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Inledning
De allra flesta människor som lever på jorden har nog någon gång ställt
frågor som: Hur började allt? Vad händer när det här livet på jorden tar
slut? Finns det en fortsättning? Finns det en orsak till att vi lever på jorden?
Sedan barnsben har jag trott på en högre makt, men tanken har bara
funnits där som ett slags inre trygghet. Först i fyrtioårsåldern väcktes
intresset för att ta reda på mer om den andliga världen. Jag började läsa
böcker, samtala med andra kring detta ämne och jag träffade på allt fler
som på olika sätt hade kontakt med den andliga världen. Min nyfikenhet
ökade.
Jag har alltid haft lättare för att uttrycka mig skriftligt än muntligt,
och när jag fick höra talas om ”automatisk skrift” kände jag att om det
var meningen att även jag skulle få något slags gåva, så skulle det handla
om att skriva.
Så blev det också. Efter att under ett års tid försökt att i stillhet då och
då sitta med penna och papper utan resultat, kände jag en dag ett slags
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kraft genom min hand. Det blev bara oläsliga krumelurer till att börja
med, men efter en veckas försök avslutades det hela med mina bortgångna föräldrars namn.
Då förstod jag att något var på gång.
Det gick sedan allt lättare att skriva, och nu kan jag kommunicera
med själar från Andra sidan även utan papper. Det räcker att jag rör ett
finger mot ett underlag.
Jag ”hör” lite i förväg vad som ska skrivas, några ord eller en hel mening och det känns mycket tydligt när jag inte har kontakt. Det har blivit
många ”samtal” under årens lopp. Jag har förstås ställt massor med
frågor och jag får svar när det är meningen. Det har till exempel handlat
om mina tidigare liv eller om livet på Andra sidan. Det har också lett till
att jag har sökt ännu mer kunskap i böckernas värld.
Nästan i samband med att jag fick den här gåvan blev jag tipsad om en
författare som var verksam både i Österrike och Tyskland, nämligen
Rudolf Steiner. Han är nog inte lika allmänt känd för sina föredrag inom
”andevetenskapen” (från tyskans Geisteswissenschaft), som han kallade
den, som inom många andra områden.
Rudolf Steiner levde under åren 1861-1925. Redan under barndomen
var han övertygad om att det finns en översinnlig värld och senare blev
den också en del i hans forskning. Han ville utveckla en vetenskapsgren
som även innefattade en översinnlig verklighet. Detta skrev han om i
många böcker, men han var framför allt ute och gav åtskilliga föredrag i
ämnet.
Dessa föredrag utgavs senare i bokform. Mest känd för de flesta är
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nog Rudolf Steiner som grundare av det Antroposofiska sällskapet. Hans
idéer spreds inom en mängd olika områden och år 1919 grundades den
första Waldorfskolan i Tyskland.
Den bok som jag började läsa av Rudolf Steiner var Aus der AkashaChronik. Jag läste den först på tyska och blev mycket fascinerad. Jag blev
sedan mer eller mindre uppmanad från Andra sidan att läsa den om igen
och nu tillsammans med en andlig själ. Jag strök under, gjorde sammanfattningar och fick även tillägg och förklaringar från min medläsare. Det
var inte lätt att förstå texten. Även om den förstås var delvis omarbetad
så härstammade ursprunget från kring 1910. Den här boken beskriver
själarnas och jordens utveckling ur en andlig synvinkel och då även tiden
på kontinenterna Lemurien och Atlantis. Jag har sedan dess läst många
böcker av Steiner, både på tyska och översatta.
Allt detta och även inspiration av andra författare, men först och
främst det som förmedlats till mig från den andliga världen, har gett mig
ett material som jag här vill sprida till andra.
Kapitlet om Andra sidan är helt och hållet en kanalisering.
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Kapitel 1

Skapelsen
Tillbaka till den första frågan: Hur började allt?
