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Intervju med Jesus:

Ordets betydelse
I närmare två tusen år har Jesus åberopats 
som den som kom med Guds evangelium.

 Frågan kan därför ställas: 
blev det som Jesus själv tänkt?
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FÖRORD
Inspirationen har varit framme och öppnat mina sinnen. Jag undrade vilka 
betydelsefulla ord Jesus skulle ha för vår tid – i fall han gav en intervju. Och 
svaren lät inte vänta på sig!

Människors erfarenheter av inspirationer har varit i en stor mångfald. Alla 
kan nämligen få inspirationer eller ingivelser. Vilken konstnär eller forskare 
har inte fått en inspiration? Det beror också på vilka värden man laddar ned i 
detta begrepp. Men handlar det om Guds ingivelser, eller bara om ingivelser? 
Definitionerna är säkert många, beroende på vilkas intressen som ska gälla 
och gynnas. Något egentligt regelverk för inspirationer finns inte – mer än 
den ärliga redovisningen förstås! 

Denna intervju bygger alltså på en tankemedveten inspiration om vad 
Jesus ord betyder för vår tid.

Inspirationens allmängiltighet är en annan sida att begrunda. I så fall, 
läs själva vad Jesus har att säga, så som jag blivit medveten om! Ordets 
betydelse upphör aldrig, och tiden står inte stilla!

Uppfattat av Paul Lindberg© våren 2006 
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INLEDNING: Denna intervju för tanken till ett speciellt medvetande som uppenbarades för 
tusentals år före vår tideräkning. Det användes av bland andra Den andre Zarathrusta, se-
nare som allmänt medvetande runt århundradena kring 500-talet före vår tideräkning (hebre-
iska profeter, indiska profeter, Siddharta Gautama, kinesiska filosofer och grekiska filosofer). 

Senare, vid Jesus tidevarv, hade detta tankemedvetande en allomfattande utbredning, 
och som Jesus själv använde och lärde ut, vilket tagits till vara för denna intervju.

Med tiden genomsyrades förnuftsutvecklingen genom detta tankemedvetande – både 
inom humaniora och inom naturvetenskap. Detta oumbärliga tänkande formade kunskaps-
sökandet som hade ett vällovligt och sanningsenligt syfte för en ändamålsenlig utveckling – i 
detta tycktes själva poängen ligga.

Efter hand var det många som ansåg detta medvetande som ett kollektivt medvetande 
(Hegel, Ljung m.fl.). Från bland annat hellenismen beskrevs tankemetoden komma som enti-
teter ur Pleroma – vilket används än i dag som andligt begrepp. 

Flera av de moderna kunskapsmetoderna formades med upprinnelsen ur detta tankemed-
vetande, vilket lett till en tankens evolution. Några få exempel kan här anges, såsom discipli-
nen dialektik, psykiatri, eller begrepp som kreativitet, och i modern tid den naturvetenskap-
liga bevisningsmetoden predikatlogik. 

Tankemetoden i sig har aldrig stått på någon vetenskaplig grund och har därför aldrig va-
rit någon förklaringsgrund, därför att den grundar sig på den gnista som kallas inspiration. 
Detta blev också stötestenen för vissa i det moderna experimentet (filosofisk materialism). 
Andra menade att inspiration enbart kommit människan till godo, och är någonting utöver 
det mänskliga förnuftet – innan den okända kunskapen kommit till kännedom. Ordet slump 
har därför många gånger stått som förklaringsgrund, eller begrepp, och fått ersätta okänd 
kunskap eller begreppet inspiration. Slump säger ingenting och kan aldrig vara en förklaring 
över huvudtaget!

Egentligen borde den materialistiska ståndpunkten kunna gå bra ihop med ovanstående 
tankemedvetande! Det finns ingen reell motsättning mellan filosofisk materialism och tanken 
på inspiration. Det är alltså en motsättning grundad på otillräcklighet och om en ännu inte 
funnen förklaringsgrund. Ett tidigt argument mot en ensidig materialistisk ståndpunkt kom 
redan under antiken: trots att du inte ser luften du andas, så är det luften (syret) som gör 
dig levande! Därefter har hur många argument som helst kommit till kännedom. Men filoso-
fisk materialism har ändå fyllt sin stora betydelse och varit nödvändig för den dialektiska kun-
skapsutvecklingen, som bland annat antites mot okunskapen eller religionernas inskränkthet.

Jesus tankemedvetande grundar sig alltså på ovanstående teser om inspiration, enligt 
honom själv. Här ingår även de tre begreppen cogitare - rema - vacatio. Dessa tre begrepp 
förklarar andeinriktningen som kommer ur inspiration. De tre begreppen formulerades under 
200-talet (v.t.) och övertogs av kristenheten, men som tyvärr i viss mån förvanskades av Au-
gustinus.

Alla ovan angivna begrepp, tillsammans med Jesus utsagor, (här ingår även filosofisk ma-
terialism), har varit förutsättningarna för denna intervju.
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Anmärkningar till följande intervju: frågorna, och parentesernas innehåll, är mina egna. 
Tankestrecken, citattecknen, och vissa kursiveringar avseende på begrepp, är upp-
komna genom tolkningar av det Jesus berättar.

BÅDE PAULUS OCH AUGUSTINUS skriver att du är Gud! 
Jesus säger: – Det finns bara en Livsande och det är vad människorna kallar Gud, eller 
Allah, eller Jehova – allt i enlighet med era respektive traditioner! Varför inte Allahjahvédeus? 
Saul gjorde mig till Gud för hans syftens skull! Treenigheten är en missuppfattning, uppkom-
men av Augustinus då han förklarade relationen sonen - andekraften - Gud. Augustinus me-
nade att det var tre aspekter av samma sak.

Det finns en korrektare uppfattning, som beskriver att jag Är i Livsanden i mina tankar (co-
gitare - rema - vacatio), det innebär att jag förstår Livsandens avsikter helt och fullt och finns 
därför i Livsandens medvetande – Livsanden Är i mig och jag Är i Livsanden. Detta är den 
korrekta uppfattningen (Predikatets logik). Precis på samma sätt som senare Tomas blir min 
tvilling, eller jämlike, därför att även han blir medveten om Livsandens avsikter. 

