Hur finner man Gnosis?
Februari 2013 av Gordon Sandgren
Det är lättare att finna Gnosis om man inte strävar efter rikedomar, status, karriär eller kunskap genom studier.
Det är lättare om man lika gärna kan komma sist som först. Det är lättare om man är nöjd med det man har, utan
att vara rädd för att förlora något. Gnosis står över allt som är förgängligt. Gnosis överlever allt och är evigt.
Sträva inte efter att vinna och bli bäst. Fundera inte på hur du ska bli rik, fundera istället på hur du ska bli av med
allt du inte verkligen behöver. Ju mer du du förlorar i livet ju närmare Gnosis är du. Du kan vara rik och ha allt och
ändå hitta Gnosis, men det är mycket svårare. Det gäller att släppa taget om det förgängliga, att inte hålla fast vid
vare sig saker eller tankar, känslor eller värderingar. Var fri i tanken och lev i nuet. Älska det som lever!
Ha en bra dag!

Olyckstalet 13
Tolv världar eller nivåer skapades perfekt. De skapades av Sophia och Kristus i samverkan och balans. Men i den
trettonde nivån gick något snett. Sophia skapade en värld utan sin manliga motsvarighet. Det blev ett försvagat
universum som på grund av defekten i sin uppbyggnad avskildes från övriga universa och ”glömde” Ursprunget.
Att återförenas med ursprunget (Det Åttonde tillståndet = UrJaget), innebär att återigen hitta balansen mellan
manligt och kvinnligt och förena de två krafterna till en enda Enhet. Det åttonde tillståndet syftar på att det skulle
finnas 7 nivåer av universa med 7 nivåer i varje, alltså 49, men det åttonde är ursprunget som står utanför allt. Det
som är grunden och orsaken till allt.
“Nu när de som jag diskuterade om tidigare hade framträtt, skapade Den
Självfödde Fadern mycket snart tolv universum efter de tolv änglarna. Alla dessa var perfekta och
lyckade. Därefter (i det trettonde universum) framträdde felaktigheten i den kvinnliga delen.”
“Nu har jag undervisat er om den Odödlige Människan och jag har lossat rövarnas band ifrån
honom. Jag har slagit sönder de obarmhärtigas glömska. Jag har förödmjukat dem i deras
illvilliga avsikter, och de har fått skämmas och vaknat upp från sin okunnighet. Detta var
anledningen till att jag kom hit; att de skulle återförenas med Själen och Andningen, och att bli En
istället för Två, att återvända till det som är Ett, och så att ni kan producera mycken god frukt och
vandra upp till Honom Som Är från Början, i outsäglig glädje och härlighet och skönhet genom
Universums Fader.”
“Den som känner Fadern skall bli Ett med honom och vila i den Oskapade Fadern. Men den som
känner honom på ett felaktigt sätt blir del av Defekten och resten av Kaosmakterna. Den som
känner Ljusets Odödliga Själ i tystnad, genom att reflektera och samspela med sanningen, han
skall visa tecken på att vara Ett med Den Osynlige, och han skall vara ett ljus i själens djupa
tystnad. Den som känner Människosonen genom kunskap och kärlek, han skall uppvisa
människosonens tecken, och hans själ skall utgå från den boplats som är det Åttonde tillståndet
(Förfaderns tillstånd).”

Om defekten och glömskan
Defekten eller “glömskan” som drabbat oss sägs i boken “Sophia och Kristus” ha orsakats av “den orena
kroppsliga inblandningen”, alltså på så vis att vårt universum uppstod med en defekt. “Sophia”, Yin förökade sig
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utan samtycke från sin man “Kristus”, Yang. Vårt universum kan därför vara annorlunda i sin uppbyggnad än
andra för oss osynliga världar, d.v.s. den Mörka materian. Men i oss finns en droppe av ljus (det sanna Jaget)
som kan väckas upp så att glömskan försvinner och vi återigen kan minnas livets sanna natur.
Mästaren sade: “Människosonen tog till sig Sofia, sitt gemål, och frambringade ett stort ljus. Hans
manliga namn blev ‘Kristus, alltings skapare’. Hans kvinnliga namn blev ‘Sofia all-föderskan’.
Några kallar henne ‘Pistis’.”
“Alla människor kom till denna världen, med en droppe av ljus, hitsända av ‘Ärkehärskaren’ och
han bevakade dem. Hans glömska begränsade honom, men genom Sofias vilja, skulle orsaken
till glömskan avslöjas för hela världen som en defekt, med hänsyn till hans (Ärkehärskarens)
arrogans och blindhet och det som kallades okunnighet. Men jag kom från platsen där ovan, och
genom det stora ljusets vilja flydde jag från glömskans band; jag har stoppat rövarnas arbete; jag
har väckt upp droppen som Sofia sände, så att den kan bära mycken frukt genom mig, och bli
helad och inte längre vara skadad, utan vara harmonisk genom mig, den store Frälsaren, så att
livets rikedom ska uppenbaras, så att också Sofia kan bli ursäktad för defekten, och så att
hennes son (Ärkehärskaren) kan bli hel från defekten och erhålla härligheten och komma i
kontakt med deras fader, och bli medveten om det maskulina ljusets ord. Och ni var sända av
sonen, som sändes till er för att ni skulle erhålla ljuset, och kunna förflytta er ut ur glömskan som
är orsakad av Härskarna, så att glömskan på grund av er, inte skall visa sig igen, nämligen
glömskan som orsakades av den orena kroppsliga inblandning som kom från dem (Härskarna)
och som föregicks av den förskräckliga elden. Detta uppstod på grund av deras illvilliga avsikt.”