I den allra första begynnelsen fanns det endast energi. I denna energi
fanns den som vi kan kalla Den högste guden eller Skaparen, eftersom
dess energi står över all annan energi. Det är en substans av ljus och
innehåller båda polerna av kvinnligt och manligt.
Man kan tala om flera olika skapelser:
I den första skapelsen skapades det som sedan skulle vara till grund
för hela vårt kosmos. Det var ljuset men även ämnen som tillhörde ljuset. Dessa ämnen kunde sedan tillsammans ge upphov till beståndsdelarna i de planeter, som kom att uppstå i kosmos. Det som skedde kallas
i modern tid för Big Bang.
I den andra skapelsen skapades flera universum, men utan vad vi vill
kalla mänskligt liv. Skaparen var även den gången aktiv men ljuset var
medskapare.
I den tredje skapelsen hittar vi de själar, som sedan tog plats i de skapade universum som fanns tillgängliga. Alla själar skapades vid ett och
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samma tillfälle, och de var alla en del av den store Skaparens energi. De
hade inget eget medvetande utan var helt och fullt i harmoni med Skaparen, men vid själva skapelsen fick de ett mönster för medvetande i sina
själar. De levde i dessa universum, inte med fysiska kroppar utan med
energikroppar. Trots att de var en del av Skaparen kunde de också själva
skapa. De skapade själva olika platser i kosmos, där de kunde bosätta sig.
Vid skapelsen var själens vilja ett med Den högste gudens vilja. Varje
själ gav uttryck åt den Gudomliga viljan och den kreativa kraft som fanns
inom den, och den gudomliga kärleken utvidgade sig i universum.
I skapelsen hade själarna fått en fri vilja och även möjlighet att utvecklas. De skulle lära av erfarenheten, ha möjlighet att förändra sig och
växa. Själarna utvecklades på olika sätt. En del av dem valde hela tiden
den ursprungliga vägen, och de kom att utvecklas fortare än de andra.
Vissa av dessa väsen kom så småningom att höra till den högre hierarkin.
De flesta fortsatte att skapa i samma harmoni som Skaparen hade
gjort, men det fanns också själar som använde sin fria vilja på ett annat
sätt. De levde inte i denna kärleksfulla harmoni utan valde sig själva i
första rummet i stället för att vara helt i harmoni med Skaparen. Dessa
själar hade vänt sig bort från Ljuset (den kreativa kraften), tagit ett steg
in i Skuggan (den felaktiga vägen) och var nu på väg till Mörkret, där den
andliga kunskapen helt skulle gå förlorad.
Detta har kallats den ursprungliga synden eller Syndafallet. Till sist
tog de helt avstånd från Skaparen. Skaparen separerade sig inte från dem
utan de separerade sig själva från Honom. De hade valt jaget före enheten och förde på det sättet in synden.
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Skaparen ville ge dessa själar en möjlighet att komma tillbaka till den
rätta vägen. Han ville inte att några själar skulle gå förlorade. Därför
gjorde han en ny mycket omfattande Plan för deras utveckling. Planen
innebar en mycket lång utveckling, där målet var att komma tillbaka till
den ursprungliga vägen. Ett nytt universum skulle skapas, och det skulle
bli platsen där dessa vilsna själar skulle utvecklas.
Det är det universum som vi lever i nu och det skapades alltså i den
fjärde skapelsen, i den stora Planen för att hjälpa förtappade själar.
Det var alltså de själar som hade vänt sig bort från Skaparen som
skulle gå igenom denna långa utveckling från Saturnus till Vulkan. De
själar som hela tiden hade valt det rätta blev kvar i universum, men
många av dem gick senare ner till månen och jorden för att hjälpa de
själar som gått in i materian.
En del av dessa såg även en möjlighet att själva utvecklas till något
högre om de sedan fortsatte att inkarnera på jorden.
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Kapitel 17

Andra sidan
Den fråga som säkert de allra flesta på jorden ställer sig är vad som
kommer att hända när vi lämnar jordelivet. Det är ett faktum att alla
en dag kommer att dö. Vi vet inte när eller hur, bara att det kommer att
ske. Vissa menar att vi bara lever ett liv, sedan är allt slut, medan andra
tror på en fortsättning. Allt fler har också anammat tanken att vi lever
många liv, att vi kommer att födas igen.