Numera vill jag att liknelsen tvilling övergår till jämlikar, vilket är pluralis, eftersom det var 
detta jag menade. Alla kan bli mina jämlikar! När eleverna rätt förstått läraren visar sig Livs-
anden, och de gör gemensam sak med Livsandens avsikter!

Jag har också berättat, ganska tydligt, att jag är en son kommen av människor – männis-
kosonen, vilket inte borde kunna ha missförståtts. Det finns ingen mystik i detta – mystiken 
kan ni alltså avvara. Att jag kallades människoson var menat som solidaritet och identifika-
tion med de människor jag verkade för.

Flera profeter av mitt folk kallades människoson. Det har samma betydelse i vardagssprå-
ket som när man säger: ”jag är bara en vanlig människa”, alltså den nakna människan utan 
övernaturliga krafter, med brister och tillkortakommanden. Jag är alltså inte Gud! Jag blev 
kallad av Livsanden, och fick själv klart för mig om vägen, sanningen och livet. Det framgår i 
evangelietexterna, om än med vissa oklarheter. Evangelierna får ändå duga! 

Jag kallades även faderns son. Det var en travestering av mitt folks Adonai, den patriar-
kaliska gudsuppfattningen. Jag blev alltså den förstfödde bland min tids människor, med den 
nya insikten som kom ur evangelium. Jag föddes i uppståndelsen. Det vill säga, barn lär sig 
av kärleksfulla och förnuftiga föräldrar, eller föredömliga auktoriteter – så som Adonai. Där-
för gjordes jag till faderns Son – vilket alltså är symboliskt ur en patriarkalisk synvinkel. Jag 
skulle likaväl kunna ha gjorts till Son av Livets Moder – självklart!

Mitt biologiska arv, som det berättats om i evangelietexterna, är betydelselöst. Jag ska 
aldrig bli någon världslig furste, det var fariséernas förhoppningar om en speciell messias. 
De har ännu inte funnit sin messias! Nej, i stället önskar jag av hela mitt hjärta att ni blir mina 
verkliga jämlikar! Detta erbjudande är väl mycket större än om jag vore en härskare över 
er! Ni borde ha fått nog av härskare. Alla kan bli jämlikar med sin lärare, även om ni inte blir 
bättre än läraren.

EFTER TVÅTUSEN ÅR har världen inte förändrats mycket – är du besviken? 
Jesus säger: Världen har faktiskt förändrats mycket. Och nya förutsättningar möjliggör stora 
förändringar av världen. Med denna ofantliga förändring som skett borde den materiella 
nöden i världen kunna dödas. Orättvisor och girig egoism är det som regerar världen, i en 
katastrofal omfattning. Detta beror delvis på att ni inte kunnat koppla kunskap och vetande 
med Livsanden. Ni uteslöt Livsanden med ersättning av er egen självgodhet. Och ni nationa-
liserade era gudar för att användas mot varandra! Blev världen bättre utan Livsanden?

Jag uppmanade människorna att följa mig – ja, mig personligen. Jag vill naturligtvis fort-



10 11

farande att alla följer min väg. Det är minst lika viktigt i dag som tidigare. Följ då kärlekens 
intentioner, det är ett rättesnöre och ett minimikrav. 

Och detta hävdar jag åter igen: älska era medmänniskor, var toleranta mot varandra, sam-
arbeta hellre med varandra och gläds åt era olikheter, religioner och kulturer! Tävla i att vara 
hur goda som helst, det säger jag! Var därför inte kärleksfulla till ondskan, eller toleranta till 
intoleransen! Om ni absolut inte vill detta, sök då heller inte Livsanden – det är meningslöst! 

Kulturella, politiska eller etniska skillnader ska inte kunna vara någonting som söndrar 
era liv. Skillnader är till för nyttans, mångfaldens och glädjens skull. Vem vill exempelvis äta 
likadan mat dag efter dag, eller läsa samma bok om och om igen? Nej, variationerna i era liv 
är för harmonins skull. Men dessa variationer får inte bygga på ojämlikhet, egennytta eller 
egoistisk ondska. 

Det finns alltså all anledning att vara besviken så länge ondskan har sitt fäste i människor-
nas medvetanden. Ondskan finns alltså och måste alltid bekämpas. Att förneka att ondskan 
finns är som att förneka att förintelsen inte har existerat. Denna förnekelse görs i dag av ond-
skans försvarare, vilket i förlängningen blir till försvar av den ondskefulla egennyttans livsstil. 
Egennyttan är egoismens motpart till kärlekens communio. 

HUR SER RELIGIONERNA UT I DAG, och vilken betydelse har de för människorna? 
Jesus säger: – Människan har en fundamental gnista för andeinriktning inplanterade i med-
vetandet och egentiden. Med god urskiljning måste ni därför lära er skilja mellan inbillade 
infall och inspiration, eller mellan spekulation och inspiration.

De flesta människor är i dag ganska medvetna om religionernas ofullkomlighet. Ha klart 
för er att religioner är människors verk, för människorna här i världen. Det är inte Livsanden 
som skapat människornas religioner. Människorna har däremot gemensamt sökt Livsanden 
genom sina respektive religioner. Men sök inte ”Gudsstaten” i den här världen det ledar bara 
till eländig teokrati – någonting som aldrig kommit från Livsanden. Sök heller inte Livsanden 
där Livsanden inte finns.

De heliga skrifterna är skrivna av människor och förgudade av människor, men ofta med 
skarpa inspirationer genom Livsanden, och dessa skrifter har därför en stor giltighet. Sam-
tidigt finns det mycket ogräs som behöver rensas. Vilken religion som står Livsanden när-
mast beror inte på religionen utan helt på den enskildes personliga beteenden, attityder eller 
egenskaper och relationerna med Livsanden.

Religionsanhängarna tvingades många gånger i historien att gå maktens ärenden. Män-
niskas makt över människa blev därför till hennes fördärv. Men detta är inte alltid de troendes 
fel, de hindrades från rätt andeinriktning och rätt handlande genom manipulation. Precis som 
fariséerna hindrade människorna att dricka från Livsandens rena källa. Andeinriktning, eller 
vilka ståndpunkter som helst, kan naturligtvis aldrig tvingas fram, då blir det fel, har det alltid 
visat sig.

