddisken) där
den automatiskt reproduceras på
lappar (text, bilder) som hamnar
i lådan till maskinen i vart och ett
av husen (på hårddisken, informa-
tion går fram och tillbaka över
nätet via serverhallar). Det som
ersätter morgontidningen hante-
ras på detta sätt.

Man kan säga att varje person
har sin tidning tryckt i sitt eget hus
(i en Ipad, läsplatta, skrivare etc).
När någon nyhet av betydelse an-
länder skickas den omedelbart på
detta sätt till varje hus i samhället
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(push notis); men en särskild sam-
ling av sådana nyheter skickas ti-
digt varje morgon och kallas vanligen
Community Breakfast Chat. Den är
relativt liten och har en viss likhet
med en innehållsförteckning och
ett index, (t.ex. våra nyhetsappar)
eftersom den ger en kortfattad
sammanfattning av nyheterna,
samtidigt som den bifogar ett num-
mer till varje artikel, och de olika
avdelningarna är tryckta i olika
färger (klickbara rubriker. Färg-
tryck fanns inte på Leadbeaters
tid). Om någon person vill ha full-
ständig information om någon av
artiklarna behöver han bara skapa
kontakt med centralkontoret (klic-
ka) och be om detaljer om nummer
ett och ett, och allt som finns till-
gängligt skickas genast till hans
apparat och visas för honom (på
plattan). Men tidningen skiljer sig
mycket från äldre tiders tidningar.

Den nya kraften s. 414
En egenskap som gör en enorm
skillnad är hur elektriciteten leve-
reras. Det finns inte längre någon
eldstad eller pannrum någonstans,
och därför ingen värme på det sätt
vi känner den. Ingen smuts, ingen
rök och knappt något damm. Hela
världen har vid den här tiden ut-
vecklats bortom användningen av
ånga, eller någon annan form av
kraft som kräver värme för att
generera den. Det verkar ha fun-
nits en mellanperiod då man upp-
täckte någon metod för att över-
föra elektrisk kraft utan förlust
över enorma avstånd, och vid den
tiden samlades all tillgänglig vat-
tenkraft på jorden in (kraftverks-
dammar) och samordnades; vat-
tenfall i Centralafrika och på alla
möjliga avlägsna platser fick bidra
med sin del, och allt detta samlades
vid stora centralstationer och dis-
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tribuerades internationellt (vat-
tenkraft genom turbiner).
Hur enorm den tillgängliga kraf-
ten än var på detta sätt har den nu
överskridits helt och hållet, och
alla dessa arrangemang har blivit
onödiga genom upptäckten av den
bästa metoden för att utnyttja det
som den framlidne Keely kallade
dynasfärisk kraft - den kraft som
döljer sig i varje atom av fysisk
materia. (Atomkraft, fusion och
fission).

…... Under den period som vi
nu beskriver är denna kraft inte
längre otillgänglig, och följaktlig-
en tillhandahålls obegränsad kraft
gratis till alla över hela världen.
Den finns tillgänglig som gas eller
vatten (fanns förr i tiden), i varje
hus och varje fabrik i detta sam-
hälle, liksom överallt annars där
den behövs, och den kan utnyttjas
för alla tänkbara ändamål till vilka
elkraft kan användas. Alla typer
av arbete över hela världen utförs
nu med denna kraft. Uppvärm-
ning och belysning är helt enkelt
manifestationer av detta. (Jfr.
gasljusen i början av 1900-talet.
red)

När värme behövs är det till
exempel ingen i något civiliserat

land som drömmer om att gå igen-
om den klumpiga och slösaktiga
processen att tända en brasa. Han
sätter helt enkelt på kraften och
omvandlar den till värme med
hjälp av ett litet instrument som
kan bäras i fickan (trådlös fjärr-
kontroll för en termostat), exakt
på den plats där den behövs. ….
Med hjälp av denna kraft fungerar
alla maskiner i den fabrik som vi
inspekterade, och ett resultat av
detta är att alla arbetare lämnar
fabriken vid slutet av dagen utan
att ens ha smutsat ner sina händer.
En annan konsekvens är att
fabrikerna inte längre inger den
fula och karga obehag som vi i
tidigare tider var smärtsamt vana
vid. Fabriken är vackert dekore-
rad - alla pelare är snidade och
kransade med invecklade orna-
ment, och det finns statyer som
står runt omkring, vita och rosa
och lila – de sista är gjorda av
porfyr som är vackert polerad. ….
Den är arkitektoniskt sett lika
vacker som ett privat hus.