Hur det kan se ut på Andra sidan, som jag vill kalla den, har skrivits
om i ett flertal böcker. Många har berättat om så kallade nära-döden-upplevelser och allt fler har i regressioner återupplevt glimtar ur
både tidigare liv och livet på Andra sidan.
När Atlantis försvann i havet efter den tredje stora katastrofen hände
något mycket stort i den andliga världen: Andra sidan skapades.
Innan Atlantis undergång kom samtliga själar till en andlig sfär mellan sina inkarnationer. Där fanns ingen uppdelning utan samtliga vistades tillsammans.
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Nu skapades alltså Andra sidan. Det var nödvändigt eftersom så
många själar på Atlantis hade valt det mörka. Detta var också anledningen till den stora katastrofen. Det behövdes en åtskillnad mellan olika
själar.
Vissa själar var utvalda att börja sina inkarnationer på Lemurien och
sedan på Atlantis. Det var själar som hade kommit längre än andra i sin
andliga utveckling. Det var de själar som tillhörde de olika själsgrupper,
som under olika perioder i utvecklingen gått ner för att hjälpa männi
skorna. När dessa levde på Lemurien styrdes de till största delen av andliga väsen. På Atlantis utvecklades deras sinnen alltmer.
De själar som inte var utvalda att börja sina inkarnationer på Lemurien hade vistats på jorden långt innan Lemurien. De tillhörde den stora
grupp själar som Den högste guden ville ge en ny möjlighet att kunna
välja det ljusa, välja Hans vilja. Deras utveckling till människor hade börjat redan under Saturnusperioden, när vårt universum hade skapats. När
dessa lämnade jordelivet under den tid som föregick Andra sidan kom
även de till samma andliga sfär som de andra, mer utvecklade själarna.
Till Andra sidan kom samtliga själar mellan sina inkarnationer. Dit kom
alltså själar som hade kommit mycket olika långt i sin andliga utveckling.
Vissa hade levt på Lemurien och Atlantis, andra på andra platser på jorden från början. Här fanns också själar som hade gjort olika val när det
gäller det mörka eller det ljusa.
Det fanns ingen uppdelning av Andra sidan i början utan alla levde
tillsammans, men ändå drogs vissa själar till varandra. Det var förstås
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tvillingsjälar som hade ett mycket speciellt band mellan sig och även
själar som hade utvecklats ungefär lika långt. På det sättet blev det en
naturlig uppdelning av själarna.
Redan i begynnelsen när alla skapades var vissa själar förutbestämda
för varandra. De skulle leva tillsammans så ofta som möjligt, eftersom
deras energier kompletterade varandra och därför blev extra starka.
Dessa kallar vi tvillingsjälar.
Precis som att det i begynnelsen bestämdes vilka själar som skulle bli
tvillingsjälar, bestämdes det vilka själar som skulle tillhöra en viss själsgrupp eller livsgrupp. Dessa själar skulle också ofta inkarnera tillsammans. På det sättet skapades starka band mellan dem, och de kunde lät
tare vara till stöd och hjälp när de levde på jorden. De själsgrupper som
valde den rätta vägen utvecklades ofta tillsammans på andra platser än
jorden, och vissa av dessa grupper gick sedan även ner till jorden för att
hjälpa de själar som levde där.
Efter en lång tidsrymd såg de högre makterna det som nödvändigt att
inordna Andra sidan på ett nytt sätt. Antalet själar som vände ryggen till
det goda blev allt fler, och de påverkade även de andra med sin starka
tankekraft. Andra sidan delades in i sju olika astralplan. Inom varje plan
fanns sju olika dimensioner. När en själ kom över till Andra sidan var det
alltid till samma astralplan.
Andra sidan består även nu av sju olika astralplan med sju olika dimensioner i varje.
