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Inledning

Mitt författande

Sedan år 1993 är jag en övertygad spiritualist och jag har be-
sökt över hundra seanser och privatseanser. Efter att ha sam-
lat material om andliga ting och efter att ha skrivit två polis-
deckare, kom jag äntligen igång med att skriva en bok om den
andliga världen. Titeln blev Andliga Ting. Boken utgavs år 2017 
och det genomgående budskapet i den är att vi lever flera liv 
och att livet är evigt. 

Nu har jag skrivit en ny bok på samma tema, så man kan de-
finitivt säga att jag som en före detta polis gått över från att 
skriva om den kriminella världen till att skriva om den and-
liga. Ett av de budskap jag fått vid seanser på senare tid är att 
jag måste skriva en bok till och att den skulle kunna bli en bäst-
säljare. 

Denna bok 

En dröm triggade mig att börja skriva om pandemin covid-19. 
Jag kom sedan in på Black Lives Matter-rörelsen, som inspire-
rade mig till att skriva om rasism, ondska, brott, straff, förlå-
telse och religionernas påverkan på våra liv. 

Gud, Jesus, Trump och påven Franciskus fick egna avsnitt. 
Men sedan hopade sig frågorna. Vad är Gud? Vad är själen? Vad 
säger Gud om kärlek och sexualitet, självmord och abort? Har 
Gud någon uppfattning om dödshjälp? Finns det någon me-
ning och något syfte med allt elände som sker på Jorden? Sker 
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ingenting av en slump? Blir det några konsekvenser för Hit lers 
och Breiviks illdåd? Blir det någon domedag för oss alla?

Jag ville även fördjupa mig i klimatförändringarna och hur 
vi behandlar vårt hem – planeten Jorden. Är Jorden överbe-
folkad? 

För att försöka få svar på dessa frågor gjorde jag en djupdyk-
ning i den bibliska historien och i mina andliga böcker, samti-
digt som jag gjort kopplingar till aktuella händelser. Härige-
nom har boken kommit att bli ett tidsdokument.

Det kommer säkert att komma invändningar mot mina fun-
deringar och tankar. De som tror sig veta bättre kan ju förklara 
för mig hur alla rättroende som avlidit under de senaste 2 000 
åren ska kunna uppstå samtidigt, i vilket skick man kommer 
att vara och var det ska ske någonstans. Jorden kan ju omöjli-
gen föda så många människor. Samtidigt kan de också kanske 
förklara hur himmelsfärderna med profeten Elia, Jesus och 
några andra heliga personer gått till. 

En övergripande fråga blir nu – med hänsyn till klimatför-
ändringarna och miljöförstöringarna – hur ska vi kunna rädda 
planeten från oss människor så att den inte blir lika död som 
planeten Mars? Finns det någon plan? 

Faktum är att Gud redan gett oss vägledning till hur vi ska 
kunna rädda Jorden! Vägledningen finns nedtecknad i denna 
bok. Nu är det upp till oss själva att agera enligt givna förslag.

Till mina läsare

Ni som har läst min förra bok kommer att känna igen vissa 
avsnitt, men det kan kanske vara nyttigt med en repetition. 
Innehållet i boken är både trevligt och otrevligt och ibland rent 
av eländigt. Välkommen till VÅR ANDLIGA VÄRLD.
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Hänvisningar till andra källor

Varifrån jag har hämtat materiel till denna bok

I denna bok citerar jag avsnitt ur Bibeln, från mediers böck-
er, från författare samt från media och internet. Jag har fått 
mycket tröst och upplysningar av de böcker som författaren 
Neale Donald Walsch skrivit efter sina samtal med Gud. En 
dag bestämde Neale sig för att skriva ett brev direkt till Gud, 
fyllt av frågor om vad han behövde göra för att få sitt liv att 
fungera. Och plötsligt började pennan röra sig … Mer än en mil-
jon skaffade den första boken och den översattes till 37 språk.