Arbetsvillkor. s. 415
En besökare som kommit för att
se på fabriken ställer vänligt några
frågor till föreståndarinnan - en
ung kvinna med svart hår och en
vacker krans av scharlakansröda
blommor i håret. Hon svarar:

”Åh, vi får veta hur mycket vi
ska tillverka. Föreståndaren för de
kommunala klädbutikerna anser
att han kommer att behöva så
mycket tyg vid en viss tidpunkt.
Ibland behövs det några få, ibland
många, men alltid några, och vi
arbetar därefter (fabricera ”just in
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time” efter förfrågan). Jag säger
till mina medarbetare att komma
i morgon i enlighet med denna
efterfrågan - en timme, två eller
fyra timmar, beroende på vad som
finns att göra. Vanligtvis är unge-
fär tre timmar ett ganska genom-
snittligt dagsverke, men de har
arbetat så länge som fem timmar
om dagen när en stor högtid
närmade sig. …. Ni förstår, vi vet
alltid i förväg hur mycket vi för-
väntas producera under en viss
vecka eller månad, och vi be-
räknar att vi kan göra det genom
att arbeta till exempel två och en
halv timme varje dag. Men om
medarbetarna vill ha en veckas
semester för en högtid kan vi kom-
primera två veckors arbete till en,
genom att arbeta fem timmar om
dagen den veckan, och sedan kan
vi stänga helt under kommande
vecka och ändå leverera den
fastställda mängden tyg vid rätt
tidpunkt.”

…. En besökare från omvärl-
den undrar varför någon över-
huvudtaget arbetar när det inte
finns något tvång och frågar var-
för folk gör det, men möter föga
sympati eller förståelse från in-
vånarna:

”Vad menar du?”, svarar en av
dem, ”Vi är här för att arbeta. Om
det finns arbete att göra, görs det
för Hans skull. Om det inte finns
något arbete är det en olycka att
det sker så, men Han vet bäst.”
”Det är som en annan värld!” ut-
brister besökaren. ”Men vilken
annan värld är möjlig?” frågar den
förvirrade medarbetaren, ”För vad
existerar människan?”

Det finns en viss svårighet att
följa detta samtal, för även om
språket är detsamma har en hel
del nya ord införts och gramma-
tiken har ändrats mycket. Det
finns till exempel ett vanligt köns-
ligt pronomen, som betyder antin-
gen ”han” eller ”hon” (hen). Det
är troligt att uppfinnandet av detta
har blivit en nödvändighet på
grund av att människor minns och
ofta måste tala om inkarnationer i
båda könen.

Jordbruksarbete s. 419
Allt jordbruksarbete utförs nume-
ra av maskiner och ingen behöver
längre gräva eller plöja för hand.
Man gräver inte ens i sin egen
privata trädgård, utan använder i
stället en märklig liten maskin som
ser ut som en motoriserad tunna
på hjul med stödben som gräver
till erforderligt djup. (liten dumper
och minigrävare).
Det finns inget manuellt arbete i
ordets gamla bemärkelse, för till
och med själva maskinerna tillver-
kas nu av andra maskiner (robo-
tar), och även om maskinerna
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fortfarande behöver oljas verkar
även detta göras på ett rent sätt.
Det krävs verkligen inget slitsamt
eller smutsigt arbete. Det finns
inte ens sanitärt avlopp, för allt
omvandlas kemiskt och kommer
slutligen fram som ett luktfritt
grått pulver, ungefär som aska,
som används som gödsel i träd-
gården (förbränningsmulltoa). Varje
hus har sin egen omvandlare.

