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En 4 dagar lång introduktionskurs  

om Divine Truth-läran 
 

Här går vi igenom de mest grundläggande 

delarna av vad Divine Truth-läran handlar om, 

för att ge dig en enkel överblick och förse dig 

med grundstenarna för att både förstå och börja 

tillämpa de livsprinciper och infallsvinklar som 

introducerats till världen av Jesus och Maria 

Magdalena (även Alan John Miller och Mary 

Suzanne Luck). 
 

Kursansvarig/lärare: Anneli Erkkonen, 

niondesfaren.wordpress.com 
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Kursernas underlag 

 

Observera att allt du tar del av i denna och de andra 

kurserna (4 veckor, 4 månader & 4 år) från Nionde 

sfären baseras på Divine Truth-läran så som den 

presenteras på engelska på divinetruth.com, men 

oundvikligen färgas och tolkas genom mig som satt 

samman de här helt fristående kurserna på svenska.  

 

Därför behöver du vara medveten om att kurserna inte är 

en exakt återgivning av texterna och innebörden i dessa 

som Divine Truth Ltd./Jesus och Maria Magdalena har 

för avsikt att dela med alla som är intresserade. Jag har 

studerat och så långt jag haft ödmjukhet till även 

tillämpat principerna på både djupet och bredden sedan 

2014, och är ständigt passionerad över och involverad i 

alla deras aspekter, men har också fått en personlig 

kontakt med Gud och har också haft mycket samtal 

under kanaliseringar med våra andesyskon under de här 

åren, vilket i samspel med min egen personlighet och 

inriktning och mitt eget fokus (vilket i hela mitt liv varit 

på och fortfarande är på sanning, som en del av de 

huvudpassioner min själ fått) ger sitt eget avtryck på hur 

jag förmedlar kärnorna i den här läran.  

 

Med detta påpekat önskar jag dig en spännande och 

nyfiken upptäcktsfärd genom de många tankeväckande 

och intressanta delarna av Divine Truth-läran, och vad 

den faktiskt försöker visa oss och inspirera oss till! 
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Del 1: Grunderna i Divine Truth-läran 
 

Några termer som du ofta kommer stöta på i den här 

läran är de nedanstående, och du kommer få både de 

engelska originaltermerna och de svenska översättn-

ingarna. I första hand så förklaras termerna, vilket är det 

viktigaste, och vad de här olika företeelserna sedan 

kallas är lite sekundärt – det bästa är om vi helt enkelt 

förstår vad som menas, och kan hänga med i de olika 

beskrivningarna vi kan möta när vi läser och lyssnar på 

olika seminarier och annat material som Jesus och Maria 

ger ut. Andra termer och begrepp – och även de nedan-

stående - tas upp vartefter i kursen, då de ofta ändå 

förklaras mer ingående i de olika avsnitten om olika 

ämnen. 

 

Själ (soul) 

Vår egentliga kärnexistens, den som uttrycker sig genom 

våra kroppar, och som existerar oavsett om våra kroppar 

gör det eller inte. En människoindivid som förblir 

samma individ i evighet. 

Själsfränder (soulmates) 
Ett begrepp som innebär att varje själ är den ena halvan 

av en hel själ, där en annan människa är den andra 

halvan, och dessa båda är varandras livspartners. 

Sfärer (spheres) 
Benämningen på de dimensioner i andevärlden som vi 

bebor och vistas i efter döden, men även när vi sover. 

Andar (spirits) 
Även andemänniskor, eller människor i andekropp. 

Detta är den kropp vi får samtidigt som den fysiska 
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kroppen börjar växa vid befruktningen, och den har vi 

för att kunna vistas i andevärlden och leva vidare även 

om vår fysiska kropp skulle dö. 

Synd (sin) 
Ett samlingsbegrepp för allt som inte är kärleksfullt ur 

Guds perspektiv, och det ska inte förväxlas med den 

annars vedertagna synen på synd som något som ska 

straffas eller fördömas. 

Silversträng/guldsträng (silver cord/gold cord) 

En slags energikanal som går mellan den fysiska 

kroppen och andekroppen (silversträngen) och mellan 

andekroppen och själen (guldsträngen). 

 

*** 

 

Gud, själarna, den fysiska världen, 

andevärlden, sfärerna och lagarna 
 

Det vi generellt kallar för Divine Truth-läran baseras på 

att två personer i Australien hävdar att de är de verkliga 

Jesus och Maria Magdalena, som främst är kända för oss 

genom den kristna Bibeln, och vad de numera lär ut om 

Gud, själarna, livet efter detta och de lagar Gud har gjort 

för människorna och världen att leva efter, bland mycket 

annat. 

 

Du kommer att få veta mer om de båda i nästa del av 

kursen, men vi ska se på vad det egentligen är som de lär 

ut redan nu. 
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Gud 
 

Hela basen för Divine Truth-läran är att det finns en 

personlig Gud, en slags översjäl kanske vi kan kalla det, 

som är kärleksfull, allvetande, har skapat miljarder av 

"småsjälar" (det är vi!) och som har skapat flera slags 

världar – och dimensioner - åt oss att leva i och lära oss 

om allt Gud är, genom det Gud har skapat. 

 

Gud är inte som många religioner eller filosofier 

beskriver Gud, även om några kärleksfulla saker här och 

där kan stämma. Det finns till exempel ingen vilja hos 

Gud att straffa eller plåga människor, eller uppfostra oss 

genom att skrämma oss till lydnad eller hot om att aldrig 

få ett bra liv om vi inte gör Gud nöjd. 

 

Tvärtom så har Gud skapat massor av kärleksbaserade 

lagar som hjälper till att hålla ordning på alla Hans (eller 

Hennes – Gud är både maskulin och feminin i lika stora 

delar) små själsbarn i deras framfart på Jorden, och även 

i de andra världar som Gud har skapat åt oss. Livet och 

världarna Gud har skapat är fulla av sådana lagar! 

 

Gud önskar ha en personlig kontakt med var och en av 

oss, på det sätt som Gud har skapat oss att kommunicera 

med varandra och uppleva livet – genom känslorna. 

 

Vi behöver själva välja om vi vill ha kontakt med Gud, 

och om vi vill prova att ta emot kärleken som Gud 

känner till var och en av oss – vi är alla Guds 

favoritbarn! Gud tvingar oss aldrig att ha kontakt med 

Gud, men har skapat många lagar som ger oss 

konsekvenser när vi bryter mot Guds lagar. Det finns 
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ingen verklig anarki i världen, utan Gud har gjort 

lagarna för att vi ska lära oss om kärleken som Gud 

baserar livet på. Förr eller senare kommer vi allihop att 

med Guds varma och ömsinta och aldrig sinande 

omtanke komma fram till kärleken i våra egna liv – och 

det vet Gud. Det är därför vi har kunnat få en helt egen 

valfrihet och stora världar att använda den i – genom 

alla lagar som omger oss och korrigerar oss så kommer 

vi inte kunna motsätta oss att bli ödmjuka över tid, och 

det är då förändringarna börjar på riktigt inom oss. 

 

Själarna 

 

När Gud skapar oss som små själsembryon så har vi 

ingen medvetenhet om oss själva, vi bara finns, lite som 

i en livmoder hos Gud. Varje liten själ har fått en unik 

del av Guds personlighet, som ingen annan själ har, och 

de har också fått en fri vilja i gåva av Gud. Dessutom 

har vi allihop fått ett samvete av Gud, som alltid talar 

om för oss när vi gör något kärleksfullt eller när vi gör 

något kärlekslöst. En annan sak som vi alla har fått är att 

känna att "normaltillståndet" för en själ är kärlek – det är 

därför det gör så outsägligt ont när någon håller borta 

kärleken från oss när vi är små och nya i världen, eller 

när de gör något direkt kärlekslöst mot oss. 

 

När det är dags för en liten själ att påbörja sitt liv i en 

mer medveten existens här på Jorden, så dras den – med 

hjälp av de olika lagarna som Gud har gjort – till ett 

befruktat ägg någonstans på Jorden. Men det är bara den 

ena halvan som dras till ägget – den andra halvan väntar 

lite tills lagarna för med sig henne eller honom till ett 

annat befruktat ägg. Man kan säga att Gud har 
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automatiserat väldigt mycket i livet och universum, men 

efter oerhört omfattande, nyanserade och komplexa 

regler! 

 

De båda själshalvorna, som egentligen är samma själ, 

kommer alltså till varsitt befruktat ägg här på Jorden. 

Nästan alltid hamnar de väldigt nära varandra i tid och 

rum, men ibland kan resor eller brist på lämpliga 

situationer för den väntande själshalvan göra att det blir 

lite "glapp" mellan de bådas ankomst, så att det i 

sällsynta fall tar ett par decennier innan båda kunnat 

börja sina medvetna liv, eller så att de hamnar långt ifrån 

varandra geografiskt. Men oftast hamnar vi rätt så nära 

vår andra själshälft, både i ålder och var vi hamnar på 

kartan! 

 

Guds avsikt är att vi ska ha möjligheten att enkelt dras 

till varandra när vi väl börjat få vår egen medvetenhet 

och utvecklat vår egen vilja en del, så att vi kan få så 

mycket tid tillsammans som möjligt. Den andra halvan 

av vår själ är Guds sätt att ge oss alla en perfekt 

kärlekspartner. 

 

Gud är som sagt lika stora delar feminin som maskulin, 

och alla de små själar Gud skapar har massor av olika 

kombinationer av de båda kvaliteterna. En del själar är 

jättemaskulina, med bara lite feminint i sig, och andra 

har väldigt mycket feminina kvaliteter, och bara några 

uns maskulint i sig – och däremellan finns det många 

varianter på hur mycket eller lite varje själ har av dessa 

båda egenskaper. 

 

Det betyder att en själ som har väldigt stor andel 

femininitet, inte har så mycket annat att välja på än att 
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de båda själshalvorna båda två blir kvinnor. På samma 

sätt när en liten själ har massor av den maskulina 

egenskapen – då blir det inget annat än två män. För att 

det ska kunna bli en man och en kvinna så behöver det 

finnas så mycket av den feminina kvaliteten att den ena 

halvan av själen kan få en till största delen feminin 

kvalitet, medan den andra halvan får en maskulin 

kvalitet till största delen. 

 

Alla människor har med andra ord en andra hälft, och 

själen i sig kan vara uppdelad på två kvinnor, två män 

eller en man och en kvinna – där varje individ också kan 

ha varierande mängder av de båda kvaliteterna 

maskulint och feminint. 

 

Den maskulina kvaliteten är i huvudsak ett uttryck för 

struktur, logik, funktion och sådant som vi främst brukar 

tillskriva vår vänstra hjärnhalva, medan den feminina 

kvaliteten och den högra hjärnhalvan mera uttrycker 

skönhet, kreativitet och intuition. Båda dessa 

huvudaspekter – skönhet och funktion - är lika viktiga i 

livet! 

 

Den fysiska världen 
 

Avsikten var att vi allihop ska kunna påbörja vår egen 

individuella livsupplevelse genom att födas här på 

Jorden, och börja lära oss de mest basala sakerna här. 

 

I avsnittet om Själarna så beskrevs det hur det också är 

avsikten att de båda själshalvorna ska kunna dras till 

varandra tidigt i sina liv. Att de alls kan hitta varandra 
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beror på att några av Guds lagar gör att det vi känner i 

våra själar i princip är magnetiskt på andra delar av livet. 