Jag har läst åtta av de nio böcker som bygger på dessa sam-
tal. Världen skulle se annorlunda ut om framförallt världens 
ledare läste dem. I denna bok finns många citat från trilogin 
Samtal med Gud och jag hoppas att dessa citat inspirerar er 
att läsa böckerna. Boken Morgondagens Gud och boken De nya  
uppenbarelserna vill jag också rekommendera. 

När jag trodde jag var färdig med att citera och hänvisa till 
dessa böcker, fann jag att det utgetts en fjärde bok i trilogin 
Samtal med Gud: Conversations with God, Book four, Awaken 
the species (Att Väcka Människosläktet?). Jag köpte den från 
England och i mångt och mycket är boken en påminnelse om 
innehållet i de andra böckerna. Högre Utvecklade Varelser, 
HUV:ar, är ett genomgående tema i den boken. Min översätt-
ning och sammanfattning av det viktigaste i boken redovisas i 
det näst sista kapitlet.

Edgar Cayce var en amerikan som genom att försätta sig i 
ett transtillstånd kunde utfrågas i ämnen såsom sjukdomar, 
filosofi, framtidsförutsägelser och om metafysisk kunskap. 
Han var det första medium som jag började samla materiel 
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från i början på 90-talet. Cayce lämnade jordeplanet i januari 
år 1945. Eftersom jag gick den andra vägen i december samma 
år kan vi ju ha träffats på andra sidan. 

Colin Fry var ett engelskt transmedium och en tv–person-
lighet. Från boken Andlig filosofi citeras meddelanden som Fry 
fått under trans av en grupp som kallar sig för The Diamond.

Barbara Marciniak är ett amerikanskt transmedium som 
kanaliserar budskap från stjärnhopen Plejaderna. Man kan 
tycka och tro vad man vill, men det finns mycket i de medde-
landen hon fått genom trans som är tänkvärda. Budskapen i 
boken Jorden kommer från framtiden, då förhållandena på 
Plejaderna blivit ohållbara och man ångrar sig. Därför går man 
”tillbaka i tiden” och kontaktar oss på Jorden för vi skall bättra 
oss. Syftet är att väcka de avgörande koderna i ett flerdimen-
sionellt perspektiv och att ”återdrömma” Jordens levande bib-
liotek och för att utlösa en djupare förståelse för våra förfäders 
härstamning.

Marie-Louise och Robert Hahn är medium respektive för-
fattare. Från deras böcker har jag bland annat hämtat ett ut-
talande från Den Helige Anden, där han själv förklarar att han 
är ”Gudsfridens bevarare som stabiliserar gudsfriden på Jor-
den  och håller  ordning  i kosmos”. Utan  honom  skulle  det 
bli  kaos, förvirring  och andligt  mörker  på  Jorden. Han lik-
nar sig själv vid grenar på ett träd där stammen är gudskraf-
ten.

Anden är nämnd i Apostlagärningarna 2:4: ”Alla fylldes av 
helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som 
Anden ingav dem”.

White Eagle Lodge är en världsomspännande andlig orga-
nisation. White Eagle är ett symboliskt namn för en mycket 
vis själ och är en talesman för en grupp Vita Bröder. I filoso-
fins centrum finns en tro på den eviga, eller Kristusanden, inte 
bara som en personlighet utan också som ljus och kärlek som 
är inplanterade i varje människas hjärta.

Aposteln Paulus var en judisk-romersk apostel, missionär 
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och teolog. Han var den förste som utanför den judiska världen 
predikade vad han påstod vara Jesus budskap. I denna bok 
citeras avsnitt från brev i Nya Testamentet som Paulus skrev 
till olika församlingar. Utan Paulus hade Jesus lära sannolikt 
bara levt kvar som en sekt inom judendomen och haft en helt 
annan form än den han gav den.

Övriga personer som citeras i boken presenteras vid deras 
första citat eller kommentar.  