Mörk materia
Vad är mörk materia? Forskarna jobbar nu intensivt med att förstå den. Och innehåller vårt kända universum en
defekt i den s.k. Higgsbosonen, en elementarpartikel, något som de gnostiska texterna tycks tala om för ett par
tusen år sedan?
Wikipedia: Vad är Mörk materia?
En helt annan förklaring är hypotesen, att två eller flera universum passerar igenom vårt
universum med egenskaperna, att dessa inte har samma dimensioner som vårt eget. Därigenom
skulle det vara möjligt, att vårt universum inte kan “se” materia i passerande universum annat än
genom deras gravitations påverkan, vilket skulle kunna definieras som “mörk” materia.
Ur det gnostiska Världens Ursprung:
Det eviga sanna riket (eviga tillvaron) har ingen skugga på
insidan, för det gränslösa ljuset är överallt inom det. Men dess yttre är
skugga, vilket har blivit kallat ‘mörker’. Därifrån, framträdde en kraft, som
styrde över mörkret. Och krafterna som blev till därefter kallade skuggan ‘det
gränslösa kaos’. Ur den, spirade alla slag av gudomar [...] tillsammans med allt
annat, så att även skuggan blev till senare än det första varandet. Det var
< i avgrunden som den (skuggan) framträdde, och härstammade från den
förutnämnda Pistis.
Och när dessa saker hade skett, kom Pistis och framträdde över kaosmaterian, vilken hade
drivits ut som ett aborterat foster – då ingen själ fanns i den. För allt kaos var gränslöst mörker
och bottenlöst vatten. Nu när Pistis såg resultatet av hennes fel, blev hon besvärad. Och
avvikelsen framträdde, som en rädd skapelse; den rusade till henne i kaoset. Hon vände sig mot
den och blåste den i ansiktet, där i avgrunden, vilken är nedan alla himlarna.

Sök och du ska finna!
Hur den verkliga historian har sett ut kan vi inte säkert veta. Dock behöver vi inte famla i blindo, det finns gott om
nerskrivna texter och bevarade traditioner. Men många gamla texter kan vara svåra att förstå. Språket är
annorlunda och ofta bildligt. Om man läser texterna bokstavligt hamnar man med stor sannolikhet fel, därför
behöver det tolkas utifrån vad som är sannolikt. En god förutsättning för att hamna någorlunda rätt torde vara att
utgå från antagandet att grundläggande principer i livet är konstant genom alla tider och kulturer, så som i stort så
och i smått. Människor är ganska lika varandra vart man än kommer i världen. Vi äter och sover, jobbar och
älskar, blir glada, arga och ledsna o.s.v. Kulturerna må vara olika men i grunden är vi lika. Människorna som
levde för flera tusen år sedan och skrev ner sina upplevelser var nog också väldigt lika oss. Naturens lagar torde
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råda överallt. Det finns inget övernaturligt men det finns mycket som vi inte känner till och kan förklara, därför har
det kommit och kommer att uppfattas som övernaturligt. Många myter och gamla texter tycks vittna om att
människor mött något som inte tillhörde den vanliga vardagen, man kunde inte exakt förstå eller sätta in det i ett
vanligt sammanhang därför använde man ett bildligt språk. Ur ett sådant språk uppstod religioner och myter och
inte minst ”tro”.
En ganska säker tolkning av skilda texter och logiska slutsatser är att Jorden har besökts av varelser som kan
färdas i rymden. Jorden är inte en isolerad ö i universum. Vi är inte den enda planeten som innehåller liv, snarare
så kryllar det av liv där ute. Det antyds att vi själva är sådana varelser, eller åtminstone till hälften. En del texter
påstår att vi är en blandras av utomjordiska änglar och jordiska varelser.
Så religionerna försöker förklara dylika saker med bilder och liknelser. Vi försöker nu att skala av bilder och
liknelser för att se vad som döljer sig bakom.

Gu(l)d eller gröna skogar?
Himmelen beskrivs i Uppenbarelseboken som något som känns väldigt främmande från verkligheten. Det ”Nya
Jerusalem” ska komma ner från himmelen till Jorden som en gigantisk kub med gator av guld, står det. Det ska
vara stort som halva USA och människorna ska spela harpor och prisa Gud dygnet runt i detta slott. Men vem vill
leva under sådana betingelser? Det mesta av texten i Uppenbarelseboken tycks vara förvrängningar hämtade
från Enoks bok och gnostiska texter som handlar om händelser före floden. Astrologi och Pythagoras mattematik
om gyllene snittet blandas ihop till något som ska vara en förutsägelse om framtiden. Läran om paradiset som
skulle finnas inom oss bleknar fullständigt bort i en nästan obegriplig blandning av allt möjligt.

Ett möte med Gud
Gud sade till människan: Du ska inga andra gudar hava jämte mig!
Människan: Varför det?
Gud: För att jag är den Ende Guden. Det är jag som har skapat hela världen. Jag är en svartsjuk och en
avundsjuk Gud.
Människan: Men Gudrun, om du är den ende behöver du inte bli avundsjuk.
Gud: Kalla mig inte Gudrun! Jag är inte en kvinna, jag är en man, din Fader. Om du missbrukar mitt namn ska du
döden dö.
Människan: Du behöver inte vara arg och orolig. Ta det lugnt! Du är ju den ende guden.
Gud: Nja, det kan finnas fler, men dom får du inte tro på.
Människan: Vad händer om jag tror på någon annan gud?
Gud: Då blir du kastad i den brinnande sjön som brinner i all evighet och där ska du straffas och få simma runt i
all evighet.
Människan; Det tror jag inte. Man kan väl inte leva i en brinnande sjö?
Gud: Krångla inte till det nu. Jag vill bara avskräcka dig från att inte älska mig.
Människan: Vad händer med dig om vi människor inte älskar dig?
Gud: Ni är mitt folk. Jag vill att ni ska älska mig. Vad skulle jag göra utan er?
Människan: Ja, jag förstår. Du är rädd för att bli ensam va? Och ledsen?
Gud: Ja! Hur kunde du veta det?
Människan: Jo, jag har också känt så. Men man kan inte tvinga eller hota någon att tycka om en. Det måste vara
frivilligt. Och vi måste få gå våran egen väg. Om du tillåter det kanske vi gillar dig. Men om du hotar med straff
och död då blir vi bara rädda och lydiga och gör som du säger.
Gud: Men om ni lyder mig lovar jag att ta hand om er och det ska gå er väl och ni ska få följa med till min himmel.
Människan: Men Gud, tänk efter! Om vi blir lydiga marionetter och bara gör som du säger, då skulle vi bli hur
tråkiga som helst. Vi skulle förlora vår personligheter och du skulle inte stå ut med oss särskilt länge. Och vi skulle
inte må bra av att inte få vara oss själva och att inte få göra egna val. Vi skulle bli olyckliga och må dåligt. Vill du
verkligen det Gud?
Gud: Nää, du kanske har rätt. Förlåt mig! Jag har nog gjort fel.
Människan: Visst Gud! Jag förlåter dig! Far iväg nu till din himmel och synda inte härefter!