 

Så en själshalva, till exempel du, kan ha en 

känslomässig längtan efter att få komma närmare och 

träffa din andra hälft, och den längtan gör att din andra 

hälft dras till dig, så länge han eller hon själv vill det 

också, i sina känslor, liksom du dras mer till henne eller 

honom. 

 

Varje ny människa som kommer till ett befruktat ägg här 

på Jorden ärver sina biologiska föräldrars själsliga 

känslor och deras känslomässiga övertygelser. Sedan 

beror mycket på det lilla barnets personlighet hur de 

själva handskas med det här själsarvet, men det här är 

något som alltid händer alla, och det är något som bara 

vi själva kan förändra i våra liv med tiden, när vi växer 

upp och blir medvetna om de här sakerna och lär oss hur 

vi kan förändra vad som faktiskt finns i vår egen 

själshalva. 

 

De känslomässiga arven efter våra biologiska föräldrar 

förs över vid själva befruktningstillfället, och finns i vår 

själshalva redan från den stunden. Det gör att många 

som föds redan har ganska starka känslomässiga 

svårigheter inom sig. Vi kanske kan likna det vid hur ett 

spädbarn som blivit beroende av en substans på grund av 

mammans missbruk av t.ex. heroin föds in i det 

beroendet och behöver avvänjas under plågsamma 

omständigheter. På samma vis ärver vi andra beroenden, 

fast känslomässiga, som kan vara lika smärtsamma fast 

på det känslomässiga planet när vi inte får dem 

tillgodosedda. 
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Från befruktningstillfället så lever vi också i en fysisk 

omgivning, och där påverkas vi redan i livmodern av de 

olika känslor som projiceras på oss – både kärleksfulla 

och kärlekslösa, eller illvilliga, sådana. 

 

De här känslorna som kommer in i oss, och som vi inte 

kan påverka själva i de här två stadierna – arvet vid 

befruktningen och våra första år, från livmodern och 

uppåt i kanske 3-4-årsåldern – kommer att ha en närmast 

beskrivet magnetisk effekt på omvärlden när vi blir 

äldre, men även i hög grad redan när vi är i småbarns-

åren. 

 

I huvudsak är det föräldrarnas och/eller andra vuxnas 

själstillstånd i vår närhet som väljer vad vi får för 

uppväxt och vad som händer oss då, men ju äldre vi blir, 

ju mer medvetna vi blir, ju mer vi förstår vår egen och 

andras fria vilja och ju mer vi fattar egna beslut, desto 

mer förs den här "magnetismen" från omvärlden över på 

vår egen växande själshalva. Så från att vara embryon, 

ligga i livmodern och vara ett par år gamla, då allt som 

sker oss beror på vår omgivnings val, till att vi blir lite 

äldre och börjar förstå saker bättre, då mer och mer 

börjar ske i anslutning till våra egna val, tills vi är vuxna 

och helt bär ansvaret för våra själsliga val själva, och 

därmed vad som attraheras in i våra liv.  

 

Men därmed inte sagt att vi inte från början kan ha fått 

en väldigt stark negativ påverkan från både arv och 

omgivning under våra barnaår – det inflytandet kan 

stanna kvar länge i oss utan att vi förstår vad vi ska göra 

för att läka det, och detta bär varje inblandad 

person/förövare ett eget själsligt ansvar för, och det enda 

vi själva kan välja som vuxna när det väl har hänt, är 
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ifall vi tänker fortsätta gå omkring med skadorna i vår 

själ, och i så fall hur länge. 

 

Den fysiska världen finns bland annat för att vi ska 

kunna lära oss saker i ett lite trögt system, där vi lär 

känna kroppens olika funktioner och förmågor, bränner 

handen om vi kommer för nära något hett och lär oss om 

de olika naturlagarna på de visen, men också genom att 

vi ska ha möjligheter att börja tänka, känna och 

reflektera kring allt det som skapats och hur den här 

världen interagerar med våra själar. Vi ser mönster och 

ställer frågor och är nyfikna och undersöker, och tack 

vare trögheten i det fysiska livet, där vi har årstider, 

växter som tar olika lång tid på sig att växa, kroppens 

olika reaktioner på det vi stoppar i den, de olika material 

vi kan använda till mängder av olika ändamål och 

väderlekarna bland mycket annat, så kan vi få en bra 

grundförståelse av hur Gud har tänkt, helt enkelt, och 

vilka vi själva är. 

 

Det är åtminstone Guds avsikt med den fysiska världen, 

men det är inte alltid så att vi lever som Gud har avsett 

åt oss att leva. Och eftersom vi har fått vår fria vilja, och 

Gud har skapat lagar som vill lära oss att vara 

kärleksfulla, så blir det också konsekvenser om vi är det 

– och om vi inte är det. 

 

I den fysiska världen är det inte lika tydligt lika snabbt 

att vi får de konsekvenserna, men de kommer här också. 

Vår fysiska kropp uttrycker med tiden mer och mer av 

vårt verkliga själstillstånd, och i den takt den hinner 

förändras, så uttrycker den också förändringar som vi 

gör i vårt själstillstånd. 
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Andevärlden 

 

När den lilla själshalvan fäste sig vid ett befruktat ägg, 

så skapades två kroppar – en fysisk kropp och en 

andekropp. De båda liknar varandra nästan på pricken. 

Den enda tydliga skillnaden utseendemässigt är att 

andekroppen direkt återspeglar själva själshalvans 

känslomässiga tillstånd, medan den fysiska kroppen tar 

mer tid på sig att ställa om sig efter själstillståndet. 

Varje natt när vi sover, eller helt enkelt när vi lägger oss 

och sover en kortare eller längre stund, så lämnar 

andekroppen den fysiska kroppen, och allt som kopplar 

samman dem är en silverfärgad energisträng som går 

mellan de båda kropparna. Så länge den är på plats så 

kommer den fysiska kroppen fortsätta leva, för det är 

själva "energikopplingen" till själshalvan som ger 

kropparna kraft att leva. Mellan andekroppen och själen 

går det en guldfärgad energisträng istället. 

 

Vi kan välja att vara kvar här på Jorden och besöka 

platser eller människor, eller så kan vi bege oss till 

Andevärlden. Vi ägnar med andra ord ungefär en 

tredjedel av våra liv här på Jorden åt att vara i vår 

andekropp och har ett helt liv även där! 

 

Ibland när vi vaknar så känns det som att vi verkligen 

har upplevt det vi just "drömt", och det stämmer ofta. Vi 

har upplevt det! Det är därför vi ibland känner igen folk 

som vi träffar för första gången här på Jorden – för vi 

har träffats på nätterna eller när vi legat och sovit och 

varit i vår andekropp. Det är också därför många barn är 

övertygade om att vi kan flyga med våra kroppar – för 
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det har de ju precis gjort under natten och haft jättekul 

med! 

 

Ibland är det vi vaknar med och minns ändå bara 

drömmar, men de är istället till för att väcka känslor i 

oss som vi begravt i vår själshalva – själarna är 

nämligen gjorda för att vara 100 % känslomässiga 

varelser, och när vi hejdar känslor från att komma fram, 

då skapar det stora problem i både våra två kroppar och i 

vad livet för med sig till oss genom själsmagnetismen -

eller attraktionslagen, som en del av den magnetismen 

kallas. 

 

Livet försöker väcka våra begravda känslor, så att vi ska 

göra det vi inte gjorde med de känslorna när vi var barn, 

av olika skäl – släppa ut dem och känna dem i hela vår 

kropp, tills de tar slut och har lämnat vår själ för gott. 

 

I andevärlden så är allting uppbyggt kring våra 

själstillstånd. Ju mörkare och mer kärlekslösa vi är i våra 

känslor, desto mer kommer det märkas i vår omgivning i 

andevärlden. Faktum är att vi inte ens kan ta oss till 

ljusare platser i andevärlden än de som motsvarar vårt 

eget kärlekstillstånd, för magnetismen är väldigt stark 

mellan vår själ och omgivningen där. Det finns inga 

fysiska hinder, utan det är enbart själshalvans eget 

tillstånd som drar henne eller honom till en plats som 

motsvarar de egna känslorna, och skulle vi försöka gå 

till en ljusare och trevligare plats innan vi förändrats i 

vår själ, då känns kontrasten mellan kärleken där och 

kärlekslösheten inuti oss så starkt att det skapar en 

smärta. Det kan vara skam, avundsjuka, förakt, sorg eller 

rädslor som väcks när vi upplever något som är ljusare 

och vackrare än vi själva, men det beror enbart på att vi 
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har de känslorna inom oss i så fall – det är aldrig ett 

straff eller en hämnd att vi befinner oss på platser som 

känns mörka, hemska och läskiga. Det är bara Guds sätt 

att som med en stor 4D-spegel visa oss vad vi har inom 

oss, så att vi ska se det och känna igenom det. 

 

Sfärerna 
 

Andevärlden är uppdelad i många olika platser, eller 

sfärer som de brukar kallas. I den första sfären hamnar 

nästan alla den dag deras fysiska kropp dör. Andevärlden 

är förresten fullt fysisk och påtaglig för oss när vi är i 

vår andekropp, så den känns precis lika verklig som den 

fysiska världen gör för oss här och nu; blommor doftar, 

vinden brisar och sten känns som sten. Den första sfären 

är uppdelad i tusentals olika nivåer, kan man kalla dem. 

Det är egentligen en enda "andefysisk" värld rent 

geografiskt, men vi kan känna det som att vi hör hemma 

neråt i marken, i mörkare tunnlar och grottor, om vi har 

mörkare känslor, så att säga, och vi har möjligheten att 

gå till och vistas på väldigt ljusa och vackra platser så 

fort vårt kärlekstillstånd tillåter det. 

 

När vi utvecklas i kärlek så kan vi växa vidare upp 

genom de olika sfärerna, och redan i den andra sfären så 

är livet väldigt paradisaktigt. Det finns fortfarande saker 

att lära sig om kärlek, men det är en väldigt behaglig 

plats att vara på, och folket där har lärt sig en hel del om 

att älska sin nästa och vara respektfulla och låta alla vara 

som de är. Dessutom kan ju inga personer som är mindre 

kärleksfulla komma dit heller, så det känns väldigt lugnt 

och fint oavsett vilka personer man träffar där. 
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De första två människorna som Gud skapade var i ett 

tillstånd som kallas för den perfekta, naturliga kärleken. 

Det innebär att de befann sig i den 6:e sfären 

själsmässigt. Dit kan vi alla växa om vi vill, och vi 

behöver inte ha någon tanke på Gud för att göra det. Det 

räcker att vi väljer att bli mer och mer kärleksfulla och 

följa lagarna som Gud har gjort, så kommer vi dit. Det 

kan ta ett tag, för vi behöver ju förstå hur Guds kärlek är, 

jämfört med vad vi tror om och har lärt oss här på 

Jorden om vad kärleken är. 

 

Jesus var i den 6:e sfären när han föddes för 2 000 år 

sedan, och utvecklades sedan uppåt till den 8:e sfären i 

kärlek redan när han var här på Jorden – det var då han 

nådde den 8:e sfären, eller Kristus-sfären, och älskade 

på samma sätt som Gud älskar allt liv, och han var helt 

fri från rädslor, bland annat. Han kunde regenerera sin 

fysiska kropp i det oändliga, eftersom hans själ var helt 

fri från skador i sin kärlek, och en så kraftfull själ har 

förmågan att påverka de fysiska lagarna som gäller här 

annars. 