Samma ämne i flera kapitel 

Jag har försökt att hålla ihop de olika kapitlen och behandla 
ett ämnesområde i varje kapitel, men det har visat sig vara 
omöjligt. Läsarna får ha överseende med detta och se bokens 
innehåll som en helhet. Själen är ju den vi är och karma är 
konsekvenserna av vad vi gör, varför dessa ämnen berör flera 
kapitel. Men det ämne och den person som förekommer mest 
frekvent i boken är Jesus. 
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Vad är spiritualism?

En erkänd religion

Spiritualism är en erkänd religion, med egna kyrkor och präs-
ter (ministrar) och är inte emot någon annan religion. Spiri-
tualismen är en universell religion som ser Buddha, Moham-
med, Moses och Jesus som de stora lärare de var. Trots att 
spiritualismen saknar dogmer eller trosbekännelser brukar 
de flesta spiritualister acceptera vad som är känt som De sju 
principerna:

1.  Gud är vår fader
2.  Syskonskap mellan alla människor
3.  Andlig gemenskap och guidad ledning
4.  Andens odödlighet
5.  Personligt ansvar
6.  Återverkan av alla våra handlingar
7.  Vägen för framsteg är öppen för alla

Spiritualism i Bibeln

”Vänd er inte till de dödas andar, och uppsök inte spådomsan-
dar, ty ni blir orena genom dem. Jag är Herren er Gud” (Tredje 
Moseboken 19:31).

”Då befallde Saul sina tjänare att leta reda på en andeskå-
derska som han kunde söka upp och rådfråga. Tjänarna talade 
då om att det fanns en i EnDor”. Saul gick sedan till kvinnan 
och för att inte bli igenkänd, tog han på sig andra kläder. 

Saul sa: ”Frambesvärj en ande åt mig och spå mig.” 
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Kvinnan svarar: ”Du vet ju själv vad Saul har gjort, att 
han har utrotat andeskådare och spåmän i landet” (Första 
Samuelsboken 28:7–9). Saul var desperat. Han hade inte fått 
svar från Herren i en bekymmersam situation, så han vände 
sig till ett medium i stället, trots att han ogillade det. 

I Daniel 2:1–2 finns ett avsnitt, där Nebukadnessar haft en 
så orolig dröm att han inte kunde sova och därför ”lät tillkalla 
spåmännen, besvärjarna, trollkarlarna och stjärntydarna, för 
att de skulle säga honom vad det var han hade drömt”. Dessa 
var ofta knutna till templen.

I Johannes 20:14 finns beskrivet en så kallad materialisa-
tion. När Maria stod vid Jesus grav och undrade var han var 
någonstans, visade sig två änglar i vita kläder. Hon frågade 
dem om de visste var Jesus var någonstans. När hon sagt detta 
”vände hon sig om och såg att Jesus stod där, men hon förstod 
inte att det var han”. Jesus ville inte att Maria skulle röra vid 
honom, för ”jag har ännu inte stigit upp till min fader”. 

Historisk utveckling i Sverige 

Först har vi den förkristna tidens medier, såsom völvor och 
nåjder, som efter den kristna missioneringen förföljdes och 
brändes på bål ända in till slutet av 1600-talet. Nåjden förmed-
lade kontakten mellan människorna och gudarnas värld. När 
samerna skulle kristnas var det främst mot honom och hans 
redskap, trumman, som kyrkan riktade sin förföljelse. I lag 
förbjöds samerna att inneha trumma och att utöva sin tro.

En uppsats

Från en uppsats vid Lunds universitet av Christine Sandal med 
ämnet Gränslös mediering, Andekommunikation och visualitet i 
svenska spiritistiska nätverk, cirka 1890–1920, har jag hämtat 
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information om att ”Spiritisterna i Stockholm på 1890-talet 
bestod till stor del av ´bildade personer ,́ som lärare, forskare, 
läkare eller militära. Därtill kom författare och konstnärer. Så 
visade i Sverige, bland 107 andra, författarna Selma Lagerlöf, 
Viktor Rydberg och August Strindberg spiritistiska tendenser, 
medan konstnären Hilma af Klint var en troende spiritist och 
ett medium. Vid början av 1920-talet beskrev Dagens Nyheter 
att situationen hade förändrats märkligt och att även kända 
vetenskapsmän, som Sir Oliver Lodge (1851–1940) och Conan 
Doyle (1859–1930) offentligt hade börjat våga bekänna sig till 
rörelsen.”