Fariséernas handlande är ju min personliga erfarenhet och lärdom från min judiska ung-
dom, men den erfarenheten har visat sig vara allmängiltig för all maktutövning i hela världen. 
Politiskt utnyttjande av troende människor sker i all religionsutövning än i dag, vilket är ett 
faktum. De rätta herdarna värnar däremot om lammen. 

Människas makt över människa är rådande förhållandena i världen och tillhör världsord-
ningen. 

Mamon är i dag guldkalven eller den sekulariserade världens gud, med sina köp-och-
var-glad-tempel. Livet blir på många sätt och vis en andefattig verklighetsflykt – hur positiva 
människorna än tycks vara i sina förhållanden till denna gud. Alla världens politiska system 
står i beroende under Mamon. Mamon har heller inte lyckats lösa ojämlikheten i världen, 
på grund av den kärlekslösa oförmågan och oviljan. Det innebär att över 200 miljoner män-
niskor är förslavade i er tid, mest kvinnor och barn. Över miljarden människor utnyttjas som 
billig arbetskraft utan fria demokratiska rättigheter. Mamon i er tid, står många gånger ansva-
rig för söndrande krig mellan olika folk. Mamons vapen låter folk mot folk förblödas. Krigen 
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i världen skördar miljoner liv, och låter miljoner barn hungra och lida. Ovanstående fakta är 
realiteter i er tid och allmänt kända. 

Trots allt finns det hur många föredömliga samhällsledare, och organisations- och före-
tagsledare som helst, vilka alltid sätter humaniteten i centrum, och som alltså inte alls går 
Mamons ärenden. Se gärna dem som goda förebilder för det goda samhället! Det föredömli-
ga ledarskapet måste alltså bli eftersträvansvärt och bli föremål för en granskande urskiljning 
ur andliga och politiska perspektiv.

Det finns dock en alternativ väg och en lösning över världens ondska, och det är din egen 
flykt till verkligheten. Och det sker genom din personliga kontakt med Livsanden. Det är möj-
ligt med din egen goda vilja, för en aktivare förändring av dig själv. Förhoppningsvis leder 
förändringen till ditt eget nya handlande för kärlek och rättvisa. 

Materiell, andlig och social välfärd är alltid Livsandens målsättning – för alla folk i världen. 
Mamon däremot ger bara illusioner av välstånd – ett bländande välstånd för en liten del av 
världens folk, och ingenting att stå efter. Rätt välstånd handlar i stället om proportioner och 
jämn fördelning. Det gäller att avslöja den avskyvärda Mamondyrkan, där den materiella yt-
ligheten blir slutfasen för livets mening. Samtidigt finns en stor materiell fattigdom i världen, 
som bara kan förändras genom kraftfullhet i kärlek och rättvisa. Det finns alltså stor fattigdom 
i människors hjärtan, trots världens materiella rikedomar.

Det hjälper heller inte människor i armod om ni bara är er själva nog, i er egen tro. Nej, 
först och främst gäller det goda gärningar, av detta kommer rätt andeinriktning. Detta ansvar 
går inte att definiera bort. 

Med goda gärningar menas inte enbart gåvor – hur bra och viktigt detta än är. Det hand-
lar även om var och ens deltagande i en aktiv andeinriktning. En sådan förändring bland 
så många som möjligt, leder till förändringen för alla människors rättmätiga del av världens 
samlade rikedomar, efter var och ens behov! 

Det finns i dag en ändamålsenlig globalisering av världen – en utveckling på gott och på 
ont. Världens folk förenas i ömsesidiga beroendeförhållanden och i gränsöverskridande 
samarbeten. Denna vällovliga utveckling omkullkastas många gånger av Mamons politiska 
makthavare, i hegemonisträvande iver över världens människor, till att göra dem till fogliga 
och själlösa produktions- och konsumentkroppar. Detta vet ni redan, men jag vill alltså öppna 
era ögon ännu mera för denna verklighet! 

Världens religioner, och historiens profeter är i grunden helt samstämda om att denna 
värld måste tillhöra alla människorna. Ingen ska kunna säga: detta land, denna jord eller de-
lar av världens rikedomar är min äganderätt. Ni kan däremot vara goda förvaltare, men inga 
ägare! Mitt uppdrag från Livsanden är att döma denna världsordning. Därför säger jag: värl-
dens rättsinnehavare är Livsanden, enbart för alla människornas skull! Jag kom inte till er för 
att ena världen, nej, jag har kommit för att splittra denna världsordning.

VAD HÄNDER MED RÖRELSER som skadar och sårar människor? 
Jesus säger: – Jag menar att världen förändrats mycket. Den goda förändringen sker i en 
ändamålsenlig utveckling. En klar och synbar förändring som trots allt sker till det bättre. Det 
är denna positiva förändring som kommer alla jämlikar till godo inför uppståndelsen. 

Genom rätt andeinriktning, det vill säga då kärleken ges ett fullkomligt företräde, då sker 
en kvalitativ förändring. Detta sker ofta i det tysta och kan ta tid i anspråk. Här gäller det tåla-
mod och uthållighet. Att gå hetsigt fram kan i stället stjälpa den kärleksfulla framkomligheten, 
har det visat sig. Men i sammanhanget får det heller inte finnas brist på handlande. Och det 
är därför ett svårt avvägande, som kräver stor urskiljningsförmåga. Tillsammans klarar ni det, 
har det också visat sig. Var därför inte rädda att gå till handling, eller för att göra fel – bara 
man lär sig något av detta! 

Men ändå, se själva hur exempelvis den eländiga gamla kristna kyrkan steg för steg, sak-
ta men säkert, reser sig upp, och klär sig i en helt ny skrud. Det sker i flera delar av världen. 
Fördomar och intolerans bryts och ersätts av kärleksfullhet, vilket kan urskiljas på många 
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sätt och vis. Nu gäller det att lyssna på en enda röst, en röst som inte tillhör världen, det är 
alltså Livsandens röst ni ska lyssna till! 