Då kommer Paradiset
Ett fel i universum har uppstått, säger gnostikerna:
“Och de manliga och de kvinnliga änglarna och all avkomma kommer från Pleroma. Dessutom
närhelst Sophia förenar sig med sitt gemål Kristus då kommer allt att vara enighet och förlikning.
För genom detta har Universum utvecklats; och skulle det förändras, skulle det också återställas.”
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Sophia och Kristus motsvarar det manliga och det kvinnliga eller Yin och Yang. När de båda motsatserna
samverkar och är i balans då är det “enighet och förlikning”.
“Felet” i universum har dock orsakat en obalans mellan polerna, men har det blivit fel ska det också rättas till.
Felet var Demiurgens (Jahve, Allah, gudarna och religionerna) som medelst sin inblandning i mänskligheten
störde balansen. Innan deras inblandning var allt frid och fröjd och vi levde i samklang och balans med naturen.
Människan behövde inga lagar och regler förutom de självklara regler som var oskrivna i naturen. Man behövde
inga religiösa eller politiska system som styrde. Allt var lika självklart för dem som för djuren och hela naturen.
För att frigöra oss från “Felet” behöver vi få insikt hur felet påverkar oss och därefter hitta den fungerande
balansen igen. Vi behöver återgå till det ursprungliga tillståndet som många av oss glömt, att leva i nuet, att inte
grubbla över det som varit eller över det som skall komma. Sådant kan vi ändå inte göra något åt. Vi behöver lära
känna vår innersta kärna och inse att allt och alla hänger ihop i en Enhet. Då kommer Paradiset att etablera sig
på Jorden.

Higgsbosonen
Forskare inom elementarpartikelfysiken antar nu att det kan finnas en partikel kallad Higgsbosonen, som kan vara
instabil. Det påminner lite om vad gnostikerna sa för tvåtusen år sedan angående ”Demiurgen” och en defekt i
universum.
”Gudspartikeln blir slutet för universum”
“Den världsberömda Higgsbosonen kan ha egenskaper som innebär slutet för universum.
Partikelns massa kan göra allt det vi känner till instabilt. – Om tiotals miljarder år kommer en
katastrof ske, sa fysikern Joseph Lykken vid American Association for the Advancement of
Sciences årliga möte i måndags, skriver LiveScience.”
Ur Den Gudomliga Treenigheten:
“Då utgick ett ord från det stora Ljuset Eleleth, som sa, “Jag är kung! Och jag tillhör Kaos och
dödsriket?” Och i det ögonblicket, framträdde hans Ljus. Det var strålande och hade egenskaper
från Epinoia. Men Krafternas Krafter var inte med honom, och då framträdde omedelbart den
store Demonen som styr över den lägsta delen av dödsriket och Kaos. Han har varken form eller
fulländning, utan tvärtom, han regerar över de former som är födda i mörker. Han kallas ‘Saklas’,
som betyder, ‘Samael’, ‘Yaltabaoth’, han som hade stulit sin kraft; som hade ryckt till sig kraft från
den oskyldiga (Sophia); och som han tidigare hade övermannat, hon som är Ljusets Epinoia, som
hade stigit ned. Av henne hade han ursprungligen fötts.”

Släpp taget och bli fri!
För att uppnå gnosis, för att bli fri, behöver man frigöra sig från tro och åsikter. Det rena Jaget är ett Varande utan
värderingar, utan moral. Gnosis står över allt. Det lyder inte någon Gud eller överhet. Det är bara sig själv.
Visst kan man ha åsikter och värderingar, men det är inte gnosis. Det är processer högre upp i det fysiska
medvetandet. Gnosis står fritt från allt sådant, det kan använda det om det vill eller förkasta det om det vill.
Gnosis väljer nytt i varje ögonblick. Gnosis ärver inte tro eller åsikter eller värderingar. Men hur många av oss
ärver inte sin tro eller sin politiska åsikt utan att välja själv?
Att omvärdera sin tro som man kanske hållit fast vid hela sitt liv är kanske inte så lätt. Det är en trygghet att ha en
tro, sann eller falsk. Om ens tro är falsk vill man inte gärna se det. Kanske ens tro bara är en slentrian och ovana.
Det räcker med att betrakta en del kristna och muslimer som tror på Jahve och Allah för att inse hur man förnekar
och blundar och försöker rättfärdiga sin tro. Man håller hellre fast vid sin tro än att omvärdera den och inse
sanningen.
Släpp taget och bli fri!

