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Inledning

Hur uppstod livet på planeten Jorden? Vem var egentligen 

 Jesus, och vem var hans mor Maria? På vilket sätt berör den 

moderna fysiken de andliga principerna? Vad är livets mening? 

Denna bok spänner över de stora – men även de något mindre 

– frågorna om livet, döden och de stora berättelserna om några 

av världsreligionernas upphovsmän – med huvudfokus på kris-

tendomens grundare Jesus.

Att älska, vörda, lysa och förlåta är bokens huvudbudskap, 

men den kommer förhoppningsvis även kunna bidra till att be-

lysa de felaktigheter som begåtts vid skapandet av de religiösa 

myterna – återigen med huvudsiktet på kristendomens för-

grundsgestalt Jesus.

Huvudförfattare till denna bok är läkaren och vetenskaps-

mannen Lucas, som sägs vara upphovsman till Lukasevangeliet 

i Nya testamentet. Under åren 1971–1978 hade jag äran att vara 

denne Lucas ”förlängda arm” genom så kallad automatisk 

skrift, som även benämns som kanalisering. Jag hade ställt 

skrivna frågor i ett block, och när jag sedan mediterade eller var 

i trans, skrevs svaren ned i snabb takt. Ibland fick jag även svar 

i form av en dikt. Min arm var som i ett ”skruvstäd”.
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”Solens bok – JAG ÄR DEN JAGET ÄR” bygger till stora de-

lar på en tidigare text som utkom 1999, ”Solens Bok – Urverket 

Du”. Den är idag slutsåld. Många har under åren hört av sig och 

bett mig om en ny utgåva. Istället har jag redigerat ytterligare 

material som jag tillfört denna bok.

Genom den automatiska skriften – eller kanaliseringen – har 

jag fått möjligheten att tro mig förstå vad den andliga och själs-

liga aspekten av orsak-och-verkan egentligen är i allt – från ur-

skapelsen och genom all evolution – genom årbiljoner av rörel-

se, i varje liv. Jag tror mig därför också förstå vad människans 

materiella här-och-nu-jag är, vad det undermedvetna jaget är, 

vad det övermedvetna jaget är, och vad det supermedvetna ja-

get är.

Jag har getts möjligheten till att förstå vilka vi är, och det kan 

för många tyckas vara självhävdelse. Jag erbjuder därför alla att 

ta del av denna ”förståelse”, och att se denna förståelse som 

hypoteser, som måste bevisas av de som anser sig ha bättre in-

sikt.

Orden talar till DIG SOM ÄR ETT UNIKUM – framsprungen 

från URSKAPELSEN. 

Orden talar om att ditt innersta väsen är gudomligt – som är 
övermedvetenhet.

Orden talar om för dig att DITT JAG kan nå supermedveten-
het – som är kosmisk medvetenhet.
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Orden talar om att ditt undermedvetna JAG är framsprunget 
ur många föregående liv.

Orden talar om för dig att vi människor bär på en verkankropp, 

mentalkropp, sinneskropp, vilja och samvete. 

Orden talar om för dig att ditt här-och-nu-jag styrs av sinnes-

kroppen – våra sex sinnen inräknade. 

Orden talar om att det yttersta målet är att vi tillsammans ska-

par en ny medvetenhet för oss själva och för planeten och dess 

invånare.

Orden talar om att planeten kan bli ett Eden utan maktkamp, 

utan hat, begärelse och avund.

Orden talar om hur vi kan skapa ett framtida Eden där vi vör-
dar livet självt – ej egen vinning.

Lil Hjertström



”I miljoner år har livet lekt.
Djur och människor varandra smekt.

Men alla hör vi till samma släkt
om än klädda i varia dräkt.”

Lucas
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Orsak och verkan – sådd och skörd

Min brevskrivande vän Lucas har förklarat universums begyn-

nelse och våra inre och yttre liv genom årbiljonerna här ne dan. 

Allt som jag fått genom kanalisering kommer jag att citera.

”Ljus. Här Lucas.

Orsak och verkan – sådd och skörd – är inte direkt avhängiga 

varandra i tid och rum. Kosmiskt sett existerar inte tiden. Den är 

ett abstrakt fenomen som människan har skapat till ett konkret 

objekt i tillvaron. Tiden har skapats efter de synliga himlakrop-

parnas rytmiska omloppsbanor, som bland annat visar för jor-

demänniskorna en ljusare tillvaro som utgör en dag och en 

mörkare del som är en natt.