I vissa delar av världen finns det numera samfund med kvinnliga präster och biskopar, 
och det är i föredömlig linje med Livsandens välvilja. Liknande rättvisa ska utvecklas i hela 
världen, genom bland annat människornas goda vilja, och genom alla era religioner, bara för 
att falsk religion ska dödas i era medvetanden. Detta är vad ni är kapabla att utföra inom era 
respektive religioner. Falsk religion respektive sann religion finns inom samtliga religioner 
eller samfund, och i stor blandning.

Förändringar inom den nuvarande kristenheten möjliggörs på grund av återgången till 
Livsandens ursprungliga intentioner och i enlighet med bland annat evangelium. Hitintills har 
detta skett i ett medvetet handlande av dem som åstadkommit dessa förändringar. Föränd-
ringarna har skett med den goda viljan av både troende och icketroende – och hand i hand. 
Det som stort ska bli sker många gånger i tysthet. Vill ni att berg som är i vägen ska flytta på 
sig, så ser ni till att de flyttar sig. Lönen för dessa framgångar kan därför förklaras under pa-
rollen kärlek och rättvisa.

Människorna måste själva handla och segra – det är en del av vägen. Riket som jag be-
rättar om måste bli var och ens eget verk. Och under vägens gång sker förändringarna i 
ljuset av ditt inre. Men du går aldrig ensam. Med dig har du Livsanden och alla dina jämlikar. 
Och tillsammans hittar ni stor meningsfullhet.

VI SKA HA TÅLAMOD, säger du! Men ska det ta tvåtusen år till förändring? 
Jesus säger: – Människan lever i genomsnitt till 75 år, i de delarna av världen med de bästa 
livsbetingelserna. Det är alltså inte tvåtusen år som människorna får vänta. Här gäller det var 
och ens egentid. Dessutom har det skett mycket under tvåtusen år – både på gott och på 
ont. Det allra viktigaste som skett är de nya förutsättningarna för det goda samhället, som ni 
nu ska verka för. I detta nya perspektiv kan ni inte längre utesluta Livsanden i era medvetan-
den. Världen blev nämligen inte bättre utan Livsanden. Och detta ska ske genom frivillighet 
och utan makt.

Utgångspunkten för människan i tillvaron är alltså var och ens relation till Livsanden. En 
ganska kort tid då mycket ska bli till. Du ska alltså bli till medan du passerar! Det är detta en-
skilda liv som ska mätas. Vilka skatter har var och en samlat på sig? Vad får du ta med dig? 

Det blir visserligen ingen lön i uppståndelsen, men det lönar sig rikligt ändå. Många seku-
lariserade människor, och förresten även många troende, vill inte tro på någon fortsatt me-
ning för den enskilde människan. Men det var just detta som var den huvudsakliga meningen 
med Livsandens avsikter och som ni kallar Evangelium. 

Om uppståndelsens realiteter känner treenigheten Zarathrusta, Siddharta och jag själv 
till. Vi har nämligen samma livserfarenhet och komna ur Livsandens avsikter! Leta alltså inte 
efter det särskiljande hos oss tre, hitta det som enar oss, och som kan forma er! Se detta 
som ett prov på tolerans för varandras religioner, och lär er av varandra! Ena det som är värt 
att ena, och splittra det som bör splittras! Ni ska även ha klart för er att jag också finns i alla 
Abrahams religioner: islam, kristendom och judendom. Låt därför tolerans och vetande ut-
veckla er! Det finns ändå ingen fullkomlig religion som är människors verk. Det finns dock en 
fullkomlig religion och det är kärleken.

När politiska motsättningar, eller religions- och etniska motsättningar, blir som svårast, är 
försoning det allra bästa!

Alltså: vilken religion du kommer ifrån spelar ingen roll, det är din personliga vandring på 
vägen som är betydelsefullt i Livsandens ögon!

Jag uppmanar till tålamod och uthållighet, men inte till återhållsamhet i handling! Jag 
uppmanar även till lärandet av en god urskiljningsförmåga, bara för att ni ska kunna genom-
skåda världens falskhet, oväsentligheter och bländande nonsens. Och med denna insikt och 
i samarbete med likasinnade går ni till handling! 
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Ni är mycket fästa vid era traditioner! Men, det är inte i första hand era traditioner ni ska 
vara trogna! Nej, först och främst ska ni vara trogna kärleken, försoningen och Livsanden!

Meningen med detta korta liv är nämligen att ni blir till medan ni passerar. Att ni löser så 
många knutar eller problem som möjligt. På detta sätt blir det korta livet i sig utgångspunkten 
för era fortsatta liv. Här sker också din personliga uppståndelse i medvetandet.

Det svåraste tycks vara en klar andeinriktning för möjligheten till en personlig uppståndel-
se. Samtidigt som detta är det viktigaste budskapet från Livsanden till människorna. I detta 
budskap ligger också kärnan i min förkunnelse, nämligen om hur människorna ska förhålla 
sig inför denna möjlighet. 

Ni har säkert märkt att jag talar om uppståndelse med två aspekter: uppståndelse i ditt 
eget medvetande som du själv kommer fram till, vilket leder till en personlig uppståndelse 
från död till liv. Detta menar jag tillhör din nya verklighet!

VARFÖR ÄR DETTA BUDSKAP så svårt att ta till sig? 
Jesus säger: – Det tycks för många ligga i sakernas natur, de menar att tro är tro och ve-
tande är vetande. Men ni ska veta detta, att vetandets upptäckter många gånger haft sin 
upprinnelse ur andlighet – inte nödvändigtvis i religiös bemärkelse. Alltså: allt vetande har 
upptäckts genom medvetandet i våra interagerande relationer av impulser utifrån, eller från 
omvärlden. 

Och detta med tro och vetande är inte på något sätt särskiljande i egentlig mening, det 
alstras av samma impulser utifrån. Tro och vetande sker bara i era medvetanden och prövas 
i era tankar genom teser och antiteser vilket leder till synteser – i bästa fall. På så vis sker 
alla människans tankeprocesser – med många mer eller mindre lyckade resultat. Men det är 
ändå genom dessa funderingar, oavsett om de prövas genom laboratorieexperiment, som ni 
kan komma fram till riktiga slutsatser över huvudtaget. 