Det finns inga tjänare i denna
tid, eftersom det praktiskt taget
inte finns något att göra för dem,
men det finns alltid gott om männi-
skor som är beredda att komma
och hjälpa till om det behövs. Det
finns tillfällen i varje persons liv
då hon tillfälligtvis är oförmögen
att sköta sina hushållsangeläg-
enheter, men i sådana fall kommer
alltid någon för att hjälpa till …..
När någon sådan hjälp behövs,
söker personen som behöver hjäl-
pen helt enkelt via de erkända
kommunikationsmedlen (appar,
telefon), och någon ställer genast
upp frivilligt.

Fordon s. 423
Det parkliknande arrangemanget
i staden och utrymmet mellan hus-
en gör att huvudstaden i vårt
(besökta) samhälle med eftertryck
är en ”stad med mycket luft och
rymd”. Detta orsakar dock inte
den minsta praktiska olägenhet,
eftersom varje hus har flera lätt-
körda bilar av elegant utseende.
De liknar inte på minsta sätt
någon sorts personbil - de liknar
snarare bekväma ”säten” av lätt-
metall, troligen aluminium, med
däck av något ytterst elastiskt
material, men uppenbarligen inte
luftfyllda. De körs mycket mjukt
och jämnt och kan uppnå en hög
hastighet, men är så lätta att den
största storleken lätt kan flyttas
med ett finger. De drivs av den
universella kraften (el från atom-
kraften); en person som vill starta
en resa laddar från eluttaget (ladd-
stolpe) en sorts platt, grund låda
som passar under sätet (batteriet).
Detta ger honom tillräckligt med
ström för att ta honom genom hela
samhället utan att ladda igen, och
om han vill ha mer än så, kon-
taktar han helt enkelt närmaste
hus och ber att få ansluta sitt bat-
teri till deras laddställe för några
ögonblick. Dessa små bilar an-
vänds ständigt; de är faktiskt det
vanligaste sättet att förflytta sig,
och de vackra släta, nästan pole-
rade vägarna (asfalt) är nästan
helt och hållet till för dem, efter-
som fotgängarna oftast går längs
de små stigarna vid gräset.
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NATIONERNAS
FEDERATION s. 427
(Under den tid undersökningen
pågick. red) erhölls vissa glimtar
av andra delar av en ren tillfällig-
het, och det kanske är intressant
att notera dessa; men de skrivs ner
utan försök till ordning eller full-
ständighet, precis som de obser-
verades.

Praktiskt taget hela världen har
federerat sig politiskt. Europa
verkar vara en konfederation med
ett slags riksdag, dit alla länder
skickar representanter (EU). Det-
ta centrala organ reglerar olika
frågor och ärenden, och de olika

ländernas kungar (premiärminis-
trar. red) är i tur och ordning för-
bundets presidenter (Jfr. EU's
roterande ordförandeskap mellan
nationerna). …

Man lyckades bilda federatio-
nen och få alla länder att ge upp
kriget, och arrangerar att var och
en av nationerna under ett visst
antal år skall lägga undan hälften
eller en tredjedel av de pengar som
det har varit vana att spendera på
militär upprustning, och ägna dem
åt vissa sociala förbättringar som
Han specificerar (sociala fonder
etc). Enligt Hans plan sänks be-
skattningen av hela världen grad-
vis, men trots detta reserveras till-
räckligt med pengar för att ge alla
fattiga mat, ta bort alla slumom-
råden och införa underbara för-
bättringar i alla städer. Han arran-
gerar att de länder där obligatorisk
militärtjänst har varit regel under
en tid fortfarande skall behålla
detta, men låta sina värnpliktiga
arbeta för staten (civiltjänst) med
att anlägga parker och vägar, riva
slumområden och öppna för kom-
munikationer överallt. Han ser till
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att de gamla bördorna successivt
lättas, men Han tänker ändå för-
nya världen med det som återstår
av dem. ...