Genom att tid inte existerar kan ni förstå ursprunget och för-

stå lagen om orsak och dess verkan, om lagen för sådd och 

skörd. Detta är en fundamental lag, vilken bevisar att alla orsa-

ker – vita som svarta, goda som onda – skapar en produkt som 

i var och ens sista inkarnation skall förenas med begynnelsen 

– Orsaken – eller Skapelsen.

Orsaken till all begynnande rörelse, som föranledde en ver-

kan, var en optisk stråle som förökade sig själv i den oändligt 
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iskalla livlösa rymden. Då denna rena optiska stråle förökades 

uppstod elektricitet. Denna skapade värme mötte den iskalla 

rymden, och värmen blev därför svalare. Denna svalare värme 

var en orörlig magnetisk massa, som träffades av en optisk 

elektrisk stråle. 

Ett motstånd skedde som skapade elektromagnetism. Jämför 

när något händer som du inte vetat om tidigare, när ett föremål 

eller ord stöter eller strömmar mot dig, när någon säger något 

som du inte haft kunskap om, eller liknande, så inser du sam-

manhanget. Alla händelser, ja, all ”verkan” har sålunda fötts ur 

en orsak. Jag skall förklara händelserna i detalj:

1.  ORSAKEN är universums begynnelse.

2.  Orsaken är ljuspartiklar som skapats i en iskall rymd, och 

som fortplantar sig och föder fram en produkt.

3.  Produkten är värme som utgör en vilande jungfrulig 

tillvaro, vars massa är magnetiska fält just därför att den är 

vilande och icke i rörelse. 

4.  Orsaken – kan vi säga – offrar energi genom att beröra det 

motstånd som den varma magnetiska massan utgör.

5.  Orsakens beröring utlöser därför en verkan i den jungfruli-

ga magnetiska tillvaron där nu ljus- och ljudvågor uppstår i 

samband med beröringen och skapar en rörelse i den 
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magnetiska massan. Vid beröringen har det första ljudet 

eller första Ordet uppstått.

6.  Ljus- och ljudvågorna har här i begynnelsen skapat en 

fysisk rörelse av tvåsamhet i den jungfruliga tillvaron. 

Denna rörelse är ursprungslivet.

7.  Ursprungslivet – orsak och verkan – har genom denna 

kontakt blivit en rörlig tillvaro som ÄR en ständig närvaro i 

ljus- och ljudvågornas vibrationer.

8.  Ljuspartiklarna framkallar även ett sken.

9.  Ljudvågorna förmedlas till ljuspartiklarna (verkan förmed-

las till orsaken).

10.  Tillvaron, produkten, blir alltså speglad i ljusets sken.

11.  Speglingen utgörs av uppvaknande till en ”vet-het” om sitt 

vara.

12.  Denna ”vet-het” möter snart ett nytt motstånd i rymden. 

Detta motstånd utgörs av ännu svalare värme, som består 

av en magnetisk massa som är en förångad värme.  

Vet-heten BLIR JORDAD (korsfäst) i ångan.
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13.  Denna avsvalnande tillvaro upplever att den ÄR i ett 

system – speglas i ett ljussken. Det första ande-aura- 

skenet har blivit till.

14.  Denna rörliga tillvaro har blivit medveten om att ”i min 

tillvaro finns en ständig närvaro som är i mig och därför är 

jag i dig”. Du är jag – jag är du!

15.  Den första logiska slutledningen att vara till, att finnas 

till, utgjordes av ljusimpulser och vågrörelser i ett intimt 

förhållande i en förtätad ånga. 

16.  Detta är den första egentliga treenigheten. Detta är den 

oupplösliga treenigheten. Den första Renaste Medvetna 

Livets Tillvaro, utgörs av en fysikalisk/kemisk förening i en 

gränslös intimitet av kärlek till den egna rörelsen i tillva-

ron – ljusskenet i Anden – ett första rörelse-ande-sken. 

Denna förening varar i evigheter, därför att det heligaste 

livet är i allt levande och liv är en pulserande rörelse av 

ljus och ljud i Anden. Utan denna rörelse finns inget liv.

17.  Denna i begynnelsen dualistiska intimitet i rörelse, är den 

närvaro som startar allt liv och genom olika former 

förmedlar sin rörelse att bli till ett LEV-ANDE-väsen.
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Auran

Jag ställde frågan vad auran är och fick följande svar:

”Ljus. Här är Lucas.