Tänk på, att under min ungdom, eller långt tidigare, fanns det knappast några vetenskap-
liga laboratorier över huvudtaget, ändå kunde exakta kunskaper uppenbaras. Detta kunde 
ske på grund av lyhörd sinnesnärvaro i medvetandet och en väl avvägd urskiljningsförmåga, 
ofta komna genom inspirationer. Vi lärde detta av bland andra grekerna, men också genom 
våra egna erfarenheter! 

En hel del berömda forskare har under tidens gång åberopat att de fått inspirationer eller 
förnimmelser, som de spunnit vidare på, för att sedan komma fram till trovärdiga slutsatser.

Men även i fråga om budskapet om en möjlig uppståndelse finns det naturligtvis en bak-
omliggande vetenskaplig grund, som Livsanden känner till. Även jag vet hur det går till, och 
även ni kommer att få en fullkomlig vetskap om detta. Ingenting kommer att förbli fördolt. Om 
dessa kunskaper kommer de vetenskapliga forskningsresultaten att redovisas framöver. All-
ting kommer upp till förståelse och synbarhet. 

Att ni inte redan från början kunnat veta allt, utan att ni i stället fått anstränga er själva, har 
betydelse för er egen värdighet. Det handlar om er egen delaktighet i den ändamålsenliga 
utvecklingen. Någon annan möjlighet har inte funnits. Det är heller inte svårt att förstå – om 
ni inte varit engagerade i sökandet efter kunskapen hade ni heller inte fått veta någonting. 
Det beror på mänskligt handlande med möjligheter genom inspirationer. Ni är i Livsanden 
och Livsanden är i er! Kunskapen på gott och på ont avgör ni genom er urskiljningsförmåga 
som ni lär er, och ni låter er inspireras av kärlek och rättvisa.

MEN HUR SKA MÄNNISKOR kunna tro på budskapet? 
Jesus säger: – Jag själv visade en gång hur människor kan botas genom Livsandens he-
landekraft. Mitt exempel då visade var ni är på väg i dag. Det var alltså en föraning om vad 
som komma skall. 

Evangeliebudskapet lär dig en andeinriktning som handlar om förnuft och urskiljning, vilket 
fordrar en hel del kunskap kring moral och etik. 

Exempel på analogi: Salamandern får ny svans om den tappas, så som den är skapad. 
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Och nya biologiska reservdelar för människor kan redan odlas som ersättning av sjuka or-
gan. Det var två aspekter av ungefär samma sak – helande. I båda fallen finns relationen 
stamceller och människans upptäckter inom biomedicinen. Men, ansvarsfulla människor har 
satt upp etiska gränser för människors skapande. Denna etiska relation handlar om avsikter 
kontra misstroende. 

Avsikterna gäller, enligt producenterna, bra medicinska produkter för vinstens skull, och 
därmed för människorna. Mot detta står ett misstroende för avsikterna, med bedömningen 
för konsekvenser och fara. Men också förebråelser kring de biomedicinska avsikterna i 
gränsområdena för hållbar etik. Detta handlar om teser och antiteser, som i bästa fall kan 
resultera i hållbara synteser. 

Den medicinska ingenjörskonsten forskar i dag med så kallad nanoteknik, och dataforsk-
ningen arbetar med röststyrning, och med tankestyrda dataprocesser, vilket också så små-
ningom kan resultera i slutfasen helande.

Ni som har öron och ögon förstår! I sammanhanget måste ni också förstå skillnaden mel-
lan forskningsindustrins avsikter kontra de ändamålsenliga resultaten. Alla resultat är dä-
remot inte av godo. Genom förbättrad urskiljningsförmåga hos er kan de falska avsikterna 
avslöjas, så att endast de ändamålsenliga resultaten kommer människorna till godo. Detta 
är en del av vägen som leder till sanningen och livet. Urskiljningens förutsättningar är det 
öppna demokratiska samhället, och människor med rätt andeinriktning – oavsett religion. 
Förutsättningarna finns inte automatiskt, de måste skapas av likasinnade, och som inte har 
ett okritiskt bifall till makthavarna. Detta är alltså en del av vägen.

Kunskaper resulterar många gånger till människans skapelser av sin egen avbild, eller till 
hjärnans förlängda organ eller hjälpmedel ut i världen. Detta ska inte behöva uppfattas som 
skrämmande eller teknokratiskt – om det inte missbrukas förstås. Se därför till att det inte 
missbrukas, men var inte emot den kunskapande utvecklingen! Gläd er åt den vunna kun-
skapen, den tillhör människan!

Vissa grundläggande delförklaringar om existensen är redan framförda genom en rad av 
världens främsta forskare. Det har skett genom Albert Einsteins relativitetsteorier, eller Paul 
Diracs teser, och med många flera forskare. Exempelvis: det gäller bland annat teserna om 
materiens ekvivalens med energierna. Och det är på den kvantmekaniska nivån som livets 
växelverkande processer läggs till grund för att åter komma till liv på cellnivån. Allt sker i ho-
listiska relationsprocesser beroende på orsak och verkan. Det ena leder till det andra, punkt 
för punkt.  Döden är ett kvantfenomen och förutsättningen för livets processer! Från död till 
liv. Men dessa förändringar sker enbart på kvantmekanisk nivå genom det kvantmekaniska 
medvetandet. Livets kunskap vill Livsanden inte hålla hemligt för er – inte på något sätt!

Det är på kvantmekanisk nivå som alla tankar och minnesrelationer sker – som bland an-
nat möjliggör den här intervjun. I analogi med ovanstående kan ni se den biologiska hjärnan 
som en biologisk processor. Hjärnan i sig har ingen egen förmåga att tänka eller minnas. 
(Tänka och minnas är två aspekter av samma sak). Hjärnan finns enbart till för medvetan-
dets skull, för att möjliggöra människans materialiserade existens. Tanke och minne sker 
bara i din personliga egentid och med ditt unika kvantmekaniska medvetande – i oförgäng-
lighet! Exempel på effekter av detta är bland annat den oerhörda snabbhet som utlöser tan-
ken, och som möjliggör din förmåga att formulera tankekedjor för exempelvis vanliga samtal. 
Samtalet tycks gå lika fort som dina tankar. Detta sker närmast i rum-tid-löshet, eller i ett 
logiskt allt-i-ett-predikat.