Du kommer alltid till det första astralplanet när du går över till Andra
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sidan. Dit kommer samtliga själar allra först. Det har med din andliga
utveckling att göra vilket astralplan du sedan hamnar på. Om du har levt
många mörka liv och inte kommit så långt i din andliga utveckling är det
troligt att du kommer till det andra astralplanet.
Det sjunde astralplanet bebos av änglar och ärkeänglar. Dit kan inga själar komma som inte nått en lika stor andlig utveckling som änglarna.
Sådana själar brukar kallas högre själar. De har aldrig levt på jorden, utan
utvecklats på andra platser. Många av dem fungerar som guider till jordiska själar som kommit långt. Även högre själar kan förstås ha kommit
olika långt, men de finns alla på det sjunde astralplanet.
Där finns även de som kallas Mästare. De har alla levt på jorden och
där varit speciellt utvalda av de Högre makterna. Dit räknas Jesus, Buddha, Jungfru Maria och fler med dem.
Det som är utmärkande för Andra sidan är det ljus som råder överallt
och den starka kärleksenergi som genomsyrar allt. Både ljuset och kärleksenergin upplevs starkare ju högre astralplan du befinner dig på.
På astralplan fyra, fem och sex finns dessutom en dimension där ljuset och kärlekskraften är extra stark och där du även kan möta änglar
och högre väsen. Ett besök i en sådan ljusdimension ger kraft och energi.
Vi kan säga att dina egna energier får en ”uppladdning” där. På det sjunde astralplanet finns ett speciellt starkt ljus, som genomsyrar hela planet
med dess olika dimensioner.
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Inom varje dimension finns ett speciellt ”tema”. I vissa pågår olika former
av undervisning, i andra kan man välja en form av arbete. Du arbetar
inte med händerna som på jorden, utan ditt arbete handlar mer om att
hjälpa och bistå andra själar, som av olika anledningar är vilsna eller behöver stöd av något slag.
På samma astralplan vistas de själar som har kommit ungefär lika
långt i sin andliga utveckling, men där finns också själar som har kommit längre och som därför är ett slags ledare för de andra. Dessa vistas
oftast på andra plan men besöker de lägre för att arbeta där.
Till de tre första planen kommer de själar som har många inkarnationer kvar på jorden. Där finns ingen ljusdimension, men där är ändå ljust
och fyllt av kärleksenergi
Vissa själar som inte har levt ett ljust liv på jorden, som har begått
mörka handlingar och som inte vill be om förlåtelse och få hjälp kommer
till en speciell dimension. Denna dimension finns på det första astralplanet. Där vistas dessa själar ända tills de gör valet till förändring. Det är
inga mörka platser, men sinnet hos dessa själar är mer eller mindre
mörkt, så de ser även sin omgivning som mörk. De har ingen egentlig
sysselsättning där, utan tillvaron upplevs som en lång och mörk väntan.
Själarna där är dessutom hänvisade till sig själva. Det sker ingen kommunikation dem emellan.
Vad händer när du lämnar det jordiska livet?
När en jordisk varelse lämnar jordelivet passerar hon vanligtvis genom ett slags tunnel. Den kan för många upplevas lite skrämmande,
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framför allt om döden kommer utan förvarning, eller om hon tror att allt
tar slut efter den jordiska döden. Det kan också gå olika fort att passera
den, men till slut ser du ett ljus långt borta som kommer allt närmare.
Det vanligaste är att du uppfattar övergången som ett slags tunnel, men
den kan även ses på andra sätt. Det har även här med graden av andlig
utveckling att göra.
Du blir alltid mottagen av ljusa själar, ljusgestalter, vare sig du är en
mörk eller ljus själ. Du får kanske allra först även träffa några av dina tidigare vänner från jorden som hälsar dig välkommen. Allt för att du ska
känna kärlek och glädje. De kan ha påverkat sina energier så att de ser ut
som de själar de var på jorden, men det behöver inte vara så. Om du har
kommit långt och är medveten om vart du ska komma, kanske du bara
ser de olika astralkropparna som de är. Du kommer ändå att känna igen
dem, och du kan kommunicera med dem via dina tankar. Du kommer
alltid till ett speciellt ställe, när du går över. Hit kommer alltså samtliga
själar, både mörka och ljusa.