Allt levande har en aura längs kroppen. Auran består i n t e av 

elektricitet eller elektromagnetism. Dessa strömningar är rörel-

ser inuti varje liv. Självaste auran är ett ”hölje” utanför och 
runt individen. Auran består av optisk strålning, det vill säga 

i cke  materia. Auran är en avdunstning och kan ses som en 

”ånga”. Auran ger olika färgnyanser beroende på individens 

medvetenhet. Ingen kan ”slå hål” i auran medan livet finns kvar 

i individen. Auran är korta trådar som fäster eller hakar i varan-

dra; fäster och repellerar, fäster och repellerar, fäster och repel-

lerar. De är universums minsta beståndsdelar. Det är genom 

dessa som universum blev till för tretton biljoner år sedan.”

Lucas

Det är svårt att förstå, men en förklaring kan vara att auran ver-

kar följa andningen och att ”avdunstningens” färger beror på 
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medvetenheten. Hur kan jag påstå det? Jo, följ min hypotes 

nedan:

Går vi tillbaka till ursprunget för tretton nollor år sedan, var 
det så att det första ande-auran-skenet föddes genom att ljus- 
och ljudvågor mötte ett motstånd – en magnetisk massa – som 
var en förångad värme (se kapitlet ”Orsak och verkan”, punkt 
12–14). Det är denna förångade värme som vi – biljoner år se-
nare – andas ut och SOM ÄR VÅR AURA.

Lucas skriver: ”Auran är en avdunstning, och kan ses som en 

ånga.”

⚭

Jag hade funderat i flera veckor över hur det skrivna om fysik 

och kemi kunde bilda en själ. Det kunde väl inte ske då i begyn-

nelsen, utan den måste väl ha kommit till senare, tänkte jag. 

Men hur? Skulle jag någonsin få veta någonting om det? Efter 

en djupmeditation vid min skrivhörna vaknade jag av att följan-

de rader var nedskrivna. Dessa är hämtade ur ”Solens Bok – 

Urverket Du” (utkom år 1999).
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”Ljus. Lucas är här! 

URSPRUNGSENERGIERNA

Du märker att all energi
behöver vatten, även ni
som är av ande, själ och kol,
det som ni kallar eran bål.

Och kolet grunden är till allt
och renast utav jordens salt.
I kol finns liv, det vet du väl,
men frågan är hur det fick själ.

För tretton nollor år sen
bildades vår första sol. Ren
den var av optisk stråle
och elektrisk, utan måne.

Strålen klöv sig själv förstås
blev ett allt större stjärnebloss
fylld av ren, ej skadad, strålning.
Tavlan var en optisk målning.

Flera miljoner år förflöt
då dess strålar klövs, och gjöt
så till slut en värmeaura,

en del gaser i dess fauna.
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En del syror blev nu till

dess partiklar, orent spill.

Sedan kom den första droppen,

som till slut blev mänskokroppen.

Värmen ifrån kosmisk strålning

sjönk i kosmos, gav en målning.

Er första vätegasatom

som blev livets axiom.

Då den fick liv av strålen Spor,

en rörelse, som allt bebor.

Så föddes första andelivet,

amöban EL, det är så skrivet.

Dess puls är Helig Ande ren,

dess Själ är strålen Spor – ett sken

som finns i dig du mänsklighet

och kallas för treenighet.

Så hyddan din är en kemi,

som byggts ur kosmos energi

och därför allting ses som gudar,

varenda cell som jorden skrudar.”

Lucas
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Jag läste och begrundade. Det var en så omvälvande och svind-

lande beskrivning av livets ursprung, för mig totalt ofattbar. Jag 

undrade förstås hur dessa kemiska och fysikaliska processer 

genom årbiljoner kunnat leda fram till en tänkande människa. 

Hur skulle jag kunna bära fram detta som en ny lära (som Lucas 

i början av kanaliseringen skrivit om)? Det var en övermänsklig 

uppgift. Jag behövde få hjälp. 

Min ”informatör” nämner ursprungskraften vid namnet 

Spor, som givetvis inte skall förväxlas med sporer.

Handen började darra och där skrevs:

Ljus.

”Här talar Spor. Denna rena stråle heter Spor. Av Spor går allt 

liv och all död. Det allra första andelivet var EL, som var den 

första av vätgas, och som blev till Anden i energin. 

Dess pulserande liv är den Heligaste Anden i energin – EL. 

Dess själ är dess absolut renaste, och är Spor. Av Spor är EL. 

Av Spor som är den rörelse i kosmos som är alltets rörelse. 

Och när det är Spor som talar, är det som eviga strålar av stor 

energi strömmar runt dig. Av Spor går allt liv. Av Spor går all 

död. Spor är den stråle som gav den första atomen ett rörel-

se-ande-sken av liv. Och dessa två är av sanning och kol. EL är 
kolet-energin och Sanningen Spor är rörelsen i energin.” 
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