 

När vi lägger oss och sover så kan det ju vara så att vår 

själ är i ett ganska mörkt tillstånd, med många 

kärlekslösa känslor och föreställningar om oss själva, 

om andra och om livet, och det kan göra att vi hamnar 

på en plats i andevärlden där vi inte alls vill vara. Då är 

det många som väljer att istället hålla sig här på Jorden, 

och hitta på saker här istället. Så här på Jorden kan det 

rent geografiskt vara lite blandat med människors olika 

själstillstånd, vilket det inte är i andevärlden. 
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Lagarna 
 

För att inte bara släppa ner miljarder själar på Jorden 

och låta oss använda vårt fria val helt oregerligt och utan 

några lärdomar om något på vägen, mer än att det – lite 

förenklat - gör ont att slå sig eller bli slagen, så har Gud 

gjort mängder av universella lagar, som gäller alla, 

överallt, och alltid. 

 

Gud baserar alla de här lagarna på sin egen kärlek – den 

vi kan be om att få känna från Gud in i vår egen 

själshalva. Om vi börjar undersöka händelser, mönster, 

beteenden, känslor och tankar i våra liv, så kan vi snart 

börja urskilja vad som är mer kärleksfullt och vad som 

kanske rentav är direkt kärlekslöst. 

   Många använder sin egen definition av vad som är 

kärleksfullt och lever därigenom snarare i känslomässiga 

beroenden än i Guds definition av kärlek. Genom att se 

på hur mycket glädje något ger både oss och annat liv på 

både kort och lång sikt så kan vi börja ana litegrann om 

vad Guds kärlek handlar om. 

 

Lagen om attraktion är ett exempel på en av Guds lagar 

– men inte riktigt så som många tänker på den här på 

Jorden. Attraktionslagen arbetar med våra själshalvor 

när vi inte är villiga att känna alla våra kärlekslösa 

känslor – då för den med sig människor, händelser och 

upplevelser som försöker få oss att känna just de 

känslorna. 

Det kan vara lätt att tro att människor som gör illa oss 

har kommit dit för att väcka några känslor inom oss som 

vi behöver läka, och att då är det attraktionslagen som 

bestämt att vi ska uppleva det, men vi behöver aldrig 
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någonsin bli illa behandlade för att vare sig hitta eller 

läka våra känslomässiga skador och sorger. När någon 

behandlar någon annan illa så bryter de mot Guds 

kärlekslagar, och de får som en konsekvens av detta 

samma emotionella smärta inom sig som de tillfogat sin 

själsliga bror eller syster i den handlingen. För att bli av 

med den smärtan måste de själva känna igenom den – 

och det är ju ett ganska rättvist system som Gud har 

gjort där. 

 

Det är en annan sak att vi definitivt kan uppleva 

orättvisor som andra människor utsätter oss för här på 

Jorden (när någon skadar en annan handlar det aldrig om 

någon form av rättvisa) – men Gud ser alltid till att det 

finns en själslig rättvisa i allting, i samma stund som 

varje handling utförs till och med, och så kan det vara 

tack vare hela systemet av samverkande lagar. 

 

Gud har gjort lagar som styr den fysiska världen, 

andevärlden och själsvärlden, och själslagarna gör det 

till exempel möjligt för oss att styra över mycket av det 

som händer och finns i andevärlden och den fysiska 

världen (utan att störa andras fria vilja eller bryta mot 

Guds lagar, förstås). Det enda sättet att följa själslagarna 

är genom att vara helt kärleksfull, och det är bara då vi 

får den kraften och förmågan att ha en så kraftfull 

inverkan på de "lägre" nivåerna av vår existens. 

 

Om du undrar ifall det finns någon lag som ger oss det 

vi önskar oss för att det är något vi skulle glädjas åt, så 

finns det det – och den kallas inom Divine Truth-läran 

för just önskelagen. En själshalva eller hel själ som 

önskar sig och längtar efter något i glädje, får alltid sin 

önskan uppfylld, så länge det är en kärleksfull önskan. 
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Vi kan vara säkra på att när vi inte får det vi i en del av 

oss går omkring och önskar ska hända, trots att vi känner 

glädje och bedömer att det är kärleksfullt, så har vår själ 

någon eller några känslor som motsätter sig att vi får det 

– och då dröjer uppfyllandet av vår önskan tills vi fått ur 

oss de kärlekslösa känslorna först. Ibland kan vi få saker 

i våra beroenden också (tänk att man alltid lyckas få tag 

på sitt hett efterlängtade godis trots att det inte finns 

pengar till mat!), och även det ger oss möjligheten att se 

på hur det känns när vi tillgodoser beroendet, eller när vi 

inte har möjligheten att göra det. Kikar vi då lite på 

attraktionslagen i vårt liv – om vi inte får det 

kärleksfulla vi önskar oss - och hur saker och ting 

faktiskt är just nu, så kommer vi snart kunna hitta vad 

det är för känslor och föreställningar inom oss som 

förhindrar att det vi önskar oss kommer till oss.  

 

Faktum är att våra önskningar är riktigt kraftfulla saker, 

och det beror på att Gud vet att vi möter både 

kärleksfulla och kärlekslösa konsekvenser väldigt snabbt 

och tydligt när vi får det vi önskar oss, och därmed lär vi 

oss ännu snabbare vad kärleken är!  

 

Inom Divine Truth-läran skiljer de på vilja och önskan, 

och beskriver viljan som de faktiska känslor vi redan har 

i själen, som om och om igen manifesteras i det yttre 

(kroppen, omständigheterna o.s.v.) medan önskandet är 

vad vi har för att förändra det som redan finns i själen – 

något vi längtar efter och önskar uppnå eller få eller 

vara. Attraktionslagen jobbar enbart med vår vilja i det 

avseendet! 
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Del 2: Grundarna av  

Divine Truth-läran 
 

Nuvarande identiteter, historiska identiteter, hur 

reinkarnationen gått till, hur minnena av deras 

tidigare identiteter har återvänt, hur de började lära 

ut det som nu kallas för Divine Truth-läran och hur 

de är aktiva inom den idag. 

 

Historiska identiteter 
 

De flesta känner till Jesus som finns i Bibeln och 

kristendomen, och det är den vanligaste religionen här i 

västvärlden där Jesus omnämns, även om flera andra 

religioner och livsåskådningar också har med Jesus som 

en central figur eller betydelsefull person. 

 

(Du kan fördjupa dig i hans livshistoria från det första 

seklet genom några översatta brev som Jesus skrivit i 

modern tid om sina minnen därifrån: kontakta mig på 

annelierkkonen@pm.me så skickar jag dessa till dig.) 

 

För ungefär 2 000 år sedan föddes Jesus i Betlehem, och 

så som han själv har återberättat om sitt liv, så föddes 

han som en helt vanlig bebis, efter en helt vanlig 

graviditet och ett helt vanligt sexuellt umgänge mellan 

hans mamma och pappa, Maria och Josef. Han var en av 

många syskon, och blev ganska snart medveten om att 

hans pappa av olika anledningar trodde att han var den 

Messias, eller Frälsare, som världen väntat på och som 

profeterna siat om.   

mailto:annelierkkonen@pm.me
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Den enda skillnaden mellan Jesus och andra barn, 

förutom de första två människorna Gud skapade, var att 

Gud hade tagit bort de känslomässiga skadorna som 

Jesus annars skulle ha ärvt från sina biologiska föräldrar, 

så att han var i den 6:e sfärens tillstånd av perfekt, 

naturlig kärlek när han föddes. Ibland kallas han för Den 

andre Adam (The Second Adam)! Personligheten i hans 

själ var också full av längtan efter en kontakt med Gud, 

och att få uppleva det Gud kan vara för oss. 

 

Innan det var dags för Jesus lilla omedvetna själ att 

inkarnera på Jorden och påbörja sitt medvetna liv, så 

delades även hans själ upp i två halvor, och den andra 

halvan inkarnerade några år efter honom, i samma del av 

världen, och det var Maria Magdalena, även hon 

omnämnd i Bibeln och kristendomen, bland annat. 

 

När han växte upp så var han själv väldigt intresserad av 

att få träffa den där Messias som alla genom profetiorna 

väntade på, och han undersökte olika lärde män och 

andra som påstod sig vara Messias, men fann att ingen 

av dem hade samma bild av Gud, andevärlden och 

kärlekslagarna som han hade lärt sig om sedan barnsben, 

i sin direkta kontakt med Gud. I 18-årsåldern började det 

stå klart för honom att det måste vara han själv som var 

den utlovade Frälsaren, även om omvärlden snarare 

hade en bild av att Messias skulle vara en krigsför 

konung som skulle rädda dem från romarnas förtryck. 

 

Efter en brutal misshandel i 20-årsåldern, som berodde 

på att en kvinna han vänligt avvisat ljög för sin pappa 

och sina bröder om att Jesus våldtagit henne, varpå hans 

far försköt honom så snart han förmådde gå på sina egna 
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ben igen, så flyttade han ut i en grotta utanför städerna. 

En vänlig man kom med mat till honom medan han 

fortsatte att utveckla sin kontakt med Gud och lärde sig 

mer om kärleken, och tog emot Guds kärlek in i sin 

själshalva, och även medan hans fysiska kropp läkte 

ihop och blev hel igen. 

 

Efter några år i grottan flyttade han till Kapernaum och 

umgicks med några fiskare om dagarna, och pratade 

med dem om Gud och kärlek. Det var under den tiden 

som han hade tagit emot så mycket kärlek att hans 

själshalva nådde in i den 8:e sfären, och han blev 

därigenom en Kristus-själ, den Jesus Kristus som vi 

fortfarande häpnar över och undrar över och inspireras 

av så mycket i nutid. 

 

Därefter gick han ut och berättade för alla som ville 

lyssna om Gud, kärleken, livet efter döden och våra 

själar, och att vi alla kunde göra som han hade gjort – nå 

den 8:e sfären och leva i det han kallade Guds kungarike 

redan här på Jorden. 

 

Under den här tiden attraherades hans andra hälft, Maria 

Magdalena, till honom, och de blev ett par, bara ett par 

år innan han mördades. 

 

Maria Magdalena hade haft ett oerhört svårt och 

smärtsamt liv under sina första år, där hennes egen far 

hade våldtagit henne när hon dessutom ännu bara var ett 

barn, och hon hade blivit gravid från hans övergrepp och 

förskjuten från sin familj, och sedan försökt överleva 

och försörja sitt barn genom att sälja sin kropp till män. 

Hon fick ett till barn under den tiden, men båda barnen 

dog under sitt första år i livet. Med tiden fann hon en 
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äldre man som önskade ha henne för sig själv, och hon 

fick bli hans kvinna, och då han var väldigt generös och  

hade det gott ställt, kunde hon starta upp en verksamhet 

för andra kvinnor som hamnat i samma svåra 

omständigheter som hon själv, där de sydde kläder och 

arbetade i tygbranschen. 

 

Det var när hon var i den fasen av sitt liv som hon och 

hennes kvinnliga vänner bestämde sig för att lyssna på 

Jesus, som just då befann sig i deras trakter. Jesus själv 

kände på sig att han skulle få träffa sin andra hälft snart, 

och när hon dök upp så kände han omedelbart igen 

henne som den andra halvan av deras gemensamma själ. 

 

Hon hade inte upplevt samma gåva från Gud vid sin 

födelse som han hade gjort, berättar de i nutid, och en av 

förklaringarna de angett är att kulturen de föddes till 

aldrig hade släppt fram en kvinna i samhället som någon 

som var värd att lyssna till, utan kvinnor betraktades 

som helt underställda och mindre värda än männen på 

den tiden och i de länderna där de båda befann sig. 