När ett barn lämnar jorden utan att ha nått vuxen ålder har de för det
mesta valt själva att bara leva ett kort liv. Det kan ha olika orsaker, men
oftast är det något som de själva ska lära sig eller föräldrarna. Det kan
också ske olyckshändelser som inte är planerade. När ett barn dör kommer änglar och hämtar det. Det är alltid så. De färdas tillsammans med
änglarna, de minsta blir burna, och när de kommer över tas de emot av
andliga själar, som ska ge dem tröst och kraft. Oftast får de vara kvar där
en längre tid, det kan handla om jordiska år, innan något annat händer.
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De lever då tillsammans i en speciell dimension och de får hela tiden
extra mycket hjälp. Först när de har kommit i balans igen får de gå
igenom det liv som de lämnat och få sig tilldelat ett astralplan. Om ett
spädbarn dör går det fortare innan detta sker. De har inte hunnit få så
många intryck av det jordiska.
Det är samma tunnel som de som haft nära-döden-upplevelser talar om.
De har passerat genom denna tunnel och de har kommit ut i ljuset på
Andra sidan, men de har av olika skäl fått vända tillbaka. Då har kanske
hon eller han fått möta någon avliden vän eller släkting med det utseende som denne känner igen från jorden. Han/hon kan även få träffa ett
högre väsen till exempel en ängel, som kan kommunicera med den jordiske själen. Det som upplevs väldigt starkt är den kärleksenergi som
möter själen på Andra sidan.
Redan när du kommit ut i ljuset blir du tilldelad en andevägledare
som sedan ska följa dig under hela den period som du vistas på Andra
sidan.
Det finns själar som vid dödsögonblicket väljer att inte gå mot ljuset.
De väljer att vara kvar på jorden, även om de har lämnat sin fysiska
kropp. Skälen kan vara kärlek eller hat eller en stark rädsla för att förlora
det man nyss har lämnat. Hur länge de stannar kvar kan variera. De
flesta ber om hjälp efter en kortare tid, men en del blir kvar mycket länge
och då kan ett medium hjälpa dem att se ljuset. Många förstår inte att de
är döda och lever kvar där de levde senast. Själar som inte har passerat
tunneln brukar man kalla gengångare. En gengångare ser ut precis som
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när han eller hon levde på jorden senast, medan en ande som kommer
på besök från Andra sidan oftast har ett utseende som är förfinat och
som kan vara från vilken inkarnation som helst, som passar den som
man besöker.
När du lever på jorden består du av en fysisk kropp, en eterisk kropp och
en astralkropp.
Själen, som är evig, finns inne i den fysiska kroppen. När du dör försvinner själen ut genom ditt kronchakra, det vill säga högst upp på huvudet. Den går sedan in i astralkroppen och lämnar jorden med denna.
Medan du lever finns det ett slags förbindelse mellan själ och astralkropp,
en energiförbindelse.
När du dör lämnar du den jordiska kroppen. Den eteriska kroppen
och astralkroppen kommer till Andra sidan. Där tas du emot av din andlige ledare, som också kan ha varit din ledare under ditt jordiska liv. När
tiden är mogen går du igenom det liv som har varit tillsammans med din
andlige ledare samt medlemmar av Högsta rådet.
Även de mörka själarna kommer till samma ställe. Även de får en
vägledare, en god sådan och går igenom det liv som varit, så att de kan
se hur långt de kommit i sin mognad.
Den eteriska kroppen försvinner när genomgången av ditt liv är över.
I den eteriska kroppen finns allt det som du var med om i det senaste
jordiska livet. Alla känslor, allt som du upplevt och gjort finns samlat där.
Vid genomgången kommer allt detta fram, och det som ska finnas kvar
kommer i stället att lagras i din själ.
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