Jobba och bli en gris!
Passa dig för att jobba på helgen. Enligt bibeln kommer du att straffas med döden om du gör så, och enligt
Koranen kommer judar som gör så att förvandlas till apor och grisar (Se här om “Idiot’s guide to islam IQ Al
Rassooli)“. Nå, det gällde judarna en gång i tiden för att statuera ett exempel. Gud ville ju så gärna bli
ihågkommen, kunde han det inte med kärlek fick det bli med hot och våld. Inte så smart!
2 mos 31:12
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12 Herren sade till Mose:
13 Tala till israeliterna och säg: ”Mina sabbater måste ni hålla, ty sabbaten är ett tecken som
förenar mig och er, genom alla släktled, för att ni skall veta att det är jag, Herren, som helgar er.
14 Ni skall hålla sabbaten, den skall vara helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med
döden. Var och en som utför något arbete på sabbaten skall utstötas ur sitt folk. 15 Sex dagar får
arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och
en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden. 16 Israeliterna skall hålla
sabbaten; de skall iaktta den genom alla släktled som en förbundsplikt för alla tider. 17 Den är ett
evigt tecken som förenar mig och israeliterna, ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord,
men den sjunde dagen vilade han och hämtade andan.”
2 mos 20:5
“Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen
intill tredje och fjärde led när man försmår mig 6 men visar godhet mot tusenden när man älskar
mig och håller mina bud. 7 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer
inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.”
Det gäller att passa sig. Man får liksom smyga på tå för att inte irritera Gud. Tänk om man gör fel, då kan t.o.m.
barn och barnbarn och barnbarns barn bli straffade. Nej, jag tror den här guden skulle behöva lite psykoterapi!
Koranen alaharaf 7.163
“Fråga dem om staden nära havet, se de höll inte vilodagen och se när de struntade i varningen,
räddades de som förbjöd det onda men syndarna fick det strängaste straff för att de struntade i
vilodagen.
Och de fortsatte med det som de hade förbjudits, så vi sa åt dom att bli apor, föraktade och
smädade.”
almaida 5.60
“Jag skall berätta för er om de som får värre straff än de som bryter mot sabbatten.
Det finns de som Allah har förbannat under sin vrede och somliga blev förvandlade till grisar och
apor som dyrkade talud , djävulen eller avgudar.”
“Dessa verser i Koranen är genanta för de som vill hävda att Islam är ett
genomtänkt och rationellt trossystem för tänkande människor.
Det faktum att koranen innehåller detta bevisar bara att det inte är
guds ord.”

Tro inte på allt!
I kristendomen finns flera trosbekännelser liksom inom de flesta religioner. En trosbekännelse är en uppfattning
och en sammanfattning av vad man tror att tron går ut på och handlar om.
Det Jesus egentligen lärde har omtvistats i ett par tusen år. Då han ofta talade i liknelser bäddade det för olika
tolkningar. Det gnostikerna uppfattade förkastades av den framväxande katolska kyrkan. Gnostiskernas
uppfattning och tolkning att Jesus lärde att “riket”, dvs människans räddning låg i “att lära känna sig själv”, att bli
självständig fick “proffsen” att rasa. De ansåg att det var ett farligt tänkesätt som kunde leda vart som helst.
Dessutom tycktes gnostikerna säga olika saker. Hur skulle man få någon ordning på det? Så de tog på sig rollen
att kontrollera hur Jesu lära skulle tolkas och avgöra vilka skrifter som skulle anses vara äkta. De fyra bibliska
evangeliernas valdes ut och gnostikernas skrifter förkastades och fick ingen plats i bibeln. Gnostikernas åsikt att
bibelns Gud Jahve inte alls var Gud passade förstås inte heller in. På den tiden var ju patriarkatets ställning och
tänkande fortfarande rådande. Det var den “Faderlige” och auktoritära Guden eller prästen som bestämde. Det
var han som belönade och bestraffade för att på så sätt styra folket. I sin förlängning blev religionen ett perfekt
verktyg för politikerna att forma sina idèer. Outbildade gnostiker och kvinnor hade ingen talan. För att få bukt med
irrläror, kättare och oliktänkande uppfanns med tiden Inkvisitionen. Man straffade eller avrättade dem helt enkelt.
Sålunda valdes de skrifter ut som passade in i patriarkets tänkande. “Tron” blev nyckeln till att överlåta tolkningen
och tänkandet till “Kyrkan”. “Tro så blir du räddad annars blir du dömd!” Det var den lösning man kom fram till.
Men om man trots allt ifrågasätter så kan det tyckas lite hårt att bli dömd till evig förtappelse bara för att man inte
råkar tro som de tycker. Och hur går det för alla kineser och alla som inte har en aning om vem Jesus är? Är de
förlorade då?
En trosformulering i Johannes Evangelium 3:16-18:
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte
skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för
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att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som
inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”
Tro inte på allt! Hur kan man bli dömd om man inte tror på ett namn?
.

Allt är relativt
Om man söker och hittar sitt sanna Jag blir man inte God och inte heller Ond. Godhet och ondska är inlärt genom
fostran och miljö, det är egenskaper som blivit åtskilda och polariserade. I det sanna Jaget är de inte åtskilda, det
är En och samma kraft som hänger ihop och samarbetar. Godhet skulle inte kunna existera utan ondska och
ondska skulle inte kunna existera utan godhet. Allt har sin motsatts. Problem uppstår om man isolerar en
egenskap, om man säger att någon är bara Ond eller bara God (som i religionen). Att fostras till goda människor
kan innebära ett förträngande och ett förnekande av det onda så att det onda lagras upp och ligger “jäser”, det blir
större och större tills det exploderar och då blir det farligt och destruktivt. Alla människor äger alla egenskaper.
Det beror bara på vad man jämför det med. Egenskaper är relativa. Om en person är lång beror det på att han
jämför sig med korta personer. Om han jämför sig med dem som är längre blir han kort. Sålunda finns det inga
fasta egenskaper. Vi är som vi är, vi tycker som vi tycker, vi känner som vi känner. Det är dock färskvara. I
morgon kan det vara annorlunda. Allt ändras hela tiden. Allt är relativt!
Fastna inte i det inlärda!