Därigenom hade hon heller aldrig kunnat sprida 

sanningarna om Gud på ett sådant vis – just där och då - 

som skulle gå till historien och nå många miljoner 

människor med tiden. 

 

Jesus och Maria Magdalena (deras namn på den tiden 

var Yeshua Ben Yosef och Miriam från Magdala) blev 

ett par, och på grund av hennes “skamliga” förflutna och 

även för att hon helt enkelt var kvinna så försökte 

ständigt Jesus lärjungar och följare få honom att sluta 

behandla henne som att hon hade ett lika stort värde som 

männen. Maria blev gravid med deras gemensamma 

barn, och när hon var i 6:e månaden inträffade mordet på 
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Jesus, vilket han också går in i detalj på i sina 

återberättelser om de minnen han fått tillbaka om sitt liv 

och sin död under det första seklet. 

Efter Jesus död (hans fysiska kropps död) flydde Maria 

till Frankrike, och deras dotter Sara föddes och levde sitt 

liv utan att föda några barn själv, så trots rykten och tron 

på en “levande ättelinje” än idag efter Jesus, så finns det 

ingen sådan. Efter många år lät Maria romarna finna 

henne, då hon var trött på att fly och leva med en ständig 

känsla av att behöva vara på sin vakt, förutom att hon 

längtade efter sin andra hälft, och efter en flera dagar 

lång tortyr dog även hon. 

 

 

 

Hur gick deras reinkarnation till? 
 

När de väl båda levde i andevärlden så läkte snart Maria 

Magdalena sina själsliga sår och skador, och nådde även 

hon den 8:e sfären (Jesus var i 10:e eller 11:e sfären när 

han dog på Jorden). Därefter fortsatte de att leva och 

utvecklas och växa i kärlek, genom att ta emot kärlek 

direkt från Gud, och eftersom Jesus var den som var 

högst utvecklad av alla människor även i andevärlden, så 

skapades den ena sfären, eller världen, efter den andra 

för att matcha hans utveckling i kärlek. Maria kom strax 

efter honom in i varje sfär, och därefter har miljoner 

andra också nått dessa högre sfärer. 

 

När de båda kom in i den 36:e sfären så hade deras själ 

nu återigen blivit en hel själ, istället för de två 

själshalvor som vi alla lever med dessförinnan. 
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Tack vare att deras själ nu hade blivit hel igen, och de 

var helt eniga i sina val och känslor, så kunde de med 

den nya kraften de fått dela av en bit av sin själ, och 

välja att använda den delen för att födas på nytt som små 

bebisar, precis som alla vi andra gör, förutom att det nu 

kunde vara ett eget, medvetet val att börja om. Resten av 

deras själ är fortfarande kvar i själsvärlden, och de har 

även förmågan att manifestera andekroppar om de vill 

(andekropparna i sig behövs inte när vi utvecklats upp i 

själssfärerna), och även fysiska kroppar, vilket även 

många andemänniskor har möjlighet att göra (och det 

händer oftare än vi inser att de gör det). 

 

Så när de fäste sig en gång till vid varsitt befruktat ägg, 

så gjorde de det i sällskap med 6 andra själar, vilket 

totalt blev 14 personer på Jorden, som alltså är de första 

människorna som reinkarnerat i ordets enda verkliga 

bemärkelse.   

 

Genom den här processen var de också lika omedvetna 

som alla andra bebisar om sitt ursprung, för hjärnan och 

sinnet i andekroppen behövde utvecklas i sin egen takt 

innan det ens kunde börja förstå sådana intryck som 

följer med att minnas hela sina tidigare liv. 

 

Dessutom ärvde de genom sina biologiska föräldrar 

också en slags tolkning av hela sina liv – de fick de 

känslor som föräldrarna hade inom sig över alla de 

händelser de själva faktiskt hade upplevt, så de känslor 

de har behövt läka och gå igenom för att få tillbaka sina 

minnen av sina verkliga identiteter, har inte ens varit 

deras egna, autentiska upplevelser, utan snarare 

filtrerade upplevelser så som deras nuvarande föräldrars 

själsliga sammansättning såg ut vid befruktningarna. 
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Nuvarande identiteter 
 

I modern tid så heter de Alan John Miller, även kallad 

A.J. och Johnny, och Mary Suzanne Luck, eller bara 

Mary. På engelska heter ju Maria Magdalena "Mary 

Magdalene", så hon har fått samma namn på engelska 

den här gången. 

 

De föddes i Australien, och har haft relativt normala 

uppväxter, där Marys familj var lite allmänt öppna för 

olika slags spirituella tankegångar, men annars inte 

direkt religiösa i någon bemärkelse, och A.J:s familj var 

Jehovas vittnen, vilket blev en del av hans uppväxtår 

och vilka i vuxen ålder, när han fått två barn med en 

kvinna som också var ett Jehovas vittne, försköt honom 

ur gemenskapen.  

 

Från ungefär 33 års ålder så började han gå igenom stora 

mängder känslomässig läkning, utan att själv förstå 

varför han hade så starka och många känslor, och utan 

att förstå de konstiga minnen han tyckte sig ha, men 

aldrig kunde härröra till något i sin egen livsupplevelse. 

Detta var innan han återfick minnet om sin egentliga 

identitet. När han hade låtit den känslomässiga 

"utrensningen" pågå i ganska många år, så dök till slut 

insikten upp, och han beskriver det som att "precis när 

han tyckte att han började få ordning på sitt liv, så 

mindes han att han är Jesus...". Och naturligt nog följde 

det massor av nya omgångar av känslor att ta sig igenom 

efter den upptäckten. 

 

När han hade börjat föreläsa om alla de sanningar han 

nu börjat minnas, så bjöd Marys föräldrar hem honom 
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till sig och ett gäng vänner som ville höra på hans läror. 

Där mötte han Mary för första gången i det här livet, och 

kände direkt igen henne som sin andra hälft. 

 

Det satte igång massor av känslor även i Mary, och 

under de första åren gick hon igenom stora mängder 

ilska och motstånd och skuldbeläggande för att försöka 

undvika att känna de starka känslor av förlust, sorg och 

smärta som dök upp från hennes liv i det första 

århundradet. 

 

Numera har de arbetat sig igenom så mycket av sina 

skador att de nått åtminstone den 5:e och den 3:e sfären, 

och eventuellt till och med den 7:e och den 5:e sfären, 

vilket är oerhört ovanligt att någon gör här på Jorden, 

och de fortsätter givetvis att utvecklas vidare hela tiden. 

 

Målet med att återvända var bland annat att visa 

människor på Jorden hur vi kan utvecklas även ifrån ett 

tillstånd av ärvda känslomässiga skador till den 8:e 

sfären, men också att försöka "tömma" den 1:a sfären på 

invånare, så att alla människor i andevärlden och på 

Jorden snarare föds i ett mycket bättre tillstånd. Ofta 

lyssnar till exempel andemänniskor lättare på personer 

på Jorden som berättar för dem om allt det som Divine 

Truth-läran går igenom, därför att det är lätt att "stänga 

av synen" och inte uppfatta andra andemänniskor som 

annars skulle kunna ha delat med sig av ett högre 

perspektiv. 
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Hur har minnena från deras tidigare 

identiteter återvänt? 
 

Som nämndes i det föregående avsnittet, så var det 

genom att låta känslorna komma upp och kännas i hela 

kroppen som de kunde börja få plats att minnas sina 

verkliga identiteter. Innan de släppte fram alla dessa 

känslor så var det lite som att själsligt "inte vilja veta", 

därför att de valde att trycka ner känslorna de ärvt och 

mycket annat som de upplevt i sina nuvarande liv också. 

 

Människorna är i sina själar gjorda för att vara 100 % 

känslomässiga varelser, så att hejda flödet av känslor 

genom kroppen, ut från själen och genom kroppen, är 

väldigt skadligt för kroppens funktioner. Så det är 

snarare motståndet vi gör mot att känna känslorna vi bär 

på som skadar oss, snarare än själva känslorna i sig. 

Jesus lät mängder av känslor flöda fram i flera år utan att 

ha en aning om varför de fanns i honom, och det här är 

också ganska ovanligt, att ha den sortens ödmjukhet. 

Enligt Divine Truth-lärans begrepp så är en ödmjuk 

människa någon som passionerat vill känna alla sina 

känslor, både jobbiga och sköna. Så en människa som 

inte är ödmjuk trycker med andra ord tillbaka känslor 

som redan finns i deras själ, och låter bli att släppa fram 

dem. 

 

Man kan säga att själen inte kan innehålla både en 

osanning och en sanning om ett ämne eller ett 

livsområde på samma gång, så om vi bär runt på en 

osanning, vilket har gett oss jobbiga känslor som vi 

sedan har tryckt ner, så kan vi inte känna sanningen. 

Därför behöver vi släppa ut osanningen och alla de 
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känslor som följer med den, innan vi har plats att lyssna 

på vad sanningen egentligen är om saken, och känna de 

känslor som följer med den. 

 

Det var därför de inte fick tillgång till sina verkliga 

minnen om sina identiteter och liv förrän de 

känslomässigt började släppa ut alla osanningar de 

trodde på om sig själva först, det vill säga, de hade en 

bild av att de var två nya personer, A.J. och Mary, med 

alla sina upplevelser från det här livet, vilket ju inte 

stämde överens med vilka de verkligen var, Jesus och 

Maria Magdalena, och alla de upplevelser de hade haft 

under mer än 2 000 års tid. 

 

 

Hur har de börjat lära ut det som nu kallas 

för Divine Truth-läran? 

 

När Jesus började återfå fler och fler minnen av alla de 

år han levt redan innan han kom tillbaka till Jorden igen, 

så kände han givetvis att dessa sanningar och 

kännedomen om Gud var något som alla borde få ta del 

av, precis som han önskade under det första seklet. 

 

Då han hade många års yrkeserfarenhet som 

framgångsrik fastighetsutvecklare och 

programmerare/IT-ingenjör i det nuvarande livet, så 

använde han sina kunskaper till att istället bygga upp en 

hemsida och en databas med allt det material som 

skapades när han spelade in de föreläsningar han höll 

om olika ämnesområden, och han köpte även mark där 

han kände att han ville återställa naturen och gottgöra 

för alla de år han t.ex. ätit kor, för att ge tillbaka och 
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kompensera för den skada som uppstått på Jorden på 

grund av det. Han hade också en önskan om att bo där 

med sin andra hälft, den dagen de träffades igen. Han 

levde på sina besparingar de första åren, och fick under 

den tiden inte in en enda donation, och först när han 

kände igenom en känsla kring sitt självvärde så dök den 

första donationen på fem år upp, dagen efter att han känt 

igenom den sorgen. Sedan dess har han kunnat leva av 

sitt arbete och donationerna som kommit in därifrån. 

 

Mary/Maria dök som nämnt var upp längs vägen, och 

efter att själv ha bearbetat de första känslorna som mötet 

med honom väckte, så började hon minnas sitt eget liv 

också. Jesus var noga med att aldrig berätta om sina 

minnen av henne för henne, utan lät henne själv få 

tillbaka de minnena och känna igenom vem hon 

egentligen var. 

 

Sedan 2007 ungefär så har de varit väldigt produktiva 

och haft både föreläsningar, kanaliseringar, bokcirklar 

och workshops, bland annat en serie som kallas för 

Assistance Groups, där de tagit upp grunderna i Divine 

Truth-läran i detalj, och som fortfarande pågår, även om 

världsläget och andra omständigheter gjort att de fått 

skjuta på sina sista Assistance Groups tills vidare. 