Emanuel Swedenborg

Den kristne mystikern och vetenskapsmannen Emanuel Swe-
denborg (1688–1772) hade uppenbarligen mediala förmågor. 
Från Svedenborgssällskapets hemsida (swedenborg/sallska-
pet.se/om-emanuel-swedenborg) hämtas två citat om Swe-
denborg: ”Himmelen och helvetet är självvalda tillstånd, både 
i detta liv och i nästa. Tron på en enda Gud och ett liv i kärlek 
till våra medmänniskor är vägen till frälsning, inte ofördrag-
samma trosbekännelser. Swedenborg var i praktiken en av de 
första verkligt ekumeniska kristna, och det vid en tid då själva 
begreppet ännu inte fanns. Han såg bortom den traditionella 
kristna kyrkan, och pekade på att Guds nåd är universell. Han 
menade att religionens hjärta spränger alla gränser som blivit 
uppsatta av trosbekännelser, kulturer och tidsåldrar.”

Vidare: ”Den andliga världen är basen för den naturliga värl-
den. Utan en andlig värld finns det ingen grund för vår världs 
existens. Det är en värld dit alla människor kommer direkt 
efter att de avlidit här på Jorden. Han beskriver den andliga 
världen som olika stadier av medvetenhet, som tillstånd där 
tid och rum som vi känner det inte existerar. Swedenborg be-
skriver andliga varelser som både äter, sover, talar med varan-
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dra, läser böcker, arbetar och älskar, precis som människor gör 
här på Jorden, men då i en andlig kropp, inte en jordisk kropp.”

Viktor Rydberg

År 1858 blev spiritismen känd för en större allmänhet genom 
Viktor Rydberg som i positiva ordalag presenterade dess lära. 

Allan Kardec

År 1867 publicerades på svenska en sammanfattning av den 
franske spiritisten Allan Kardecs (1804–1869) andelära.

Astrid Gilmark

Astrid Gilmark (1922–2009) var nog det medium som satte 
spiritualismen på kartan i Sverige. Hon var verksam under 
sextio- och sjuttiotalet och skrev böckerna Jag vet, Jag hör och 
Seanser. 

Ett frimärke kanske?

I Brasilien utgavs år 1957 ett frimärke med en bild på Allan 
Kardec, till 100-årsminne av spiritualismen. Tänk om det i 
Sverige kunde utges ett frimärke under år 2022 med en bild på 
Astrid Gilmark till 100-årsminnet av hennes födelse! 
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Spiritualism i världen

Övertygelsen om att människan kan få kontakt med avlidnas 
andar är numera mest utbredd i Karibien. På Kuba och Jamai-
ca är över tio procent av befolkningen aktiva i lokala varianter 
av denna tro. I Brasilien använder man fortfarande uttrycket 
spiritism och där finns fyra miljoner anhängare av denna rö-
relse. Om man bara ser till antalet som uppger sig vara spiri-
tualister, skulle denna religion med råge kunna betraktas som 
en världsreligion.

Spiritualism i England

I England finns cirka tusen spiritualistiska kyrkor och be-
söksfrekvensen brukar vara större hos dessa än i de traditio-
nella kyrkorna.



 17

 

Reinkarnation 

Innebörd 

Med reinkarnation (åter i köttet) eller återfödelse menas att vi 
lever många liv på Jorden för att vi ska ges möjlighet att höja vår 
andliga utveckling. Varje återfödelse bygger på erfarenheter 
från tidigare liv och utvecklingen blir högre för varje gång.

Indiskan Shanti Devi (1926–1987) började redan i barndo-
men minnas ett tidigare liv. 