Vägen, Sanningen och Livet
Att vara i “Gnosis” är inte att vänta på att Jesus ska komma tillbaka, eller att Messias ska upprätta freden på
Jorden eller att tro att Muhammed ska återfödas av en man. Gnosis är inte en “Högre energifrekvens” som ska
förvandla människan till något bättre. Att vara i Gnosis är att “Veta Vägen”, att veta vad människan innerst inne Är
och att bli Ett med det. Tao (Dao) är den sanna “Vägen”. Jesus pratade om “Vägen, Sanningen och Livet”. Han sa:
“lär känna dig själv så är du i Paradiset”! Att vara i Gnosis betyder inte att man ska tro på några konstigheter som
lärs ut eller att några osannolika händelser ska inträffa och rädda människan. Paradiset är i oss och runt i kring
oss, om vi tillåter det. Livet är bara det vanligaste tänkbara. Lever vi livet naturligt, då är allt frid och fröjd, men om
vi avviker från det naturliga och den okonstlade Vägen då blir det problem.
Håll dig på Vägen!

Det är skillnaden som gör skillnaden
Utan skillnader finns ingenting! Skillnader är Liv! Om skillnaderna minskar, minskar upplevelsen av liv. Blir
skillnaden för stor kan det bli kaos. Därför är det bäst med lagom skillnader i tillvaron. I gamla tider
symboliserades den livsnödvändiga skillnaden av “Ormen”. Ormens slingrande rörelse påminner om en perfekt
vågrörelse vars pendling finns i det mesta som är liv. Vi har Andningen, hjärtrytmen, dag och natt, årstider, liv och
död. Kanske hela universum expanderar och drar ihop sig i ett ständigt pulserande. Ormen symboliserar Liv. I
många kulturer och myter symboliserar den ett naturligt självständigt Liv, bortsett från en enda, den bibliska om
syndafallet, där bibelns Gud gjorde ormen till djävulen. Men den Guden avskydde ju självständiga och olydiga
människor, så det är ju inte så konstigt.

Öppna ögonen!
Medvetna och självständiga människor kan knappast läsa bibeln utan att inse att GT:s Gud var historiens
förmodligen värsta psykopat. Antingen är man blind om man inte ser det, eller så har man helt enkelt inte läst
bibeln tillräckligt noggrant, eller så vill man inte se det. Har man hela livet fostrats till att den guden vill människan
väl och är alltings allsmäktige skapare kan det förstås vara lite svårt att ta till sig att man trott på en så auktoritär,
svartsjuk, avundsjuk och maktfullkomlig gud. Han visar drag som påminner om Hitlers eller Stalins, fast värre.
Antingen fanns denne ”Gud” på riktigt och lurade människorna att han var den Ende Guden eller så hittade Mose
eller någon annan på honom för att styra det israeliska folket. Hur som helst tror många judar, kristna och
muslimer att bibelns Gud är Gud och låter sig skrämmas till tro eller förblindas av sanningen. Effekten har blivit
okritiska och självständiga människor som agerar i lydnad och blindo. Här följer ett par exempel i bibeln, men det
finns många:
5 Mosebok 13, vers 5-7:
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“Vers 6: Om din egen bror, din son eller din dotter eller kvinnan i din famn eller din närmaste vän i
hemlighet söker förleda dig och övertala dig att tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder
har lärt känna, sådana gudar som folken omkring er dyrkar, nära eller fjärran, från jordens ena
ände till den andra, då skall du inte ge efter eller lyssna till en sådan person. Visa ingen
förskoning eller barmhärtighet. Skydda honom inte utan ta hans liv. Du skall själv vara den förste
som lyfter handen för att döda honom, och sedan skall hela folket göra på samma sätt. Du skall
stena honom till döds, därför att han försökte locka dig bort från Herren, din Gud, som har fört dig
ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Hela Israels folk skall känna fruktan när de hör om detta, och
sedan skall ingen göra något så ont hos dig”.
3:e Mosebok vers 27 vers 14:
”Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i
vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. Ni skall bli tvungna att äta era söners och
döttrars kött. Jag skall ödelägga era offerplatser, riva era rökelsealtaren och kasta era ruttnande
lik på era ruttna avgudapålar, och jag kommer att känna avsky för er”.
Jesus sade till judarna att deras Fader var en mördare och en lögnare Joh 8:44:
“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första
början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han
ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och
därför tror ni mig inte. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför
tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte,
därför att ni inte har Gud till fader”.

Ur Tao Te Ching
4. “Tao är så vidsträckt att när du använder den kommer alltid någonting att vara kvar. Så djup är
den! Den tycks vara förfadern till alla myriader saker. Den slöar det vassa, Löser upp knutor,
Mjukar upp det skarpa ljuset, Förenar sig med det vardagliga. Den är så hel! Den tycks vara evig.
Den är barn till jag-vet-inte-vem. Och fanns till före den ursprunglige Guden-i-höjden.
5. Tao är varken god eller ond. Den behandlar allt opartiskt. Den vise är inte heller god eller ond,
Och han behandlar alla opartiskt. Tao är som en blåsbälg: Töm den, men den är inte förbrukad.
Krama den och mer kommer ut. Den vise skaffar sig erfarenheter, Och han blir aldrig förbrukad.
6. Tao har blivit kallad den Stora Modern: Tom men ändå outtömlig, Den är moder till alla eviga
ord. Den är alltid närvarande i dig. Du kan använda den hur du vill.
7. Tao varar för alltid. Orsaken till att Tao varar för alltid Är att den aldrig är född. Därför kan den
inte dö. Den vise placerar sig själv sist men finner sig vara först. Han ignorerar sin längtan och
upptäcker sig vara nöjd. Han blir fulländad genom att vara i Tao”.