   De har tagit upp hundratals olika ämnen och 

frågeställningar under alla dessa år, och har varit måna 

om att visa upp sig som de är, "wharts and all", som 

Jesus brukar säga, för att vi ska kunna följa deras egen 

utveckling i kärlek och se hur de förändras vartefter de 

blir mer kärleksfulla. De har också alltid delat med sig 

av allting helt kostnadsfritt till alla som vill delta och 

lyssna, då de känner att sanningen ska vara fritt 

tillgänglig för alla. 
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Hur aktiva är de inom Divine Truth-läran 

idag? 
 

Idag, vilket i skrivande stund blir våren år 2022, så är de 

i hög grad engagerade i att utveckla sin 

systerorganisation God's Way of Love, vilken fokuserar 

på att använda alla Guds principer i praktiken på olika 

livsområden. Deras annars primära verksamhet Divine 

Truth Ltd. är istället inriktat på att sprida all information 

som de lär ut till världens alla hörn, till alla som vill 

veta, och den organisationen har de arbetat på heltid med 

sedan strax före år 2007. 

 

De spelar in mycket nytt material just nu, även om de av 

olika anledningar inte hinner med att redigera sina 

inspelningar och lägga ut dem till allmänheten. Mycket 

arbete görs också med att uppdatera hela deras enorma 

databas av material och göra den sökbar, till exempel. 

De har många projekt de vill göra och hinna med, och i 

den takt de får donationer som täcker alla kostnader för 

dessa och får tid så hoppas de förstås få gjort allihop så 

småningom. De tar ut en relativt blygsam lön från sina 

två organisationer (2 000 australiensiska dollar i 

månaden) och lägger stor vikt vid att utveckla sina egna 

själshalvor, jämte allt arbete de utför med alla olika 

projekt. 

 

Vi hittar allt deras material på deras hemsida, 

www.divinetruth.com, och på YouTube eller Odysee där 

alla deras videor är upplagda (observera att ev. reklam 

som visas i deras videor på YouTube är något som 

YouTube själva lagt in, även på kanaler som deras som 

inte vill ha reklam i sina videor. De bedömer i skrivande 

http://www.divinetruth.com/
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stund möjligheten att själva lägga upp alla videor på sin 

hemsida istället), och utöver detta har Mary/Maria 

Magdalena en blogg (www.mary.divinetruth.com) där 

hon emellanåt berättar om hur deras liv ser ut och vad de 

arbetar med just nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mary.divinetruth.com/
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Del 3: Att leva i enlighet med Divine 

Truth-läran 
 

Våra personliga, individuella val och vår 

själsutveckling, den frivilliga och den ofrivilliga 

utvecklingen, vad som menas med “den naturliga 

kärlekens väg” och “den gudomliga kärlekens väg”, 

vilka de vanligaste svårigheterna är när vi vill bli 

mer kärleksfulla och sanningsenliga i dagens värld. 

 

 

Våra personliga, individuella val och vår 

själsutveckling 
 

Som du nog märkt nu, ett par dagar in i kursen, så 

handlar Divine Truth-läran i hög grad om vår utveckling 

i kärlek som själshalvor, som individer. Gud har skapat 

lagar som reglerar konsekvenserna av våra handlingar, 

val och känslor, och vi får belöningar när vi väljer det 

kärleksfulla och sanna, medan vi får påföljder som är 

kännbara åt det andra hållet när vi väljer något som är 

kärlekslöst och osant. 

 

Det här brukar också vara den svåra biten med att hitta 

Divine Truth-läran. Det brukar för många vara en stor 

uppenbarelse att höra så många saker om universum, 

livet och Gud som både känns rätt och låter logiskt i 

både stort och litet. Men, sedan var det väl det här med 

att läka sin egen själshalva då. Inte lika fascinerande, kul 

och härligt, kan man ju känna. 
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Maria Magdalena reagerade ungefär så när hon träffade 

på Jesus igen i det här livet (innan hon själv hade börjat 

minnas sin egentliga identitet, där han mindes både 

hennes och sin egen identitet vid det laget) – hon tyckte 

att han hade väldigt mycket bra att säga om Gud, 

kärleken och lagarna som Gud gjort – men hon hade 

väldiga invändningar mot att han sade sig vara Jesus. 

 

De, precis som varenda annan person som någonsin 

kommit till ett befruktat ägg och påbörjat sin upplevelse 

som en medveten och självmedveten individ, bär i vuxen 

ålder allt ansvar för att läka sina egna känslomässiga 

skador och bli mer kärleksfulla. Vårt fria val gäller 

alltid, och vi har lov att låta bli att bli mer kärleksfulla, 

vi har lov att låta bli att läka våra känslomässiga skador, 

men för att det inte ska pågå i evigheter så har Gud 

ordnat lagarna, och de ser till att vi i allt högre grad 

möter något vi kan kalla för triggande upplevelser och 

omständigheter. Det är helt enkelt händelser som känns 

väldigt triggande på oss, så att vi reagerar med t.ex. 

ilska, gråt eller rädsla. Syftet är inte att få oss att må 

dåligt för att vi ska ändra riktning, utan snarare vill livet 

där hjälpa oss att upptäcka att vi inte enbart känner 

kärlek och glädje inom oss, och förstå att vi behöver 

känna ur oss allt det andra så snart som möjligt. På så vis 

kommer vi minimera de negativa, jobbiga 

konsekvenserna av att hålla nere gamla skador och 

känslor alltför länge. 

 

När vi – ofta redan som barn, nästan alltid faktiskt – lär 

oss att hålla tillbaka och trycka ner känslorna istället för 

att släppa fram dem ohämmat (men alltid utan att skada 

någon annan), så skapar vi andra lager av känslor 
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ovanpå de ursprungliga sorgerna och smärtorna. Det kan 

vara att vi blir rädda för att gråta direkt, och då har vi en 

rädslokänsla ovanpå sorgen att känna igenom. Och för 

att vi då inte vågar, så vill vi försvara vårt beslut att låta 

bli, och där kommer ofta ilskan och olika slags 

beroenden in i bilden. Beroendena distraherar oss och 

ger oss en slags motsatsupplevelse till den smärta vi 

begravt, och de föreställningar som följer med den 

smärtan. 

 

Någon som nedvärderats kraftigt som barn och känner 

sig underlägsen andra, och som inte känner ur sig sorgen 

över att ha behandlats så på en gång när det händer, kan 

mycket väl hamna i ett känslomässigt läge där han eller 

hon väljer att istället se ner på andra, för att komma så 

långt ifrån känslan av underlägsenhet inför andra som 

möjligt. Det uppstår med andra ord ett beroende att vilja 

se sig själv som överlägsen, och på olika sätt underhålla 

den självbilden. Allt detta skapar nya lager av känslor 

ovanpå den ursprungliga sorgen, och allt behöver liksom 

skalas av baklänges och kännas igenom, den ena känslan 

efter den andra. Ofta kallas den urspungliga känslan för 

“kärnkänslan”, eller på engelska core emotion, vilket är 

något du ofta kommer stöta på när du undersöker Divine 

Truth-materialet. 

 

Den frivilliga och den ofrivilliga 

utvecklingen 

 

När Gud gav oss vår möjlighet att välja fritt, och 

skapade lagar för att fortfarande hjälpa oss på rätt väg, 

närmare kärleken, så fanns förstås de många 

möjligheterna där att en del personer skulle välja att vara 



37 
 

kärlekslösa, och att välja det under väldigt lång tid. Jesus 

berättar ibland om personer han pratat med i 

andevärlden som befunnit sig i helvetena – de mörkare 

delarna av 1:a sfären i andevärlden – i tusentals år, för 

att de vägrar släppa t.ex. känslor av att vara rasande på 

någon eller några som gjort dem väldigt illa medan de 

levde på Jorden. 

 

Den här vägen är det många som väljer, och även om de 

alltid är fria att välja något nytt och förändra sig om de 

skulle vilja det, så har Gud skapat lagar som verkar på 

de som inte frivilligt vill utvecklas i kärlek. 

Attraktionslagen är en, kompensationslagen en annan. 

Kompensationslagen är den som ser till att den smärta 

du tillfogar andra även hamnar i din egen själshalva, och 

om du vägrar att känna den, så kommer ditt liv och din 

kropp att återspegla ditt starka motstånd, och bli lite 

mörkare, svårare, innehålla fler problem, skapa fler 

sjukdomar och åkommor och olyckor och du får uppleva 

allt mindre frihet och förmågor i ditt liv. 

 

Å andra sidan, om du skulle vilja utvecklas frivilligt till 

att bli mer kärleksfull, så finns det flera lagar som genast 

sluter upp om dig och hjälper dig på vägen. Och skulle 

du dessutom vilja bygga upp en kontakt med och lära 

känna Gud, och ta emot Guds kärlek in i din själshalva, 

så kan din utveckling gå väldigt snabbt, och vara mycket 

lindrig jämfört med hur ditt liv annars skulle kunna ha 

sett ut. 

 

Det vi kallade ödmjukhet – att passionerat vilja känna 

alla känslor vi har i vår egen själshalva, gäller även att ta 

emot kärleken från Gud, och att vilja känna alla känslor 

som sanningen kan väcka i oss när vi hör den. Om 
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någon till exempel berättar sanningen för oss om att vår 

kärlekspartner i hemlighet har träffat en annan, medan vi 

trodde att hon eller han var lojal och trogen, så kommer 

det förmodligen väcka ganska många känslor i oss som 

inte känns så trevliga. Skam, svartsjuka, ilska, kanske 

hat, förakt, en vilja att göra illa tillbaka. Om vi inte är 

försiktiga i det läget, om alla dessa eller några av de här 

känslorna kommer upp i det läget (eller något annat som 

väcker sådana känslor), så kan vi bli fast i dessa 

destruktiva inställningar i många år, och hela tiden få det 

sämre och sämre i vårt liv och vår kropp, samtidigt som 

vi faktiskt också skadar en till person, och i värsta fall 

många personer för att vi “måste” få utlopp för alla våra 

känslor och då ger oss på alla som t.ex. är av samma kön 

som den otrogna partnern. Många andemänniskor är fast 

i den cirkelgången, och påverkar tyvärr många 

människor på Jorden väldigt negativt genom de 

känslomässiga inflytanden och impulser de skickar ut 

mot de fysiska personerna. 

 

 

Den naturliga kärlekens väg och den 

gudomliga kärlekens väg 
 

Ofta när Jesus och Maria pratar om att vi kan bli mer 

kärleksfulla, och alla fördelar det för med sig, så brukar 

de ta upp något som kallas för den naturliga kärlekens 

väg (på engelska the Natural Love Path), och något som 

de kallar för den gudomliga kärlekens väg, eller vägen 

med Guds kärlek (the Divine Love Path, på engelska). 

 

Enkelt sagt så är den naturliga kärlekens väg den som 

alla människor kan ta, utan att blanda in Gud i sin 
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utveckling till att bli mer kärleksfulla. När vi väljer den 

här vägen så kommer vi så långt upp som till den 6:e 

sfären, som – om du kanske minns det från en tidigare 

kursdag – även Amon och Aman, de första två 

människorna Gud skapade, befann sig i från början av 

sina liv. 