Människans bästa egenskaper sitter alltså inte i de biologiska arvsanlagen, utan i tanke-
medvetandet. Och det är där ni finner skatten som ni samlat på er under den korta livstiden. 

Det genetiska eller biologiska arvet däremot är resultaten genom sexualiteten, för livet och 
den biologiska kroppens och glädjens skull.

Det är de växelverkande energierna på kvantmekanisk nivå som visar Livsanden i fysika-
lisk och biologisk närvaro, som liksom ”tickar” eller ”andas” upprätthållande av liv. Och detta 
livets predikat tillhör logikens bevisföring över sanningarna som ständigt uppenbaras och 
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förklaras av vetenskapen. 
Mer om dessa fenomen får ni själva del av genom den vetenskapliga kunskapsutveckling-

en som sker i världen, och som handlar om att söka och finna den meningsfulla kunskapen. 
Det blir därför den vetenskapliga forskningen, som helt ofrivilligt oftast, får visa den växande 
kunskapen som berättar om den ändamålsenliga utvecklingen, (teleologisk evolution) vilket 
alltså inte är av någon slump. 

Slump i vetenskaplig bemärkelse existerar inte – eftersom det bara är ett nödord för okänd 
kunskap – slump är en singularitet eller pseudobegrepp. Eller som Einstein uttryckte det: 
”Gud kastar inte tärning om existensen!” 

Andlighet och vetande är trots allt förenligt! Så vill också Livsanden framöver bli respek-
terad då ni söker sanningen! Alltså: förena tro och vetande i era medvetanden! Gör det, så 
kommer mycket mera att uppenbaras, och samtidigt ge större förståelse för Livsandens av-
sikter!

VAR KOMMER MÄNNISKAN IN i denna teknologiska världsbild? 
Jesus säger: – Genom medvetenheten visar sig människans värdighet och meningsfullhet 
kopplad till fysik och biologi. Och den biologiska sexualiteten, exempelvis, möjliggjordes för 
kärlekens skull. Det finns överhuvudtaget inget liv utan sexualitet – även om denna lust och 
glädje i människors tappning har missbrukats hur mycket som helst. Men så är det tyvärr 
med hela den mänskliga existensen. Därmed kom behovet av det korta livet, med var och 
ens prövningar för möjligheten till kvalitativa förändringar. Därför är också etiska regler, skriv-
na eller oskrivna, av största vikt. Om detta måste ni alltså lära! 

Om jag nu tar sexualiteten som ett enda exempel, så måste denna kopplas med kärlek 
och vänskap. En vänskap som inte alltid är en längtan efter barn, utan för den glädjefulla 
kärleken i sig. En kärlek som för vissa verkar anstötligt, men som ni fått genom Livsanden. 
Denna glädjefullhet har alla rättigheten till. Däremot, allt slags utnyttjande, prissättning, do-
minans och ofrihet tillhör ondskans missriktning, och skall därför försvinna. Förändringen kan 
segra under parollen kärlek och rättvisa! Hur familjebilden kan ta sig ut tillhör den fria viljans 
variationer och som i kärlekens och rättvisans namn ovillkorligen måste tolereras.

Den teknologiska världsbilden är alltså ett faktum, för existensens skull – men ändå inte 
ett fullkomligt faktum. Människans roll blir därför vad ni själva åstadkommer. Någon annan 
möjlighet finns inte. Det är själva huset som ni bor i. Er värdighet däremot gestaltar ni genom 
den vägledning ni får av Livsanden – bara för att ni lättare ska kunna lyckas. Världen är full 
av misslyckanden, men också med stora mänskliga framgångar. Om ni inte vill ta till er detta 
erbjudande, ja, då kan den teknologiska världsbilden bli lika monstruös som era egna sci-
ence fictionsfilmer. Ni måste alltså själva rycka in i handlingen. Ert handlande för kärlek och 
rättvisa måste få ta plats och utrymme i världen. Ja, ni ska dominera världen med kärlek och 
rättvisa i hela dess omfattning och på alla plan! Ni behövs verkligen för världen!

I MÅNGA MÄNNISKORS TVIVEL tycks inga svar från Gud komma! 
Jesus säger: – Tvivlets mening ligger i ordets betydelse, och är en del av vägen och förut-
sättningen för var och ens tillblivelse. Tvivlet är dialektikens antites mot ohållbara religiösa 
eller andra ohållbara teser, och är alltså till för att ni ska komma till klarhet. Det handlar om 
urskiljning, och denna förklaring från min sida är till för förståelsens skull! Med urskiljning skiljer 
ni agnarna från vetet! Och denna urskiljning gör även jag, i en ständig dom över människors 
olika beteenden!

Det finns många storartade tvivel hos människorna och som får betydelse och mening! 
Det ser vi exempelvis hos författaren Albert Camus i sina existentiella tankar. Han genom-
skådar världens illusionism, och ohållbarheten med det korta livet. Detta uppenbaras i ett 
bländande mörker fullt av ångest, just under de svåraste tiderna under andra världskriget. 
Hans stora besvikelse över Guds obefintlighet formuleras i inspirativa böcker, som berättar 
något mycket mera än om Guds obefintlighet. Hans böcker blir nämligen som megafoner för 



16 17

andeinriktningens betydelse, mörkret bländar och får människor att mogna i tillblivelse.
Författarinnan Karen Armstrong har med sina böcker gjort klart att hennes tvivel grundar 

sig på att hon aldrig tycktes få något svar från Gud, hur mycket hon än bad till Gud. I själva 
verket kom svaren i hennes egna böcker. Det blev högljudda svar, med hyggliga bokupp-
lagor, där hon själv fått redogöra över bland annat sina tvivel. Dessa tvivel fick läsarna att 
komma till insikt över tvivlets betydelse. Så här kan alltså den undermedvetna tillblivelsen ta 
sig ut. 

Själv tvivlade jag åtskilliga gånger i stor ångestfullhet. Jag bad Livsanden många gånger 
att få slippa dessa prövningar, som kändes så motbjudande. Då kände jag mig inte speciellt 
tapper eller modig. Men ur dessa tvivel blev jag till. (Se människan – ecce homo!)