Att vara självständig
Att tänka självständigt borde vara en självklarhet och en dygd. Men icke så. Många gånger får vi lära oss att lyda
och att tro dem som anser sig vara auktoriteter eller förståsigpåare. Föräldrar, skola, kyrka m.fl. tar på sig rollen
som fostrare av det lilla barnet. Man överför sina normer och regler som man en gång själv erhållit från andra. Det
är mycket som barnet inte vet och behöver lära sig, men en sak vet och kan barnet: Att lyssna på sina känslor, att
vara i sitt naturliga och självklara Jagtillstånd, att ha en egen vilja.
Men hur många barn får ha en egen vilja? Hur många barn fostras och tränas att fortsätta vara självständiga? Hur
många barn blir inte agade eller hotas för att det uttrycker sig själv och inte lyder?
Osjälvständiga människor kan man få att tro på det mesta, man kan få dem att gå ut i krig och döda, man kan få
dem att göra nästan vad som helst utan att ifrågasätta. De är lätta att hantera och lura.
Självständiga människor är nyfikna, vill veta sanningen, ifrågasätter och kritiserar. De tar inget för givet, tror inte
så mycket, frågar efter vitsen, frågar Varför. Självständiga människor gör inte som alla andra bara för att alla
andra gör så. Självständiga människor vill förstå, är inte nöjd med förklaringar som: men så har vi alltid gjort, eller:
det är tradition o.s.v. Självständiga människor är uppfinningsrika, bra på att lösa problem, genomskådar det
dumma och tanklösa, tror inte bara för att någon sagt så. Självständiga människor vet vad som är bra just nu, i
den här situationen med de här förutsättningarna.
Ha ett självständigt liv!
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Gud var djävulen!
Religioner som skrämmer till tro är ett elände. Givetvis är det maktlystna präster i samarbete med ett politiskt
styre som ligger bakom. Det gammeldags patriarkatet med rötter i gamla testamentets maktgalne Gud vill inte ha
ett folk med egen vilja. De skulle vara lydiga och snälla. Det skulle annars definitivt hota deras makt och existens
för gott. Dagens religioner, främst kristendomen, judendomen och islam lever fortfarande kvar i det tragiska
tänkandet. Men nu drivs det tänkandet kanske främst från redan uppskrämda troende som inte vågar annat.
Rörelser som inte tror på att man blir ”frälst” genom “tro” utan säger att det handlar om att hitta sig själv och lära
känna sig själv i djupet bakom all fostran och yttre påverkan (vilket ju Jesus faktiskt lärde och predikade), blir
klassade som djävulska. Konstigt med tanke på att uppsåtet är att bejaka det goda och fungerande och konstigt
att man inte ser att just guden Jahves egenskaper personifierar djävulen bättre en någon annan. Jahve var
definitivt inte god, utan en självutnämd gud som mördade till höger och vänster. Studera hans egenskaper med
ett öppet sinne och inse sanningen. Man kan naturligtvis utsluta guden Jahve i sin tro men då får man inse att
bibeln i sin helhet inte är helig. Och att tolkningen av Jesu lära inte heller är helt korrekt.
Dags att vakna upp kristna och muslimer och en del andra också! Så länge vi inte tänker självständigt är vi slavar
och förtryckta under de som vill styra oss.

Var Jesus en rymdfarare?
Ur det apokryfiska Johannesevangeliet:
“Då Herren hade talat dessa ord till oss, medan vi, en skara lärjungar var församlade, syntes ett
lysande moln som omgav oss och hela berget. Vi såg stegar av eld resta från himlen till jorden
och kring dem talrika änglaskaror av keruber och serafer. Somliga av dem höll i händerna
basuner och trumpeter, i vilka de blåste med sin mun. På berget uppsteg en ljuvlig doft, vars like
aldrig hade känts på jorden, ty den var starkare än doften av mysk och ambra. Vi såg även hjul
av eld och en brinnande vagn, omgiven av ansikten av eld och alla steg upp till himmelen och
ned från den. Vi såg också en skara änglar med krukor i händerna, vilka innehöll eld och där
ovanpå rökelse mera doftande än något. Deras vingar slog mot varandra. Sedan såg vi Herrens
ansikte tilltaga i glans och lysa såsom solens sken. Dock var det tusen gånger klarare än detta.
När lärjungarna såg detta, föll de på sitt ansikte och tillbad. Och de kände stor fruktan och
skräckfylld bävan och grät häftigt…
“Då han hade gjort så med lärjungarna, for han upp till himmelen i en vagn av ljus. Därvid bävade
jorden, bergen skälvde, världen förmörkades, molnen dundrade och skyarna blixtrade. Vagnen
som bar honom ledsagades av änglar, keruberna flög omkring honom och seraferna prisade
hans namn heligt. Krafterna jublade och makterna förhärligade honom. Gabriel ropade, Mikael
stötte basunen, alla änglarnas grader lovsjöng och jorden skakades. Vi såg vår Herre Kristus fara
upp till himmelen på kerubernas skuldror och vindarnas vingar…”

I ett 600 år gammalt evangelium skrivet av två ryska patriarker står det att:
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”frälsaren lyftes till himlen av ett moln och en eldvagn. Denna farkost steg allt fortare ju större
höjd den nådde och att inget mänskligt öga till sist förmådde följa den”.