Det verkar ha funnits en del
problem till en början och en del
inledande gräl, men han får ihop
en mycket kapabel grupp männi-
skor - ett slags kabinett av alla de
bästa organisatörer som världen
har producerat ….. Saken sker i
en fantastisk skala. När alla repre-
sentanter och premiärministrar
samlas för att besluta om konfede-
rationens grund byggs för tillfället
en rund sal (Eu-parlamentets
plenisal, FNs runda sal) med ett
stort antal dörrar så att alla kan
komma in samtidigt och ingen po-
tentat får företräde framför någon
annan.

Det nya språket s. 430
Denna märkliga förändrade form
av engelska, som skrivs i ett slags
stenografi med många grammati-
kaliska ord, har antagits som ett
universellt kommersiellt och litte-
rärt språk. Vanliga bildade männi-
skor i varje land talar det utöver
sitt eget, och det är faktiskt uppen-
bart att det bland överklassen och
handelsskikten snabbt håller på
att ersätta de olika ländernas egna
språk. Naturligtvis talar vanligt
folk i varje land fortfarande sitt
gamla språk, men även de inser att
det första steget för att komma

vidare i världen är att lära sig det
universella språket. De allra flesta
böcker trycks till exempel endast
på det språket, såvida de inte är
särskilt avsedda att tilltala de o-
bildade. På detta sätt är det nu
möjligt för en bok att få en mycket
större spridning än vad den
någonsin kunde ha fått tidigare.
Det finns fortfarande universitets-
professorer och lärda män som
kan alla de gamla språken, men de
är en liten minoritet, och alla sär-
skilt bra böcker på alla språk har
för länge sedan översatts till detta
universella språk. (Jfr. dagens
engelska påverkan, där större
delen av universitetslitteratur till-
handahålls på just engelska).

I varje land finns det en stor
grupp människor från medel- och
överklassen som inte kan något
annat språk, eller som bara kan de
få ord av landets språk som är
nödvändiga för att kommunicera
med tjänstefolk och arbetare. En
sak som i hög grad har bidragit till
denna förändring är detta nya och
förbättrade sätt att skriva och
trycka, (datorerna, skrivare i hem-
met samt internet) som först in-
troducerades i samband med det
engelska språket och därför är
mer anpassat till det än andra. ♦
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Fortsättning från föregående nummer.

Tankeskiktets förvandling
Vi måste nu vända oss till tanke-
kroppen eller tankeskiktet och
förvandla även den. I vissa av-
seenden är tankekroppens för-
vandling viktigast av allt, för den
innehåller den verkliga faran för
oss, även om vi är okunniga om
att någon sådan fara exsisterar.

Vi kan inte varken handla eller
tala utan att först tänka, vi skapar
en bild vår föreställning av det vi
tänker att göra, vi ”föreställer”
oss det. Vi kanske inte har klart
för oss att det förhåller sig så.
Tanken arbetar så snabbt, och
vårt medvetande är ett så okänt
område, att vi inte ens vet vad
som sker där. Men vi kan, rent
faktiskt, inte så mycket som lyfta
handen utan att, dock omedvetet,
tänka rörelsen först. Vi gör oss
en föreställning om rörelsen, och
denna föreställning, som är skap-
ande, förverkligas i handling.
Tanken i oss är en manifestation
av Den Helige Ande, Skaparen,
och det är denna den högsta ska-
pande energien, som manifeste-
ras i vår tankekraft. Tanken gör
den till ett tve-eggat svärd, så
mycket farligare för oss, emedan
vi inte känner dess makt. När vi
tänker, formar vi en bild i tanke-
kroppen och fyller den med gud-

omlig, skapande energi, som måste
utlösa sig i handling. Ibland behövs
det många upprepade tankar innan
den samlade energin är stark nog
att urladda sig i handling.Upp-
repade tankar skapar en vana, som
ofta blir så stark att vi står makt-
lösa inför en kraft som vi själva
skapat.