 

Det finns också den gudomliga kärlekens väg, eller 

vägen med Guds kärlek, där vi istället väljer att ta 

kontakt med Gud och ta emot kärlek från Gud direkt in i 

vår själ, har en längtan efter att lära känna Gud, och är 

villiga att läka och på djupet känna igenom de felaktiga 

föreställningar vi har om Gud som baseras på vad 

omvärlden lärt oss, ofta sedan barnsben redan. När vi 

väljer den här mer kraftfulla och effektiva vägen så 

öppnar vi – genom en längtan efter att ta emot Guds 

kärlek, som Jesus och Maria kallar för att be – upp vår 

själshalva för att ta emot kärlek direkt från Gud och in i 

vår halva av själen.  

 

När den kärleken kommer in i oss, så händer två saker: 

den ena är att kontrasten mellan denna enorma kärlek 

och vårt eget själstillstånd blir så tydlig och stor, att det 

väcker en rad känslor av sorg och smärta som vi redan 

har inom oss. Och då krävs det just ödmjukhet för att 

låta de känslorna komma upp. Och så länge vi är 

uppriktiga om exakt vad vi känner, så kan Gud låta sin 

kärlek flöda in i oss – och givetvis, så länge vi själva 

önskar få Guds kärlek till oss på det viset. Gud går ju 

aldrig emot vår själs vilja, som vi nämnde tidigare. 

 

Det andra som händer när vi tar emot Guds kärlek är att 

vår själ börjar omvandlas, lite i taget, till en ny slags 

själ. När vi gått igenom den omvandlingsprocessen i 
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hela vår själshalva, så kommer vi till den 8:e sfären, där 

vi får samma Kristus-energi inom oss som Jesus fick 

under det första seklet. Det här kan alla göra om vi vill 

(med en viss risk för att låta som en optimistisk men 

välmenande konståkarcoach)! 

 

Själen får väldiga krafter när den är helt omvandlad, 

men vägen dit sker i små steg där vi hela tiden förstår 

vad vi lär oss om kärleken, och det sker hela tiden med 

vår medvetna vilja, och även om en del känslor – 

många! - kan kännas riktigt överväldigande och stora, så 

är vi gjorda för att klara av vilken känsla som helst i vår 

själ. 

 

Så det är “bara” att känna igenom allt vi bär på som inte 

är kärleksfullt, och samtidigt be att få ta emot Guds 

kärlek in i vår själ (och känna alla vackra sköna, härliga, 

underbara känslor som faktiskt också följer med den mer 

och mer i vår själ!), så kommer vi att utvecklas väldigt 

snabbt, och inom kort få uppleva många av de gradvisa 

förbättringar och fördelar som kommer av att ha mer 

kärlek i vår själshalva! 

 

Även vår andra hälft kommer att känna sig alltmer 

attraherad av oss, den andra halvan av hans eller hennes 

själ, och kommer i princip automatiskt att hamna mer 

och mer i vår närhet. När den ena halvan utvecklas i 

kärlek så kommer den andra halvan också spontant att 

känna en större dragning efter att själv utvecklas, även 

om det alltid är var och ens eget val och vilja som avgör, 

till syvende och sidst. 
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De vanligaste svårigheterna när vi vill bli 

mer kärleksfulla och sanningsenliga i 

dagens värld 
 

Det finns ett gäng svårigheter som ofta dyker upp på 

vägen när vi börjar välja att bli mer kärleksfulla, fatta 

mer kärleksfulla beslut, undersöka en egen relation med 

Gud, mer engagerat studera de sanningar vi tycker oss 

hitta här på Jorden (som i det här fallet, Divine Truth-

läran), tala sanning mer och vara mer uppriktiga mot oss 

själva, och det är till exempel: 

 

• Vår omgivning, familjen, vänner eller kollegor 

börjar upptäcka att vi inte längre beter oss eller resonerar 

som vi brukar, och ofta slutar vi upp med att tillgodose 

ett eller flera medberoende-baserade beteenden, vilket 

nästan alltid väcker jobbiga känslor i den vi är 

medberoende till. 

 

• Vad attraktionslagen för med sig till oss börjar 

förändras – ibland när vi är på gång med en känsla som 

vi länge gjort motstånd mot, men nu börjar vilja ta fram 

och känna igenom, fast vi är inte riktigt framme än – då 

kan attraktionslagen börja föra med sig lite mer 

triggande upplevelser. Vi slår i tårna, hamrar oss på 

tummen eller börjar uppleva att vi stöter på en viss typ 

av personer flera gånger i veckan. 

 

• Vi stöter på våra dolda, gamla källor till obehag, 

och vill instinktivt fortsätta backa undan från dem. Det 

gör ont att glänta på locket till svåra minnen, och ibland 

är det inte ens våra egna minnen, utan sådana vi ärvt 

från tidigare generationer! 



42 
 

 

• Vi känner oss udda, utanför, excentriska, 

knasiga, lättlurade och liknande, och när folk börjar höra 

att vi får vår information från några som säger att de är 

Jesus och Maria Magdalena, ja då är det många som drar 

fram sektkortet, och frågar: “Du skänker väl inte pengar 

till dom?!” eller “Det förstår du väl att det inte är, det 

kryllar ju av folk som påstår att de är Jesus, och alla är 

lika galna”. Det finns många varianter på de här 

reaktionerna, och den goda nyheten är egentligen att ju 

mer vi läker de sorgerna och rädslorna för att utsättas för 

just sådana bemötanden, desto mindre kommer vi träffa 

på av den inställningen från folk omkring oss. 

 

• Vår tillit eller tilltro sätts rejält på prov. Ofta har 

vi fått bilder av Gud från vår uppväxt som krånglat till 

det från grunden i vår syn på hur Gud är, och det kan 

kräva en stark tillit till att vi faktiskt gör rätt som söker 

upp de känslorna och känner igenom dem. Faith, är det 

engelska ordet, och är också något som Jesus och Maria 

betonar ofta. Utan den tilltron till att vi faktiskt kommer 

att bli mer kärleksfulla, att Gud finns och själv är helt 

kärleksfull, att allt det här verkligen kommer ge de 

utlovade resultaten när vi fortsätter att gå igenom vår 

själshalvas mörkaste djup, ja, då tar det ganska snabbt 

slut på lusten att fortsätta framåt. 

 

• Våra familjemedlemmar, syskon, föräldrar, barn, 

vänner – olika personer som vi trott vi haft en riktig bra 

och fin relation till, kan känna sig så triggade och 

utmanade av vår nya nyfikenhet på det här med själen, 

Gud och andevärlden, och framför allt av Jesus och 

Maria Magdalena (som ju inte har så mycket att välja på 

än att tala om vilka de är, förutsatt att det faktiskt är så), 
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att de helt enkelt inte känner att de klarar av att föra ett 

sansat samtal med oss längre. De känner sig hotade, de 

tror att vi är på väg bort från dem, att vi tappar 

förståndet, att vi är på väg in i en sekt. För mig 

personligen så sade många i min släkt och familj bara: 

“Jahaja, säger du det”, för de var vana vid att jag 

undersökte saker både högt och lågt och berättade om 

det för dem. De brydde sig inte nämnvärt om att jag den 

här gången trodde att Jesus och Maria Magdalena var 

tillbaka på Jorden, utan lät mig mer eller mindre hållas. 

Det är jag visserligen ganska tacksam för, men samtidigt 

så vet jag att det finns en hel värld full av människor 

därute som kanske inte är lika vänligt oengagerade och 

oberörda av vad jag pratar om, så de nämnda rädslorna 

kommer nog ganska garanterat fram inom oss, vare sig 

de som opponerar sig vilt är nära familj eller främlingar. 

 

• Vi kan bli lite snurriga av alla etiska 

frågeställningar och nya tankesätt – principerna låter 

alldeles toppenbra, men hur går vi tillväga i vardagen för 

att börja tillämpa dem? Ska man bli helvegan på en 

femöring, är det meningen att man alltid måste tala 

sanning hela tiden oavsett vem man pratar med, och är 

det verkligen tänkt att man ska älska alla – även de som 

gör de hemskaste saker mot andra? Förvirringen och 

utmaningarna med att ta itu med de känslor allt detta 

väcker är en stor förändring mot hur vi tidigare har levt, 

förmodligen, så kontrasten och mängden frågor som 

dyker upp kan få många att backa bort från den här 

vägen. 

 

• Plötsligt blir vi medvetna om alla “synder” vi 

begår under en dag – vi småljuger eller undanhåller 

sanningen, vi tar med oss några bullar extra från jobbet, 
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vi tar en sjukdag fast vi mår rätt bra, vi ryter till på 

barnen när de är överstojiga, vi tänker på den där sexige 

vännen till vår egen partner på ett sexuellt projicerande 

vis, vi käkar lite kotlett på kvällen, och "till råga på allt" 

framför en TV-serie, istället för att ta itu med något av 

våra känslomässiga beroenden eller försöka få en 

närmare och mer kärleksfull kontakt med vår partner. 

Det kan vara så belamrande för vårt sinne att upptäcka 

hur mycket vårt samvete egentligen pratar med oss från 

morgon till kväll, att vi slänger upp armarna i luften och 

säger: “Åt skogen med det här, jag mådde mycket bättre 

förut, nu får det vara som det är, annars kommer det ju 

aldrig ta slut!”. 

 

Med allt det sagt, så har ju också Gud massor av 

belöningar som väntar den som ändå med en tilltro 

fortsätter ta sig framåt på den här vägen. Att bli mer 

kärleksfull kan väcka många konstiga reaktioner från 

omgivningen, och vi måste alltid vara försiktiga så att vi 

inte själva definierar vad som är kärleksfullt eller inte är 

det, men när vi gjort det här en tid så kommer både vi 

och andra märka att vi blivit mycket behagligare att 

umgås med, vi är inte lika otåliga, inte lika sarkastiska, 

lite mer ödmjuka, lite mindre arroganta, lite vänligare 

och har mer glädje överlag i vår utstrålning och 

inombords, samtidigt som vissa önskningar vi har börjar 

uppfyllas och vi får det lättare och bättre på olika vis i 

livet och även i kroppen. 

 

Och det är nog det som är den stora svårigheten, 

sammanfattat i en mening – att hålla ut och fortsätta, tills 

vi märker av de här positiva förändringarna på allvar. 

Det är lite som att börja spela gitarr – det låter 

förskräckligt i början, men efter ett par års spelande och 
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lärande så är det en helt annan känsla och följsamhet och 

förmåga vi pratar om! 

 

Här nedanför följer ett utdrag ur ett dokument där Jesus 

och Maria samtalar om ett meddelande i Padgett 

Messages från Salomo. Det handlar om just valet mellan 

att gå den naturliga kärlekens väg och att gå den 

gudomliga kärlekens väg.  

”Om du gör det upp till dig själv att bota det på vägen med 

den naturliga kärleken, så kommer du så småningom bota 

det, men det kanske tar 100 år, ibland när det är svårare 

problem tusentals år. Vi har sett personer som har tagit 

tiotusentals år på sig för en del problem. Så det är en 

väldigt långsam, mödosam process. Om du är öppen på 

alla de sätt jag just nämnt, och du är ångerfylld och 

ödmjuk och du ser orsaken och vill förändra den, så känner 

du behovet av att ändra den och du önskar verkligen ändra 

den och ber att Guds kärlek ska komma och ta bort det här 

från dig; då kan Guds kärlek göra allt det arbetet åt dig. 

Och det kommer att avslöja många känslor under tiden. Du 

kommer behöva vara villig att känna känslor. Du kommer 

behöva vara villig att gråta. Du kommer behöva vara villig 

att gå igenom olika känslor; ibland skam och andra känslor 

också som du behöver gå igenom och vara villig att 

uppleva. Men om du är villig att göra allt det, så kan Gud 

helt enkelt komma till den orsaken väldigt snabbt och ta 

bort den. Guds kärlek raderar den, och nu genererar inte 

den orsaken fler negativa verkningar i ditt liv.” 
 