Yin och Yang

Yin, den feminina principen, kan också betyda den negativa polen inom elektricitet, och dess motpol Yang, den
manliga principen eller den positiva polen, är inom Taoismen den första formen av materia. Gnostikerna kallar
dem för Fadern och Modern. Egentligen är Yin och Yang lika. Den enda skillnaden dem emellan är att de är
spegelbilder av varandra. Var och en, är de bara ett avgränsat “Ingenting”, men tillsammans utgör de ett “Här”
och ett “Där”, en skillnad. Deras ursprung är det icke avgränsade “Ingenting” som finns överallt och i allt som
också är “Allting”, det vi kan kalla “Gud” eller som taoisterna kallar “Tao” (egentligen “Dao”), som betyder “Vägen”.
Yin och Yang är byggstenen i det växande universum. De finns i all materia och på alla nivåer. Vi kan kalla dem
för “Manligt” och “Kvinnligt”. Materia har ingen fast substans, det är mer som en spänning mellan två poler. Det
kan verka som materian är solid men det är den inte. En atom består av ett tomrum mellan kärnan och elektronen
som utgör 99.9999999999999%. Den nästan obefintliga återstoden utgörs av protonen och elektronen. Har då
protonen och elektronen en solid massa? Eller vad är det och vad bygger upp dem? Uppenbarligen finns en
spänning och attraktion dem emellan som håller ihop atomen och dess delar. Tills vetenskapen kan förklara deras
verkliga identitet kan vi nöja oss med det logiska resonemanget: De är i grunden egentligen “Ingenting”, bara en
“Skillnader”. För materia och medvetande är “Skillnader”. Funnes inga skillnader funnes inget att vara medveten
om. Alltså, inga skillnader, Ingenting. Om nu Allting är uppbyggt av Ingenting och Ingenting i samspel, då blir
Ingenting detsamma som Allting och Allting detsamma Ingenting, bara två olika sidor av samma mynt.
Begreppet “Gud” i betydelsen alltings ursprung är då ett icke medvetet tillstånd eftersom där inte finns några
skillnader. Men allt som vi kan se och uppfatta, det som är världen, är då också “Gud”, men i ett medvetet tillstånd.
Alla egenskaper är Gud, även ondskan är Gud. Och även du och jag är Gud. Om vi nu händelsevis inte skulle
gilla “ondskan” utan vill bli av med den, då kan inte den omedvetne Guden göra något åt det eftersom han är just
omedveten. Men eftersom vi, du och jag, enligt resonemanget, är medvetna Gudar, då skulle vi kunna göra något
åt det.
You got the power!

Låt dig inte luras!
I media bombarderas vi med hur man blir vacker, smärt, stark och frisk. Visst, det är ju trevligt med vackra
människor. Men behöver vi vara vackra, friska och starka för att må bra? Vad händer när vi blir gamla, fula och
sjuka? Eller vad händer om man redan från födelsen faller utanför ramen på hur man “ska” vara? Kommer vi att
må dåligt då? Varför måste vi ta till konstgjorda medel för att se vacker och ung ut? Duger vi inte som vi är?
Du gör som du vill, men ju viktigare du tycker det är att vara vacker, stark och frisk, desto mer har du att förlora.
Om det är viktigt för dig med framgång och att lyckas, desto svårare blir det för dig om du inte lyckas.
Var nöjd med det du är född till och med vad du är! Låt dig inte luras till att vara något annat!
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Vill du bli rik?
Vi kan leva ett omedvetet liv, fullt av överraskningar. Om vi har tur kan det bli trevliga överraskningar, om vi har
otur kan det bli otrevliga.
Alternativt kan vi leva ett medvetet liv. Vi kan fokusera och tänka hela tankekedjan färdigt. Ställ dig frågan vad
som händer om du gör på ett visst sätt. Vad blir konsekvenserna? Ju mer medvetet och koncentrerat du lever, ju
mer kan du styra ditt liv dit du vill ha det.
Vill du bli rik och tjäna mycket pengar, få möjlighet att kunna köpa vad du vill? Vill du bli “känd” och “berömd”? Vill
du bli framgångsrik, kanske bli bäst i någon sport? Om du fokuserar på det, är det mycket troligt att du kan nå
dina mål. Men tänk färdigt! Vad händer sedan? Blir du lycklig? Kanske du vill ha mer och mer. Kanske du blir rädd
för att förlora det du har uppnått och klamrar fast vid det. Kanske folk vill stjäla dina rikedomar så att du måste
kämpa för att försvara det som är ditt. Du kanske blir rädd för döden och att förlora det du älskar. Tänk färdigt!
Vad är det som håller i längden? Vad får dig att må bra även om du förlorar dina ägodelar. Kan du leva utan att bli
en förlorare?
Ju mer vi äger, ju mer kommer vi att förlora.
Vad kan man inte förlora?

Världens ursprung
Frågan om universums uppkomst är svår.
Om Gud var en medveten Gud och medvetet skapade världen, måste ju också Gud vara skapad. Då infinner sig
frågan: Vem skapade då Gud? Och vem skapade den som skapade Gud o.s.v?
Om världen alltid har funnits, löser det problemet, men det verkar inte logiskt. Hur skulle världen alltid ha kunnat
finnas? Det känns inte som ett tillfredsställande svar.
Om världen skapades ur “Big Bang” där all materia var sammanpressad till en liten prick, infinner sig frågan:
Varifrån kom den sammanpressade materian? Dock kan det ju ha funnits en värld innan som imploderat och att
universum pendlar mellan att expandera och sammandra sig. Det är verkar logiskt, men det skapar nya frågor:
När och hur började det?
Om världen skapades av en omedveten Gud som var detsamma som “Ingenting”, infinner sig frågan hur
“Ingenting” kan skapa “Någonting”. Men kanske det är en möjlighet?! Kanske “Ingenting” kan dela sig i två
motpoler, till något som är mer än ingenting och något som är mindre än ingenting, ungerfär som +1 och -1
tillsammans blir 0 eller ingenting. Eller som i ett batteri som har en plusladdning och en minusladdning. Så länge
de hålls isär finns där kraft och energi men om de förenas blir batteriet urladdat och tomt, tills polerna åter hålls
isär. Det är en teori som fungerar om man betänker att materian tycks vara uppbyggd kring polariteter och
materia och antimateria. Men hur kunde Ingenting dela sig? Den är också svår att förstå. I de gnostiska skrifterna
sägs, att ur det ursprungliga tillståndet uppstod en spegelbild. Det blev ett avgränsat “Ingenting” som blev
medveten om ett annat avgränsat “Ingenting”, ett Här och ett Där. Dessa två “Ingenting” blev universums första
“Skillnad”, Fader och Moder och på den vägen rullade det på. Oavsett om den teorin är rätt eller fel så känns den
mest rätt och logisk, tycker jag. Det är ett tänkandet som passar bra in på hur naturen och livet fungerar?