Allt detta skulle inte betyda
något, om vi bestämde våra tan-
kebilder inifrån, om det gudom-
liga Jaget skapade bilder fullt
medvetet och avsiktligt. Faran,
den förfärliga faran för hela vårt
liv, består i att vi låter våra tan-
kebilder skapas på initiativ uti-
från, att vi låter den yttre värl-
dens frestelser framkalla bilder i
tankekroppen. Tankeformer, lad-
dade med energi, som ovillkorli-
gen försöker urladda sig och för-
verkligas. I denna tankekroppens
obehärskade verksamhet ligger
orsaken till praktiskt taget alla
våra inre stridigheter och andliga
svårigheter.

Vi borde använda friheten i
vår tjänst i stället för att låta den
använda oss.

När vi på det sättet låter vår
tankekropp skapa tankebilder på
grund av impulser utifrån, är fäl-
tet uppgivet och striden startar.

Faran av otyglad fantasi
Låt oss ta som exempel en man
som längtar efter alkohol. Han

Gudar i Landsflykt
av J.J. van der Leeuw
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känner till allt elände, som blir
följden av hans beroende, han vet
att han förstör sin lön och låter
sin familj lida nöd, och i sina
nyktra ögonblick beslutar han sig
för att sluta att dricka. Men rätt
som det är passerar han förbi en
plats, där det serveras alkohol, han
ser folk gå ut och in, och kanske
känner han till och med lukten av
spritångorna. Fram till detta
ögonblick var han fri från fres-
telse och kamp, men vad händer
nu? Under en kort sekund dric-
ker han i fantasien. Han gör en
tankebild och för ett ögonblick
lever och handlar han i denna sin
egen tankebild, njutande av sprit-
en. Han känner hur han tillfred-
sställer sin passion, men i själva
verket har han endast ökat den
och gjort den efterföljande hand-
lingen nästan oundviklig. Sedan,
när han redan har skapat tanke-
bilden, samlar han för sent sin
vilja och säger: ”Jag vill inte göra
detta.”Men nu är det för sent, nu
är striden förgäves. När tankebil-
den väl en gång skapats, följer
oftast förverkligandet i handling.
Ibland kan det naturligtvis hän-
da, att bilden inte är stark nog,
dvs. han lyckas kväva den. Men
även då har hans kamp och lidan-
de fått ödelagda kroppar till re-
sultat. Det är bättre att hindra
den skapande tankebildens upp-
komst medan det fortfarande är
möjligt.

Den otyglade fantasin skapar
mer lidande än vi anar.Det är inte
det starka begäret utan den skap-
ande tanken, som åstadkommer
handling. De flesta människor ig-

norerar sina fantasier, dagdröm-
mar och tankar och tror att de inte
betyder något, eftersom de är
osynliga för ögat. I verkligheten
är de den enda faran. Man kan
vara omgiven av frestelser och
ändå inte frestas, om man bara
kan hindra sin fantasi, sin skap-
ande tankekraft att reagera. Man
måste förstå, att så kallade fres-
telser inte har någon kraft i sig
själv, om vi inte själva reagerar
på dem och låter oss påverkas av
dem. Men om vi en gång gjort
detta, följer striden oundvikligen.

Då samlar vi det, som vi tror
är vår vilja, och försöker att gen-
om ett frenetiskt motstånd und-
komma följderna av vår egen illu-
sion. Vi har inte ännu lärt oss
förstå, att ett ängsligt eller häftigt
motstånd alstrat av fruktan är
någonting helt annat än vilja.