Alla som känner mig, alla mina jämlikar, vet att jag aldrig låter mig formas av världen. Det 
vill jag att även ni ska låta bli att göra. Nej, jag formar själv den nya världen tillsammans med 
mina jämlikar, precis så som Livsanden vill. Och denna vilja kommer från Livsandens ända-
målsenliga utveckling! 

FINNS DET NÅGON MOTSÄTTNING mellan dina ord och Paulus? 
Jesus säger: – Predikningarna lades i min mun av Livsanden, till det att jag själv kom till 
medvetande om vägen, sanningen och livet. Jag frågade mina lärjungar: vem tror ni, och 
våra anhängare, att jag är? Ingen av dem svarade att jag var Gud. De visste alla vem jag är, 
och tyckte därför frågan vara tjatig och underlig. Detta var också meningen med min dumma 
fråga till dem, den var ställd för att ni skulle få svaret. Ni har visserligen varit tröga att förstå 
detta. Jag är alltså inte Gud utan fick själv lära mig allt det som hela den övriga världens 
människor frivilligt kommer att få lära sig – sakta men säkert. Då blir ni jämlikar med mig, och 
med alla de miljoner människor som redan är jämlikar. Detta är budskapet från Livsanden till 
mänskligheten, och som jag berättar för er.

Jag prövades av världens ondska och frestelser, precis så som ni prövas genom den verk-
lighet ni upplever i det korta livet. Livsanden utsätter er aldrig för prövningar. Inte på något 
sätt, det vore en alltför grym cynism. Det är er egen verklighet och era beteenden mot varan-
dra, med er egen fria vilja, som utsätter er för prövningar. Livsanden hoppas därför att ni kan 
lära av era egna prövningar. 

En annan viktig fråga ni bör ställa till er själva: klarar ni av att bära den totala friheten? 
Självklart vill ni ha så stor frihet som möjligt! Men i så fall måste ni klargöra för varandra vad 
ni menar med frihet, så att din frihet inte blir någon annans ofrihet. Alltså: frihet måste läras 
och grundas på kärlek och rättvisa, annars blir det som det ser ut i världen.

Ondskefull död och förintelse kan ni aldrig belasta Livsanden för, det är många gånger 
människornas eget verk. Naturkatastrofer är inte helt oundvikliga, någonting som ni i stor 
utsträckning skulle kunna förbereda er inför, genom ständig beredskap och vetenskaplig ur-
skiljning. Naturen är inte fullkomlig, och därför måste ni gemensamt lära er att förvalta detta 
värdefulla kapital för ert eget bästa. Ni måste alltså lyckas med detta, annars har ni inget hus 
att bo i!

Ni kom nakna till en ofullkomlig värld, och ofullkomliga är även ni. Ni kan emellertid själva 
göra er mera fullkomliga innan ni går härifrån! 

Prövningarna möjliggör emellertid er tillblivelse, och låter ondska eller sorg tvättas bort 
från era liv, om ni själva vill! Livsanden låter inga liv gå till spillo, inte på något sätt! Den ma-
teriella människan är ekvivalent med de rena energierna. Ingenting är vad det har varit, allt 
förändras och blir till nytt. Tidspilen går oåterkalleligen i en enda riktning. Det är alltså om 
detta jag predikar – om meningsfullheten med denna korta livstid som ni passerar! 

Jag utgår bara från min verklighetsuppfattning och av det som Livsanden lagt i min mun. 
Detta återberättas i evangelietexterna. Saul däremot, utgick från de värderingar han var slav 
under, och han agerade genom den verklighetsuppfattning han kom fram till. 

Sauls berättelser tvingade in evangeliebudskapets intentioner till hans spektakulära syf-
ten. Han gjorde mina ord bärande för hans avsikter, till att göra hans sak till min sak! Detta 
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borde alla nyktra människor för länge sedan ha förstått! Men den stora druckenheten gjorde 
i stället världen till vad den blev. En hel del av er har under tidens gång förstått detta. Sauls 
ord fick följder för stora delar av världen, så stort blev nämligen hans inflytande. Hans ord, 
som andas totalitära lydnadskrav, hot och underkastelse, kom som på beställning av värl-
dens makthavare och gladde många makthavare. Sauls ord blev mycket användbara för den 
härskande överheten. Nu kunde greppet säkras över människorna. Människas makt över 
människa blev lag och ordning. Det var inte Sauls avsikter, men som blev resultatet, och 
detta på grund av hans handlande med att göra hans sak till min sak. Saul ryckte in just i det 
ögonblick då människorna skulle komma till tro på Livsandens ursprungliga evangeliebud-
skap, så som jag predikade. 

Min konflikt med fariséerna gällde att de inte själva var trogna profeternas ord. Detta parti 
var hierarkiskt och patriarkaliskt uppbyggt. Men bland dessa fariséer fanns många av mina 
bästa vänner, vilka lärde mig en hel del, för att jag själv skulle kunna förstå Livsandens av-
sikter. Det var den bästa lärdom jag någonsin fått! Men partier och samfund av alla de slag, 
har ofta varit hierarkiska maktorganisationer. Dessa organisationer har försvarats av dem 
som haft makt över andra människor. Makt över människa är därför det onda i tillvaron. 
Maktmänniskor finns därför aldrig hos Livsanden. Saul själv tillhörde denna maktgrupp inom 
fariséerna, han var den mest drivande av alla i sin iver att krossa mina anhängare. Och Saul 
lyckades! Hans ånger, som han bländade med, handlade bara om att kunna segra över mina 
anhängare! Ingenting annat! Det märkliga är hur ni kunnat bländas av detta! Av denna pro-
fets frukter kom det mycket elände för väldigt många människor. Många har försökt rycka till 
sig ”himmelriket” med våld, men detta kommer aldrig att lyckas.

Jag fick frågan, inledningsvis, om det blev som jag tänkt. Jag ställer frågan till världens 
utsatta människor i dag: blev livet som ni tänkt? Den frågan är mitt svar! 

Det finns alltså två sidor av världens utveckling: den ändamålsenliga utvecklingen, och 
den ondskefulla utvecklingen, som bara leder till elände.

Närmare tvåtusen år tog det till detta mitt uttalande, vilket är en lång tid. Vid den tiden togs 
evangeliebudskapet och mina ord över av grumliga intressen. Evangeliebudskapet utgjorde 
ett hot mot alla maktfullkomliga, men ett löfte för alla förtryckta och utnyttjade människor.