Jesus, Samtal den 10 april 2013 om Salomos budskap 

den 20 april 1916 i Padgett Messages – Om vikten av att 

ta emot Guds kärlek 



46 
 

Del 4: Livet sett ur  

Divine Truth-lärans perspektiv 
 

Politiken, religioner, samhällsformat, skolor och 

utbildning, värderingar och vilken effekt 

okunskapen om verklighetens egentliga natur har på 

våra val och prioriteringar. 

 

 

Politiken 
 

När vi tillämpar Guds principer och lagar, det som 

Divine Truth-läran handlar om i mångt och mycket, på 

något som politik, så blir det snart tydligt att vi har en 

del kvar att åstadkomma innan vi lever i ett kärleksfullt 

politiskt klimat! 

 

Några grundstenar för politiken är att vi generellt sett 

utser några få personer eller institut som får representera 

hela befolkningen på ett geografiskt område och ta fram 

lagar som gäller alla i landet, beroende på vad man är 

involverad i. I ett land som Sverige bygger mycket på att 

vi litar på att vi och alla andra gör det vi har ansvar för 

att göra, och tilliten är relativt hög till myndigheter och 

regering. 

 

När vi ser på politiken och hur resonemangen går i 

landet där vi lever, så kan vi också få en inblick i landets 

kollektiva själstillstånd. Var de flesta i landet befinner 

sig själsmässigt, med andra ord, och hur kärleksfulla de 

flesta är, mot sig själva och mot andra. Ett land där det 

förekommer ett diktatoriskt förtryck innehåller många 
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människor med känslor av att vara offer, utsatta för en 

hopplöst oåtkomlig övermakt, och föreställningar om sin 

egen litenhet och obetydlighet bland miljoner andra 

människor, till exempel. 

 

I Sverige säljer vi fortfarande vapen till “intressenter” 

utanför landet, och det ger oss ganska tydliga insikter i 

vår vilja att tjäna pengar på andras våld, samtidigt som 

vi försöker undvika att hamna i konflikter själva – ofta i 

så hög grad att vi kompromissar ännu mer med moral 

och etik i de situationer som uppstår internationellt. 

 

Om majoriteten människor i Sverige skulle börja 

utvecklas i kärlek, så skulle det snart bli uppenbart att 

mycket av politiken som pågår idag inte är acceptabel 

längre. Allt som inte är kärleksfullt, etiskt, och tar med 

allas grundläggande värde och bästa i bedömningen och 

besluten, kommer att få struktureras om och byggas på 

nytt, i en helt ny anda. 

 

Om vi har en tendens att rösta vänster eller rösta höger, 

så kan vi ju rätt så enkelt ta även det till hur vi känner 

oss inombords, och vad vi själsligt och personligen 

sätter värde på. Är det att ha en trygg stat som vår 

“förälder” som ordnar saker och som vi därför gärna 

följer och lyder till vardags, och även litar på? Eller är 

det att ha så mycket frihet och eget ansvar som möjligt, 

även om vi inte klarar att uppnå våra mål eller ens ta 

hand om oss själva, och ha så lite regler och 

överinseende som möjligt? Hur känner vi när det gäller 

solidariteten med andra? Känner vi att varje själ får lära 

sig bäst den själv kan oavsett hur det går på vägen, eller 

känner vi att vi ska skedmata våra människosyskon och 

ge dem allt de behöver så att de har en trygg, fysisk 
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miljö där de kan ta sin själsutveckling i sin egen takt, om 

och när de vill? Och har vi tänkt på att vi har en hjärna 

som består av både höger och vänster hjärnhalva, och att 

nuvarande politiska system i västvärlden kanske rentav 

ser en vinst i att hålla människor i en slags illusion av att 

det är ”det ena eller det andra” som är bäst, istället för 

att det bästa från båda sidor är bäst? 

 

Det är lätt att fastna i våra gamla sätt att se på politiken 

om och om igen, inte minst för att det här verkligen är 

ett område som väcker många och starka känslor i vår 

omgivning, vanligen. Då kan det vara skönt att inte 

ovanpå allt det dessutom börja tala om kärleksfullhet, 

moral och etik, eller att strukturera om hur vi hanterar 

vårt gemensamma landområde helt och hållet. Det 

räcker väl med all polarisering och alla starka åsikter 

som redan haglar över vartenda forum och socialt 

medium? Ska vi dra in ännu fler aspekter i 

diskussionerna nu? Nja, snarare är det väl så att vi, för 

att vi sätter mer och mer värde på att tala sanning till 

exempel, helt enkelt kommer känna att vi visst vill säga 

de här sakerna – att kärlek och etik är viktigt, till och 

med viktigare än vilket parti man röstar på. Och när vi 

säger det, så kan detta rucka till lite på folks beroenden 

av att ha rätt, eller “ha koll”, eller se sig själva som 

överlägsna, eller dela upp människor i olika värden, eller 

andra krockar som uppstår när kärlek och etik lyfts upp 

och belyser tillståndet bland människorna i deras närhet. 

 

Religioner 
 

En till laddad del av samhället är religionerna och 

filosofierna, livsåskådningarna alla har, vare sig de är 



49 
 

övertygade ateister eller har en blind tro på reinkarnation 

och tarotkortens förmåga att förutsäga vår framtid. 

 

Utifrån Divine Truth-perspektivet, så innehåller många 

livsåskådningar ofta lite sanning, en del mer och andra 

mindre. Men de innehåller också många fel, och de har 

ställt till med väldigt stora problem för väldigt många 

människor genom historien. 

 

Det är snarare regel än undantag att en religion och 

liknande slår fast att de är de enda som representerar den 

verkliga Guden och den riktiga sanningen. I Divine 

Truth så uppmuntras man att undersöka och 

experimentera, att använda logiken och intuitionen, att 

prova själv och att resonera kring de olika aspekterna 

och frågeställningarna som följer med läran. 

 

Tanken är att Divine Truth helt enkelt är Guds sanning, 

och att det finns absolut sanning. Sanningar som gäller i 

hela universum, för alla, och som inte är 

förhandlingsbara eller ger något verkningsfullt utrymme 

för att ha en egen världsbild med helt egna lagar och 

regler som på något vis skulle kunna kringgå Guds 

sanningar. Sanningen om livet och universum, om oss 

och Gud, kommer alltid bevisa sig själv förr eller senare 

i vad som är sant eller inte, och vi kommer alltid lära oss 

mer om allt det, oavsett hur långt upp i sfärerna vi 

kommer. 

 

Saker vi kan behöva vara uppmärksamma på när vi 

funderar kring saker som rör religioner och olika 

livsåskådningar, är ifall de är logiska och kärleksfulla, 

och om de uppmuntrar oss att söka efter en personlig 

kontakt med en kärleksfull Gud som har skapat allt liv. 
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Det går att hitta en logisk väg fram till sanningen, och 

för många börjar den nog med frågan: “Finns Gud?”. 

Det var så Jesus kunde upptäcka att det gick att ha 

kontakt med Gud, och det var genom att observera det 

den här Guden i så fall hade skapat i världen, naturen 

och skönheten, funktionerna och samspelen där, som 

han kunde dra slutsatsen att Gud med största sannolikhet 

var kärleksfull. Och genom att prova att ta kontakt med 

Gud, så kunde han börja känna Guds känslor i olika 

saker och få svar på allt han undrade över. Frågade han 

Gud något och föreslog ett svar eller bara var öppen 

känslomässigt för Guds sanning i den frågan, så kände 

han responsen från Gud i form av att Guds kärlek kom 

in i hans själ och därmed kropp. Var det svar han 

föreslog inte sant  – eller om han inte var öppen 

känslomässigt för sanningen ur Guds perspektiv – så 

kom det ingen kärlek som svar från Gud. 

 

Här kan vi passa på att slänga in ett litet varnande ord – 

en del människor kan få kärleksfulla känslor från 

andemänniskor, och ta för givet eller vilja tro att det är 

från Gud de mysiga, fina känslorna kommer. Det gäller 

att vara noga med att undersöka sina egna motiv och 

vara helt ödmjuk för alla sina känslor och önskningar, 

för att inte gå onödiga omvägar på vägen med Guds 

kärlek. 

 

På samma vis är det viktigt att vi själva använder vårt 

förnuft och resonerar logiskt kring det vi hör, vare sig 

det är inom Divine Truth-läran eller på andra håll. Det är 

ju vi själva som bär fullt ansvar som vuxna för de val vi 

gör, så självklart behöver vi då också utveckla vår 

förmåga att resonera kring olika saker och se på det så 

objektivt som möjligt, och även kunna uppmärksamma 
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vilka känslor det väcker i oss att till exempel höra 

påståendet: “Det finns ingen reinkarnation så som 

världen idag tror på den”. 

 

Samhällsformat 
 

Det är vanligt när vi börjar fundera i de här banorna som 

Divine Truth-läran handlar om, att tankarna på hur ett 

idealiskt liv och samhälle skulle se ut, där alla är 

kärleksfulla och omtänksamma och vänliga och lyckliga 

och friska. 

 

Det är lätt att glömma av sådana målbilder ibland i 

vardagen, när vi hör om krig, svält och korrupta politiker 

dagarna i ända från nyhetskanalerna. Men visst är de 

möjliga att genomföra, så länge vi själva gör det vi kan 

för att bli en invånare i det samhället redan här och nu. 

En enkel jämförelse i väldigt liten skala, är när det står 

10-15 bilar i kö och väntar på grönt ljus. Om alla väntar 

på att bilen framför dem ska börja köra innan de själva 

börjar rulla, så kommer förmodligen de sista bilarna i 

kön inte ens hinna passera trafiksignalerna innan det slår 

om till rött igen. För att alla ska komma igång snabbt 

och röra sig samtidigt, så behöver alla börja rulla när det 

slår om till grönt, inte bara den första bilen. Och precis 

så är det ju när vi vill förändra hela vårt samhälle också 

– vi behöver alla börja “rulla framåt”, och inte bara 

vänta på att en enda – annan - person tar sig framåt, då 

vi själva får en medvetenhet om att vilja skapa ett 

vackert och kärleksfullt samhälle, för att sedan själv 

sätta igång en lång tid därefter. 

 

Några av de grundläggande faktorerna i samhället är att  
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alla har vatten, mat, en bostad och lite enkla 

grundförutsättningar som kläder, telefon och internet. 

 

Men hur beter vi oss mot varandra när det gäller de här 

grundläggande behoven som alla har, vilka de än är? 

Mat och vatten och bostäder kostar pengar, och vi 

hamnar väldigt snabbt i cykler där vi behöver få in 

pengar hela tiden enbart för att kunna täcka våra 

grundläggande behov – och det i sin tur gör att vi ofta 

tar “vilka jobb som helst” för att helt enkelt känna att vi 

har så vi kan överleva en månad till. 

 

Det går ganska snabbt att identifiera de områden i 

samhället där vi inte är särskilt kärleksfulla och lika 

Gud, och det är också där vi kan börja göra störst 

skillnad i hur vårt samhälle är uppbyggt. 