Viljans användning
När M. Coué i sin epokgörande
framställning av fantasins eller
den skapande tankens kraft säg-
er, att när viljan och fantasin
kommer i strid är det alltid fanta-
sin som segrar. Han har alldeles
rätt så länge vi med viljan blott
menar det häftiga, ängsliga mot-
stånd, som för de flesta männi-
skor ersätter viljan. När t. ex. en
person som skall lära sig cykla
ser ett ensamt träd vid vägkanten
och styr rakt mot det, så kan
detta bero på en otyglad fantasi:
han föreställer sig att han måste
styra mot trädet, och skapar en
sådan tankebild och förstärker
den med känslan, i detta fall en
fruktan. Sedan börjar han mot-
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arbeta föreställningen, men detta
motstånd är inte ”vilja”. Motstån-
det förstärker ytterligare fantasi-
bilden och medverkar till att för-
verkliga just det han försöker
undvika. Men om han använder
verklig vilja skulle han inte tillåta
sin fantasi att överhuvudtaget re-
agera på trädet. När han fått syn
på det och helt lugnt blivit varse
att det är där, skulle han inte låta
det påverka medvetandet det all-
ra minsta, utan han skulle tvärtom
koncentrera sin uppmärksamhet
på den öppna vägen. Trädet skulle
då inte existera för honom, och
han skulle inte se något annat än
landsvägen.

Det finns en gammal historia
om tre bågskyttar, som tävlade
om, vem som kunde träffa en
fågel, som satt i ett träd långt
borta. Den förste såg trädet, men
sköt bom på fågeln. Den andre
såg fågeln, men snuddade bara
vid den. Den tredje såg varken
trädet eller fågeln (det måtte ha
varit en ovanligt tålmodig fågel)
utan bara ögat, som han siktade
på, och han träffade. Sådan är
den verkliga viljans kraft, kraften
att bara se det enda vi önskar
uppnå och ingenting annat. Om
den alkoholberoende använde sin
verkliga vilja, skulle han blott se
den enda avsikten att färdas
gatan framåt till sitt verkliga mål,
och en krog på vägen skulle inte
förorsaka honom någon kamp
eller frestelse. Det är med den
verkliga viljans kraft, som vi kan
hålla vår fantasi koncentrerad på
det enda mål vi har föresatt oss
att nå. Viljans speciella funktion

är inte att utföra eller strida emot
saker, utan att koncentrera med-
vetandet på en enda avsikt och
utesluta allt annat.

Tankekroppen är huvudsaken
Det är således tankekroppen det
handlar om. Vi måste vägra att
låta några bilder uppstå i tanke-
kroppen utan vårt medgivande,
utan att vi, det inre Jaget, önskar
det. Gör tankekroppen ren från
alla tankeformer, alla bilder, alla
spår av drivande tankar. Gör sed-
an på samma sätt, som du gjorde
med de andra kropparna. Föränd-
ra tyngdpunkten, gör alla tanke-
kroppens partiklar känsliga för
och underdåniga det inre medvet-
andet i stället för den omgivande
yttervärlden. Också här är för-
ändringen tydlig för clairvoyant
syn, och hela tankekroppen blir
lysande av det inre Jagets ljus,
en strålande kropp i full harmoni
med det inre medvetandet.

Men detta är ändå inte nog.
Vi kan på detta sätt förhindra
tankekroppen att göra oss skada
och bli en stötesten på vår väg,
men heller inte mera. Vi måste
göra tankens skapande kraft till
en direkt kraft för det goda, inte
bara harmlös utan positivt verk-
sam. Detta betyder, att vi måste
skapa och med känslan förstärka
sådana tankebilder, som vi öns-
kar att förverkliga i vårt dagliga
liv. Vår utvecklings mål är full-
komning, inte för det själviska
målet att vi skall vara fullkom-
liga, utan för att vi önskar att
kunna hjälpa till att lätta världens
börda i någon mån. I stället för
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att föreställa oss att vi är sådana
och göra sådant som vi varken
önskar vara eller göra, så måste
vi i vårt inre föreställa oss såsom
de fullkomliga människor vi öns-
kar att vara och en dag kommer
att bli. Tänk med all den skapan-
de tankekraft du har på dig själv
som gudomlig i kärlek, gudomlig
i vilja, gudomlig i tanke, ord och
handling. Fyll hela din tanke-
kropp med denna bild och för-
stärk den med känslor av glädje
och kärlek, av hängivenhet och
hög strävan. Denna bild skall
också förverkligas, samma lag
gäller för den som för de olämp-
liga föreställningar, som förorsa-
kat oss så mycket bekymmer.
Men nu när vi medvetet använ-
der oss av fantasins kraft, är vi
inte längre dess slavar, det är inte
längre fantasin som använder
oss, utan det är vi som använder
den. Samma kraft som var vår
fiende har blivit vår vän.