En uppsats: LIVET EFTER DETTA 

Avsnittet nedan har hämtats från en uppsats av Kristina Hel-
lerstedt; En religionsvetenskaplig studie av människors föreställ
ningar om vad som händer då vi dör av (https://www.diva-por-
tal.org/smash/get/diva2:120103/FULLTEXT01.pdf).

”Till Valhall lät asaguden Oden sina valkyrior hämta de 
krigare som dött i strid. I Valhall fortsatte krigarens liv med 
krig på dagen och fester nätterna igenom. De människor som 
inte var krigare kom efter döden till andra dödsriken där an-
dra asagudar härskade, såsom exempelvis Freja i Folkvagn 
eller Hel i dödsriket Hel. Eftersom man trodde på ett liv efter 
detta var det viktigt att man begravdes på rätt sätt. Idag har re-
ligionen spelat ut sin roll för många människor som tolknings-
system för livet och döden. Gamla gemensamma trossatser, 
traditioner och föreställningar har till stor del övergivits till 
förmån för ett mer vetenskapligt tankesätt och privata före-
ställningar om livet efter detta.”
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Profetior och pånyttfödelse 

Profeten Elias ankomst hade förutspåtts: ”Se jag sänder pro-
feten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag 
kommer” (Malaki 4:5). Att Elia skulle komma tillbaka trodde 
man allmänt, eftersom han hade upptagits levande till himlen. 
(Elia antas vara född år 900 före Kristus.)

Till förbrytaren på korset sa Jesus att han, redan i dag, skul-
le vara med honom i paradiset. Här var det fråga om både för-
låtelse för synder och omedelbar återfödsel till andevärlden 
utan omvägen till ”dödsriket” (Lukas 23:43). 

Till judarna sa Jesus: ”Er fader Abraham jublade över att 
han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.” Ju-
darna sade då till Jesus: ”Du är inte femtio år, och ändå har du 
sett Abraham.” Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är 
och jag var innan Abraham blev till” (Johannes 8:56–58).

I Neale Donald Walschs bok Samtal med Gud (bok 3) förkla-
rar Gud: ”Utan reinkarnation – utan förmåga att återvända 
till fysisk form – skulle själen vara tvungen att uppnå allt den 
försöker uppnå inom loppet av ett liv, vilket är en miljarddel av 
ett ögonblick i den kosmiska tideräkningen. Alltså, ja, natur-
ligtvis är reinkarnationen ett faktum. Den är verklig, den är 
meningsfull och den är fulländad.”

Från boken Evangeliernas Jesus av William Barclay hämtas 
följande citat: ”Fariséerna trodde på kroppens återuppstån-
delse och en kommande dom, vilket inte saddukéerna gjorde”, 
(Apostlagärningarna 23:6–10). 

Biskopen emeritus Bengt Wadensjö år 2015

I min bok Andliga Ting redovisade jag en debatt inom Svens-
ka kyrkan då biskopen emeritus Bengt Wadensjö kommen terat 
en enkätundersökning om reinkarnation gjord av Centrum för 
samtidsanalys. Wadensjös artikel i Svenska Dagbladet (2015-
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12-24) hade rubriken ”Växande tro på återfödelse utmanar 
kyrkan”. I artikeln skriver Bengt Wadensjö: ”Det finns flera 
belägg i Nya Testamentet som bara kan tolkas som att Jesus 
räknade med reinkarnationen, även om han – i den text vi nu 
har i Bibeln – inte predikade den. Jesus ställdes inför en pojke 
och fick frågan om det var pojken eller pojkens föräldrar som 
syndat, eftersom pojken som straff för synder var född blind. 
Skulle pojken vara blindfödd som straff för sina synder mås-
te han ju ha syndat i ett tidigare liv. Jesus korrigerar inte de 
frågandes utgångspunkt utan går in i diskussionen utifrån de 
givna förutsättningarna, vilket måste ses som att han accepte
rade utgångspunkten” (Johannes 9:3). 