Tänk efter!
Känslan av att vara ett ”Jag” genomsyrar allt vi företar oss. Även i de mest triviala och ytliga bestyr står “Jaget”
stabilt i centrum. Jaget kräver ett visst utrymme, det är revirtänkande. Diktaturer och religiösa reaktionära
tolkningsföreträdare vill styra mycket men känslan av att vara ett “Jag” kan ingen ta ifrån en. I relationer finns
risken att den ena parten vill ta över och dominera. Men ska det fungera kan man inte kväva eller förtrycka någon.
Om så händer kommer en motreaktion förr eller senare. Allt återgår och strävar efter balans. Balans och
demokrati är hållbart men obalans och förtryck kan inte överleva.
Människor blir mer och mer självbestämmande. Diktaturer faller den ena efter den andra. Religioner förlorar sina
roller mer och mer. Det mansdominerade samhället sjunger på sista versen. Kvinnans dominans inom sina
domäner är också på upphällningen. Visserligen sprattlar de lite i dödsryckningar men deras tid är begränsad.
Framtiden är det manliga och det kvinnliga i balans. Vi har nu stora chanser att förverkliga oss och världen. Vi kan
inte längre lita på att “Staten eller Gud” ska ”fixa” det. Det är vi, du och jag som allt vilar på.
Tänk efter!
Vad krävs för att allt och alla ska få det så bra som möjligt? Vad kan vi göra i vardagen, här och nu?
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Gudomlig sex
Yin och Yang dansar nyfiket runt varandra. De är ganska lika men tillräckligt olika för att attraktion och spänning
ska uppstå dem emellen. Det är en lek som de båda gillar men där finns också en önskan hos dem att förenas
och uppgå i varandra. Precis som det nyfikna mötet mellan man och kvinna är förspelet laddat och härligt. Vilken
energi det finns där! De ser inget annat än varandra. Så tar de steget och förenas i en kärleksakt. Spänningen
accelererar och så exploderar de i den ultimata föreningen. De två har blivit Ett och uppgått i och mött det rena
Jaget, eller Gud om man så vill. Efter akten är spänningen borta, och en gudomlig tomhet infinner sig. Så leder
föreningen till nya Yin och Yang och nya olikheter och spänningar. De Två som blivit Ett föder en Tredje.

Manligt och kvinnligt
Den första formen av materia yttrade sig som en “Skillnad”. Det blev ett Här och ett Där. Det kallas Yin o Yang
eller Fadern o Modern. Denna Polaritet och Skillnad existerar i alla former av materia. Vi känner igen det och det
visar sig i vår vardag som t.ex. man respektive kvinna, manligt och kvinnligt eller som höger o vänster hjärnhalva.
De är olika och åtskilda men ändå beroende av varandra som en enhet. Utan varandra existerar inte materian.
Om de haltar i sitt samspel eller i sin balans uppstår problem och de förlorar kraft. Den spänning som finns dem
emellan ger upphov till den energi och nyfikenhet som driver och utvecklar livet.
Denna första och genom alla former genomsyrande skillnad och polaritet är den stabilaste och ursprungligaste
formen av materia. Den är inte evig men näst intill.
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Det enkla är det starka
Tillvaron börjar i det enkla och slutar i det komplicerade. Det enkla är det starka, och det komplicerade är det
sårbara. Ursprunget, det vill säga “Jaget”, är så enkelt att det inte kan sönderfalla. Därför är “Jaget” evigt. “Jaget”
är byggstenen i allt. Tillvaron, alltså materian, byggs upp av “Jaget” till mer och mer komplexa strukturer. Men det
som är uppbyggt faller förr eller senare isär och blir enklare igen. Inget, utom Jaget, är evigt bestående. Ju mer
komplicerat något är, ju kortare tid existerar det. Därför är det enkla mest bestående.

Universums ursprung

Den tomma ringen är symbolen för alltings ursprung. Det är den androgyna ur-Fadern, Tao, Gnosis. Det är vårt
absolut innersta medvetande, Ingenting men också Allting. Den kallas och avbildas ibland som “Guds öga”.

Ur-Fadern lyckades åstadkomma den första “celldelningen”. Det blev ett “Här” och ett “Där”, en “Skillnad”. Den
första “Fadern” och “Modern” såg dagens ljus. Kineserna kallar det Yin och Yang, som genomsyrar all materia
och alla Universum. Yin och Yang behöver vara i samspel och balans för att livet ska fortsätta och utvecklas. Vi
kallar det ibland för “manligt” respektive “kvinnligt”. Väl tillsammans, lyckades de skapa den första självständiga
livsformen.

Resultatet blev en “celldelning” på tvären så att en ny och mer komplicerad form skapades. Detta “Barn” kallas
ibland för “Mänskosonen”. Ringen med ett kors blev senare en symbol för “Kristus”. Symbolen är spridd över hela
världen i lite varierande utsmyckningar.
Härefter fortsatte “Celldelningen” likt ett ägg och mer och mer komplicerade universum uppstod.
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Bildstenen i Vallstenarum på Gotland
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