Det finns ingen gräns för den
skapande fantasins förmåga att

bygga upp i stället för riva ned.
Vi kan använda denna obegrän-
sade kraft i helg och vardag, i
verksamhet och vila, när vi blott
gjort tankekroppen till vår tjän-
are och vårt villiga redskap.

Dra nu bort medvetandets
centrum också från tankekrop-
pen och lär den att reagera på det
inre Jaget, på samma sätt som
den fysiska kroppen och känslo-
kroppen. Vi har nu de tre kropp-
arna som våra tjänare i de tre
illusoriska världarna. Det är de
tre hästarna som drar vår strids-
vagn i de lägre världarna, men
Jaget är den gudomlige körsven-
nen, som inte längre låter hästar-
na löpa som de vill, utan tvingar
dem den väg han vill. Han har
befriat medvetandet från de tre
kropparnas bojor och fört det
tillbaka till dess egen värld, och
därifrån kan han hädanefter an-
vända dessa kroppar som sina
redskap. ♦

Fortsättes i nästa nummer

”Denna djupa känslomässiga övertygelse om närvaron av
en överlägsen resonerande kraft, som uppenbarar sig i det
obegripliga universum, utgör min uppfattning omGud.”

Albert Einstein

The Liberal Catholic Church Ecumenical Summer Camp
25/7 – 30/7 2023 at Åh Stiftgård, Bohuslän, Sweden



30

Böcker
CW Leadbeaters bok The Science of the Sacraments finns tillgänglig på

danska med titeln Videnskaben om sakramenterne.
För mer information om denna danskspråkiga bok, skriv till:

kenneth@lkk-dk.dk.

Årets julklappsbok finns i bokhandeln nu.

Denna bok är ett ”måste” för den
esoteriskt intresserade.

DE KRISTNA MYSTERIERNA
De Kristna Mysterierna utkommer nu för första gången på
svenska. Människan har i alla tider sökt efter en djupare
kunskap och förståelse inför de stora och eviga frågorna.
Biskop Sten von Krusenstierna leder läsaren in i de kristna
Mysterierna och skildrar på ett sakligt och rättframt sätt
hur historiska omständigheter, tidsandan och forna myste-
riereligioner banade väg för kristendomen. Boken för oss
till de första Kristi efterföljare, de Apostoliska kyrkofäderna
såväl som till andra apokryfiska texter, och beskriver hur
de tidiga gnostikerna hade en stark och djup påverkan på
kyrkofäderna. Läsaren får kontakt med tidiga texter i ämnen
som bl.a. beskriver de kristna invigningsriterna, instruktio-
ner för dopet, själens pre-existens och det eviga livet.
Mysteriereligionerna var den rådande typen av religioner
under denna tidsperiod. Betydelsen av ord som tillskrivs
Jesus så- som ”Den som inte blir född på nytt kan inte se
Guds rike” Joh. 3:3 och av Paulus: ”Vi är begravda med
honom genom dopet till döden” Rom. 6:4 blir bara förståeliga
om man hänvisar till Mysterierna. Varför ska vi begravas i
dopet? Vad innebar det att födas på nytt?
Boken ger på ett befriande sätt läsaren en djupare insikt
och förståelse för kristendomens förkristna ursprung såväl
som hur stora delar av den ursprungliga insikten och
förståelsen genom tiden urvattnats eller helt försvunnit.
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BOKFÖRLAGET RAFAEL

De Kristna
Mysterierna
Sten von Krusenstierna
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Nyckeln till ditt inre
NYCKELN TILL DITT INRE är en
resa genom den kristna esoteriken
som leder läsaren in i det inre uni-
versum 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 existe-
rat alltsedan urminnes tider. Läsaren
ges enkla och lättförståeliga redskap
och nycklar till att upptäcka sitt inre
jag. Boken kan med fördel användas
som en ”meditativ handbok”, en
kompass där läsaren guidas av sin inre
gudomliga gnista och själv tar ut sin
kompassriktning i sitt sökande efter
den heliga porten.