Vidare skriver Wadensjö: ”I ett samtal med lärjungarna 
i anslutning till mötet mellan Mose, Elias och Jesus på För-
klaringsberget framgår att Jesus räknar med att profeten Elia 
var återfödd till Jorden i Johannes döparens gestalt” (Markus 
9:1–13). 

Enligt enkätundersökningen tror mer än en tredjedel av 
svenska folket som helhet och mer än två tredjedelar av lan-
dets ungdomar på reinkarnation. Detta motsvarar cirka två 
miljoner vuxna och ungdomar.

På nätet fann jag en artikel om reinkarnation (L-Galleri: 
Själens återfödelse efter dödens fakta, 2020–12–20).” Idén om 
reinkarnation är främst karakteristisk för religioner av indiskt 
ursprung – hinduismen, buddhismen och jainismen, men un-
der det senaste århundradet har den spridit sig bland en bety-
dande del av befolkningen i länderna i den kristna traditionen. 
Till exempel säger studier som genomförts i England av Theos 
Center att mer än en fjärdedel av britterna nu tror på reinkar-
nation – 27 % (15 miljoner). Dessa idéer sprider sig också bland 
vissa ryssar.” 
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Kyrkans Tidning (2008-07-16)

Var tredje svensk tror ”helt eller delvis” på reinkarnation. Det 
visar en undersökning som presenteras i tidningen Dagen. 

Kristendomen om evigt liv

”Och detta är vad han lovade oss: det eviga livet” (Första Jo-
hannesbrevet 2:25).

Från Wikipedia: ”De äldsta kristna såg på döden som en 
skilsmässa mellan själ  och kropp.  Gnostikerna menade att 
döden var en befrielse ur kroppens fängelse, men de kyrkliga 
författarna, som bekämpade gnostikernas åskådningar, trod-
de att själen lämnar kroppen i döden. Idag tror man att tiden 
upphör att existera efter döden och att det finns ett evigt, oför-
störbart liv, som aldrig kan dö. Jesus kommer för att döma de 
levande och de döda. 

Man tror att man efter döden, om man tagit emot Jesus och 
dött i tron på Kristus får inträda i himmelriket (eller para-
diset) och där leva i perfekt harmoni med Gud. Genom Jesu 
död och uppståndelse besegrades döden och människan ska 
som honom kunna gå samma väg genom döden till ett nytt och 
evigt liv i himlen. De som levt syndiga liv kommer enligt kris-
ten tro att hamna i helvetet, den brinnande pinoplats där både 
kropp och själ fördärvas.” 

Svenska kyrkan hävdar att ”Kristus  skall återkomma på 
yttersta dagen för att uppväcka alla döda. De fromma och ut-
valda skall han giva evigt liv och evärdlig glädje, men de ogud-
aktiga människorna och djävlarna skall han fördöma till att 
pinas utan återvändo”. 

I den katolska delen av kristendomen är det bara helgon som 
kommer till himlen. Alla andra måste renas i ”skärselden” för 
att sedan nå himlen.
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Reinkarnation?

På nätet finns ett informationsställe som heter Bibelfrågan 
(allt ombibeln.se/bibelfragan/rapture.htm). 

Här citeras i sin helhet en frågeställning och ett svar, följt 
av min kommentar.

”Fråga: När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en 
gång eller har en del redan uppstått? 

Svar: Enligt Bibeln har ingen människa uppstått – mer än 
Jesus.

Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då 
Messias kommer för att upprätta Guds rike här på Jorden (För-
sta Korintierbrevet 15). De döda troende (de som har blivit om-
vända, ”frälsta”, i det här livet) uppstår då till evigt liv, och de 
troende som fortfarande lever förvandlas till evigt liv.

Enligt Bibeln ska de sedan ´vara präster och kungar´ och 
tillsammans med Messias regera över resten av världen där 
alla andra människor fortfarande lever som vanligt (Uppen-
barelseboken 20:4). Under de följande tusen åren är det deras 
uppgift att utbreda Gudsriket tills det slutligen omfattar hela 
Jorden.