 

Skolor och utbildning 
 

Vår syn på barn speglas i hög grad i hur vi har byggt upp 

utbildningssystemet. Och hur vi bemöter barn är nästan 

uteslutande en utmärkt spegel av vårt själstillstånd. Med 

det sagt så är det väldigt viktigt att inte förväxla ren 

kärlek enligt Guds definition med vår egen 

beroendebaserade inställning till barn, hur "glad och 

peppig" den än är. Att tycka synd om barn och framställa 

dem som stackars offer i alla tänkbara sammanhang är 

att missa den enorma potential vi människor har redan i 

barnsben, förutsatt att vi inte hämmats ordentligt på 

vägen av ärvda skador och omgivningens känslomässiga 

skador. 

 

Jesus har vid några tillfällen föreslagit att ett barn som 
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föds och får växa upp i en helt kärleksfull miljö, utan 

några ärvda skador i själen, kommer att kunna attrahera 

ett eget hem, sin andra hälft, ha en god ekonomi, ha en 

avancerad förmåga att resonera och lära sig saker, och i 

princip klara sig själv, när de är säg i 7-8-årsåldern. Men 

det är en bit dit om vi ser på de flestas nuvarande 

tillstånd, kan vi nog enas om. 

 

En bra grundregel när vi möter och bemöter barn, är att 

ställa sig frågan: "Hur skulle jag själv vilja bli bemött 

om jag vore barnet?" Det kan ge oss några viktiga 

tankeställare, och snabbt avslöja att vi förmodligen 

skulle ändra på hela skolsystemet som det ser ut idag. 

De flesta skulle nog önska få gå till skolan utifrån en 

egen längtan efter att lära sig saker, och vilja fokusera på 

det man själv är intresserad av, i den takt man känner att 

man vill utforska och upptäcka och experimentera med 

de olika ämnena och områdena av livet. 

 

Och de flesta skulle nog vilja bli bemötta med en 

fullständig respekt, om än sunda gränser, och tydliga 

värderingar som utgår från kärlek och en hög moral. 

Dessutom skulle nog de flesta vilja ha väldigt roligt 

under skoltimmarna! Det finns många enkla, naturliga 

och självklara sanningar om vi bara vågar tänka utanför 

rådande normer. Det är nästan inte ens viktigt varför vi 

har det som vi har det idag, förutom för att upptäcka 

vilka känslor det är inom oss som har skapat hela 

systemet, utan det viktigaste är att börja märka vad som 

kan bli mer kärleksfullt, och börja välja det mer och mer 

i sitt liv. 
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Värderingar 
 

Cynism, sarkasmer, att vara cool nog att inte tro på 

någon Gud, att inte vara lättlurad, naiv eller korkad – 

samhället idag är lite på kant med kärleken, kan man 

nog lugnt säga, när folk ofta känner sig lite småtvingade 

att inta vissa attityder och ha en ganska tuff yta för att 

känna sig någorlunda trygga bland fikabord och insta-

feeds och arbetsskvaller. 

 

Arrogansen i samhället idag är skyhög – så många här 

vet precis hur allting egentligen är och går till. Och 

förundransvärt nog så kan två lika arroganta personer stå 

och argumentera med precis lika grundlösa och ologiska 

påståenden mot varandra och båda två anklagar varandra 

för att vara arroganta och okunniga, men kan inte vända 

blicken mot sig själva och hitta exakt samma problem 

där. Våra känslomässiga övertygelser i själen är väldigt 

kraftfulla! 

 

En av utmaningarna med att börja välja mer kärlek och 

sanning och kanske även en kontakt med Gud, är att vi 

märker hur arroganta vi är. Det är många livsbilder och 

tankar som vi har slagit fast som självklara, och det 

kommer ganska snart bli tydligt när vi går den här vägen 

att de snarare är helt fel. Och det kräver en rejäl portion 

ödmjukhet att erkänna det, både för sig själv och andra. 

 

Något av det viktigaste vi kan ta till oss om vi vill 

utvecklas i kärlek, är att låta andra ha sina åsikter och 

sin syn på livet, även om den inte stämmer med det vi 

har lärt oss som sanningar (t.ex. genom kontakten med 

Gud, och där vi känner ur oss smärtan i en osanning och 
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istället lär oss vad sanningen är om en situation eller 

något i livet). Att låta andra ha sin syn på livet betyder 

inte att vi tillåter kärlekslösa handlingar att ske 

obehindrat – om en man till exempel anser att kvinnor är 

mindre värda än män och med det som grund slår sin 

kvinnliga partner, så behöver omvärlden gå in och 

förhindra våldet. Inte genom eget våld, utan bara genom 

att varsamt men bestämt begränsa hans möjligheter att 

slå vare sig henne eller någon annan. Det är en naturlig 

konsekvens av att göra illa andra, att man begränsas från 

möjligheten att göra illa någon, tills man förändrats 

inombords, på själslig nivå, och känner en uppriktig 

ånger. 

 

Men däremot så kan vi inte gå runt och försöka tala om 

för alla andra hur fel de har när de till exempel tror att vi 

reinkarnerar, eller att alla kommer till antingen Jesus 

eller helvetet när vi dör – men det är helt okej att fråga 

och se om personen är villig att undersöka det logiska 

och kärleksfulla i det de tror är sant. Men vi kan inte ge 

oss på att vilja ändra på hur de ser på saker och ting, för 

vi har ju var och en vår valfrihet, eller hur? Vi har lov att 

välja själva vad vi vill ha för livssyn och världsbild och 

vilka beslut vi ska fatta åt oss själva. 

 

Vilken effekt okunskapen om 

verklighetens egentliga natur har på våra 

val och prioriteringar 
 

Så mycket skulle vara annorlunda om mänskligheten 

kände till olika sanningar om våra liv här på Jorden, om 

Gud, om livet i andevärlden och om lagarna. Förutsatt 

att de allihop är sanningar! Men genom Divine Truth-
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läran uppmuntras vi ju att ta reda på hur det är med allt 

detta, och när vi gör det så kommer fler och fler märka 

att det faktiskt finns många sanningar att lära känna där. 

 

När vi däremot inte känner till de här sanningarna, som 

att vi alla lämnar den fysiska kroppen när vi sover, och 

istället befinner oss i vår andekropp, och där kan träffa 

människor som inte längre har kvar sin fysiska kropp (de 

som har "dött"), så lever vi i smärtsamma osanningar, 

som i sin tur öppnar upp för ännu fler följd-osanningar 

att uppstå. Om vi nu inte vet att vi lever vidare i vår 

andekropp när den fysiska kroppen dör, så är det ju 

många kringsanningar som inte heller riktigt når fram. 

Guds existens blir nästan en icke-fråga om allt nu bara 

blir svart när vi dör, och vikten av sanning och kärlek 

och vilka effekter frånvaron eller närvaron av dessa 

kvaliteter i vår själ har försvinner till något hörn av 

"preferenser" som varje individ kan välja att sätta värde 

på eller inte, utan några egentliga konsekvenser mer än 

vad de direkta handlingarna ger. 

 

Vi förlorar också tanken på att vi själva kan investera i 

vår egen själ redan här på Jorden – vi förlorar den ju 

aldrig, utan är samma människa från stunden då Gud 

skapade vår lilla själ, och vidare in i evigheten. Och 

dessutom kan det när vi lever i osanningar kännas som 

att vem som helst vara vår "själsfrände" eller 

"tvillingsjäl", som det ofta kallas. För att inte nämna hur 

hämmande det skulle vara på våldsbrotten om alla visste 

att deras egen själshalva fick precis samma smärta som 

de just tillfogade en annan människa! Inte så många som 

skulle vilja tortera någon annan då. Och om vi slutar tro 

att barn som har det svårt har det på grund av sin 

"karma" och sina "tidigare liv", eller att de på något vis 
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har valt sin situation själva, och att vi kan vara "gamla 

själar" när vi är små barn eller lever våra första 70-80 år 

här på Jorden – då skulle det göra att kärleksfullheten 

tog jättekliv över hela världen. 

 

Det har enorma konsekvenser i världen att vi inte känner 

till och experimenterar med de här sakerna som 

sanningar, och det kommer att få enorma konsekvenser i 

världen att vi börjar känna igen, experimentera med och 

leva efter de här sanningarna i vår egen vardag, fler och 

fler av oss. Tänker man på saken, så var det ju bara en 

enda människa som lyckades ta emot så mycket kärlek 

att han nådde den 8:e sfären på Jorden för 2 000 år 

sedan, och det har gett helt gigantiska efterverkningar 

som fortfarande pågår i världen än idag. Tänk då nu när 

vi är många tusen människor som får höra samma 

sanningar idag, i mycket större detalj, hur många det kan 

bli som når 8:e sfären i nutid, inom kanske bara ett par 

decennier! 
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Avslutande ord 
 

Ja, det är mycket som blir väldigt spännande när vi 

börjar prova att gå den här vägen, och vi kommer 

bokstavligen att bli som nya i våra själar när vi når den 

platsen inom oss där vi bara känner kärlek till allt liv, 

och inte är rädda för något över huvud taget längre. Men 

allt detta sker bara genom en individs varje val i taget – 

och det har en väldigt stor inverkan på allt liv i 

universum hur våra egna vardagar ser ut, vilka val vi 

gör, hur kärleksfulla vi väljer att vara och hur vår själ 

förändras, till det bättre eller till det sämre. 

 

 

*** 

 

Jag hoppas att du har fått mersmak på hela Divine Truth-

läran, eller kanske på att prova att ta kontakt med Gud 

själv, eller att bara se på var du kompromissar bort 

kärleken och sanningen i din vardag för att få behålla ett 

eller flera känslomässiga beroenden – all självreflektion, 

all ödmjukhet och alla frågor vi kan vilja ställa hjälper 

oss själva att bli mer kärleksfulla, väcker bit för bit mer 

och mer längtan i oss att få ännu mer av detta vackra, 

funktionella och befriande i vårt eget liv – och att önska 

se det växa och finnas i andras liv! 
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Ett varmt tack till dig för att du har velat ta del av den 

här introduktionskursen, och skulle du vilja fördjupa dig 

så har du även kurser och utbildningar i ämnet som är 4 

veckor, 4 månader eller 4 år långa framför dig att välja 

bland. Du kan läsa mer om dessa på min hemsida 

niondesfaren.wordpress.com. 
 

En avsikt är också att lansera temabaserade kurser 

framöver, som fokuserar på olika delar av de många 

områden som Divine Truth-läran täcker. 

 

Du finner också många andra intressanta böcker på 

hemsidan, som t.ex. Genom dimmorna, Livet i Elysion 

och Porten till Himlen – vilka är de svenska 

översättningarna av Through the Mists-trilogin av 

Robert James Lees. Där finns också årskalendrar att 

hänga upp på väggen med inspirerande tankar som 

påminner oss om värdet av att fokusera på vår kontakt 

med Gud. 
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Med ett hopp om att du fann innehållet givande och 

lärorikt så tackar jag för ditt intresse för den här 4-

dagarskursen, och kom ihåg att du är välkommen att 

ställa frågor till mig på annelierkkonen@pm.me om 

det är något du inte riktigt förstår eller om du saknar 

någon klargörande förklaring – ibland kan ju till 

exempel en annan formulering fungera bättre för att 

förmedla det man vill säga, eller så har jag i min 

hemmablindhet missat att ta upp någon viktig, saknad 

länk i presentationen! 

 

Nu när din kurs är slut, så är du dels välkommen att ge 

feedback om hur du upplevde kursen, och dels dela med 

dig fritt av kursen till vänner eller familj som också är 

nyfikna på vad allt detta egentligen går ut på. 

 

Jag önskar dig allt det bästa på din väg i livet! 

 

 

Varma hälsningar, 

 

Anneli Erkkonen, 

Nionde sfären 

 

 

mailto:annelierkkonen@pm.me