Bertil Mebius-Schröder (f. 1953) biskop i Liberala Katolska
Kyrkan, Province of Sweden - Denmark, har genom sina studier,
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
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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 revi-
derad 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

Fødslens
Mirakel
Et clairvoyant studie af
det menneskelige foster

Geoffrey Hodson

B o g f o r l a g e t R a f a e l

Esoteriske Klassikere

FØDLENS MIRAKEL

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 bane-
brydende som den kendte fotograf Lennart Nilssons billeder
fra 1965 af det fysiske fosters udvikling.

Hodsons clairvoyante iakttagelser følger i detalje opbyg-
ningen af fosterets æteriske, astrale og mentale legemer, lige-
som 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 op-
bygning 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 an-
erkendte videnskabsmænd udført clairvoyant forskning
indenfor områder som fysik, medicin, antropologi og arkeologi.

ISBN: 978-91-87910-01-2
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LIBERALA KATOLSKA
KYRKAN I GÖTEBORG
Johannebergsgatan 18, n.b.
Göteborg

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

Program Hösten 2022
Sönd. 27 nov 11.00 Mässa, 1. Advent
Tisd. 29 nov 19.00 Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse
Sönd. 4 dec 11.00 Mässa, 2. Advent
Tisd. 6 dec 19.00 The Healing Service and Benediction
Sönd. 11 dec 11.00 Mässa, 3. Advent
Tisd. 13 dec 19.00 Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse
Sönd. 18 dec 11.00 Mässa, 4. Advent
Tisd. 20 dec 19.00 Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse
Tisd. 25 dec 11.00 Mässa, Juldagen
Tisd. 27 dec 19.00 Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse

Program Vintern 2023
Sönd. 8 jan 11.00 Mässa
Tisd. 10 jan 19.00 Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse
Sönd. 15 jan 11.00 Mässa
Tisd. 17 jan 19.00 Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse
Sönd. 22 jan 11.00 Mässa
Tisd. 10 jan 19.00 Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse

Kyrkans gudstjänster fortsätter under våren
tisdagar kl. 19.00 och söndagar kl. 11.00

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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LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE - DANMARK
Regionalbiskop Bertil Mebius-Schröder,

Norra Skeppspromenaden 2, 41763 Göteborg, Sverige
Telefon: + 46 707 170018, E-mail: bertil@liberalakatolskakyrkan.se

The Liberal Catholic Church
Presiding Archbishop: The Most Rev. William Downey

E-mail: w.downey@sbcglobal.net

GÖTEBORG. S:t Gabriels Församling www.liberalakatolskakyrkan.se
Johannebergsgatan 18, n.b., Göteborg
Biskop: Bertil Mebius-Schröder
Församlingens postgiro: 38 23 53-1
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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 (katho-
lou) 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 myste-
rier 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 huvud-
uppgift att föra vidare Kristi verk, dels som en hjälp till självhjälp att förmedla den and-
liga kraft som förmedlas genom de sju sakramenten, och dels genom sin undervisning
att vägleda och göra den enskilde delaktig i den obegränsade, tidlösa gudomliga vis-
domen - var än denna visdom uppenbarar sig och bekräftas i den enskildes urskilj-
ningsförmåga.

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 sakra-
ment, samt att ge den andliga vägledning som alltid kan påkallas via Kristi evigt strålan-
de närvaro. Alla medarbetare arbetar oavlönat, och kyrkans ekonomi upprätthålles
uteslutande genom fria medel.

VAD ÄRLIBERALAKATOLSKAKYRKAN?