Efter dessa tusen år, det som brukar kallas ´Tusenårsriket ,́ 
inträffar den andra uppståndelsen (Uppenbarelseboken 20:5). 
Då uppstår alla de övriga döda, det vill säga alla de som inte 
kallats av Gud under tiden mellan Jesu verksamhet på Jorden 
och fram till hans återkomst, miljarder människor som levt 
och dött genom alla årtusenden utan att ha fått någon möjlighet 
att välja om de skulle följa Gud eller inte. Men de uppstår inte 
till evigt liv, utan till vanligt fysiskt liv, för att liksom den 
´förstlingsskara´ som uppstått tusen år tidigare få sin chans 
att välja – ett val som leder till evigt liv eller evig död (precis 
som för dem som har möjlighet att göra sitt val i dag).”

Alltså: Efter ”tusenårsriket” sker den andra uppståndelsen 
för de övriga som inte kallats till Gud. Men de får inte uppstå 
till evigt liv! De skall uppstå till fysiskt liv, så att dessa ska få 
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chans att välja: antingen evigt liv eller evig död. Vad är detta 
om inte reinkarnation! 

Bibelfrågans tolkning stämmer inte med vad som står i 
Första Thessalonikerbrevet 4:16-17: ”Ty när Herren själv stiger 
ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns 
röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå 
först. Och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland 
molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. 
Och sedan skall vi alltid vara med honom.”

Edgar Cayce 

Här följer några citat från Edgar Cayce´s ”readings” om evigt 
liv och reinkarnation (reincarnationbooks.se/kap14).

En dam undrade om hon skulle komma tillbaka som ett 
djur. Cayce svarade skrattande: ”Naturligtvis inte, därför att 
reinkarnation handlar om mänskliga själar, själavandring, och 
du behöver kanske inte alls komma tillbaka, om du utvecklas 
perfekt i detta liv”. 

Vidare: ”Själen är evig, Guds arm är inte kort. Din själ går 
in (föds) i en kropp på Jorden, som du sedan lämnar när du 
dör. Reinkarnation berör bara utvecklade mänskliga själar, 
inte djur.” Cayce fortsatte: ”Vet du inte att den kristna läran 
anammade reinkarnationen i 300 år, ända tills det romerska 
inflytandet tog bort den, efter det att kejsaren Konstantin er-
känt den kristna kyrkan? Vad tror du de tidiga kristna tänkte 
på, när de frågade Kristus om han var Elias, som hade kommit 
före honom? De tänkte på reinkarnation, det är vad de gjorde.” 

När det gäller själen sa Cayce: ”Själen går inte förlorad; sjä-
len lämnar av sig själv en individs kropp i dödsögonblicket, 
personens egenart, själens individualitet, försvinner och går 
förlorad. Reinkarnationen eller möjligheterna till vidare ut-
veckling fortsätter tills själen av egen kraft har blivit ett helt 
fördjupat väsen”. Han svarade även på frågan om vad som hän-
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der om en själ misslyckas med att förbättra sig: ”Det är därför 
som reinkarnation finns och själen inkarnerar för att få den 
möjligheten att bättra sig.”

Colin Fry 

Colin Fry tillfrågas om ”dödsprocessen”.
The Diamond svarar i boken Andlig filosofi att man ”flyt-

tas till ett stadium av förtrolighet med bekanta omgivningar, 
men mer förfinade och förstärkta än på jordeplanet. Man får 
en känsla av trivsel, en känsla av tillhörighet och ändå förstår 
man att ens ande har upplyfts ovan jordeplanet och mer avläg-
set än detta. Man kan med rådgivning från de högre, få förstå-
else för vad man uppnått under jordetiden, och även vad man 
misslyckats med under samma tid.” 

Vidare: ”Till och med de som tvivlat på sig själva på det 
mest negativa sätt, inte tagit hand om sig själva, inte haft nå-
gon självaktning och inte heller älskat sina medmänniskor, 
hamnar i en vibration där möjligheter till framåtskridande, 
förbättring och att tjäna livet, lättare kan skönjas.”
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