Jag varnade för att alla mina anhängare och de som förstått mig rätt skulle få utstå förföl-
jelse och död. Jag varnade även för att mina ord skulle förrådas och förfalskas kort efter min 
tid. Jag har också gjort klart att jag inte är någon kyrkoskapare. Jag visade tydligt att jag ville 
riva templen, vilket jag också menade, men de bara växte i antal och storlek. Visserligen är 
templen mycket vackra, men det är en annan sak. Nu ska ni inte gå ut och riva gamla vackra 
tempel, för då har ni inte förstått mig.

Mina predikningar handlar om uppståndelsen och hur man ska förhålla sig och handla 
inför denna möjlighet, ingenting annat! Petrus utsåg jag till den symboliska klippan över det 
gränsöverskridande andliga templet. Vilket också lyckligen har skett. Det är templet och klip-
pan som föds inom dig, ljuset i dig personligen!

Saul lade grunden för världens mäktigaste religion någonsin, han var målmedveten och 
segrade inför alla dem som höll av hans storslagna handlande. Skillnaden ligger alltså mel-
lan Sauls storslagenhet i världen, och ljuset du finner inom dig! Den skillnaden är stor, som 
mellan liv och död! 

DINA ORD ÄR HÄPNADSVÄCKANDE. Vad händer nu och hur ska vi förhålla oss till Paulus? 
Jesus säger: – Jag varken pratade med Saul eller träffade honom, eftersom han lade grun-
den till förföljelserna av mina anhängare, och tog mina ord och förvandlade dem till hans 
sak. Därför känner jag honom inte. Däremot vet jag allt om honom och om hans bevekelse-
grunder. Ja, jag vet verkligen allt om honom. 

I mina predikningar varnade jag alla människor för att bli en del av världen. Förstå mig 
rätt, jag menar helt enkelt att ni inte ska ta del av världens ondskefulla falskhet och rävspel, 
och inte ställa er under världens makthavare. Lögnen kan aldrig vara vägen som leder till 
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sanningen och livet. Sanningen dödar till slut lögnen! 
Mina avsikter är att förmå er att ta efter evangelietexterna, eller denna intervju! Intervjun 

är ett förtydligande med betydelsefulla ord i tiden! Var därför inte heller lamslagna för det 
som är nygammalt, läs gärna vad Tomas skrev om mig. Han var i verkligheten med mig hela 
tiden, och hans berättelse ligger ändå till grund för de övriga evangelietexterna. Tomas text 
är den allra första skrivna berättelsen om de ord som lades i min mun av Livsanden. Tomas 
texter kan tyckas vara enkla, men mycket är dubbelbottnat och ganska svårt att förstå, det 
krävs en viss urskiljningsförmåga. Det mesta ska läsas mellan raderna, men detta kan ni 
alltså lära er. Ni kan alltså aldrig definiera bort Tomas texter, de tillhör verkligheten!

Vad är då sanna ord från mig, undrar ni. De sanna orden kommer från Livsanden och 
är det som gäller! De orden handlar enbart om kärlek och rättvisa. Orden kan aldrig skada 
någon människa. Inga skrifter är fullkomliga, inte ens evangelietexterna – även om de lig-
ger nära sanningen. Nu kan ni emellertid själva avgöra om vad som är sant eller falskt i ert 
troende. Alltså: ord som får andra att falla, eller som skadar människor är inte från Livsan-
den! Enkelt – eller hur! Och den nya normen för er blir att ni själva lägger makten i era egna 
händer, men aldrig över andra! Och det är ett stort ansvar. Detta sker frivilligt och med glädje 
genom era anknytningspunkter, eller där ni verkar och finns med likasinnade. Bara för att ni 
ska utveckla en ömsesidig gemenskap i kärlek och rättvisa! 

Jag vill helt enkelt att ni öppnar era ögon och sinnen för att förstå mig rätt. För detta hand-
lar om Livsandens välvilja, och denna kärleksfulla vilja är enbart till för människornas bästa. 

Ert förhållande till Saul har ni själva bestämt över. Det är så det förhåller sig med den fria 
viljan. Men för er tros skull kan ni emellertid urskilja Sauls goda sidor med de dåliga. Behåll 
det som kom ur evangeliet och rensa det som inte var bra hos Saul. Om ni säger att Sauls 
texter är heliga skrifter, då säger jag att det endast är Ordets betydelse som har mening, och 
som kommer från Livsanden. Någon större sanning än Livsandens finns inte, och det är vad 
jag predikar för er!

Rannsaka emellertid era hjärtan, lär er urskiljning, och eftersträva sanningen! Kom till 
mig som barn och lär er bli vuxna! Bli självtänkande och ansvarsfulla människor! Ni kan inte 
okritiskt förlita er på mänskliga ledare som bestämmer åt er. Nej, ni ska själva bli till medan 
ni passerar, och gör er därför vuxna i sanningen! När ni behöver ledning, se då till att det är 
goda herdar ni söker. Ni kan själva ändra på mycket i era liv och för andra, på så sätt som 
jag berättar för er i denna intervju. Tänk på att du inte ska ta på dig dessa uppgifter om det 
känns alltför kravfullt för dig. Se detta hellre som en frimodig och glädjande utveckling av dig 
själv, och se vad ni kan göra tillsammans!

Om ni anser tvåtusen år är en lång tid, så blir tiden inte kortare av att ni avstår från att följa 
kärlekens evangelium. Denna värld fungerar fasligt dåligt för flertalet av världens människor, 
och ni lever i en mycket utsatt tid med stort mörker hängande över er. Detta beror på bristen 
av mänsklig medverkan för Livsandens avsikter.

Om du efter denna intervju inte vill rikta din tro mot Livsandens avsikter, eller att du ytter-
ligare vill ha ”vetenskapliga” bevis från Livsanden, ja, då har du bara dig själv att hålla fast 
vid, nämligen din egen förträfflighet! Den vägen leder inte till sanningen och livet. Låt mina 
ord förändra dig, för att världens ska kunna förändras! Detta är alltså mina ords betydelse, 
som inte alls är svåra att förstå! 
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