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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Jag är musiker, författare, andlig helare, 
andlig lärare och transmedium. Just nu är 
jag aktuell med boken ”Jag åkte till Norge 
för att dö” som kretsar kring tankesystemet 
i ”En kurs i mirakler”. Jag är även aktuell 
med ett musikalbum med rockgruppen 
Uriel Wing som finns på Spotify, iTunes och 
Amazon Music.
  
2. Varför valde du det? 
– Jag tror faktiskt att det var konsten och 
min ande som valde mig, och jag följde. Min 
resa i livet är fullständigt obegriplig även för 
mig själv. Jag var först tecknare, illustratör 
och grafiker. Sedan blev jag författare och 
musiker nästan samtidigt, och jag hade inte 
ens uppnått tjuguårsstrecket. Snart insåg jag 
att jag var en konstnärlig multitalang som 
behärskade alla medier. Ändå var jag djupt 
olycklig och förvirrad. Inget tycktes stämma 
och jag begrep inte vem jag var. 

När jag var 26 år gammal mötte jag 
andligheten och Endeliss. Efter det har han 
blivit min viktigaste funktion. Även om 
han är osynlig för världens ögon är han en 
mycket påtaglig närvaro och kraft. Idag har 
jag levt tillsammans med honom i trettio år 
och skrivit böcker och hållit retreater för att 
förmedla budskapen i ”En kurs i mirakler”. 

3. Vad ger det till andra?
– Jag skänker folk andlig näring och hopp. 
Alla vill bli sedda och älskade för det de är. 
I min musik och mina böcker bekänner jag 
saker som gör att de som lyssnar och läser 
känner sig okej med sina brister och misstag. 
De känner sig sedda av mig. Jag förmedlar att 
det är okej att vara felbar. Det är okej att vara 
mänsklig. En perfekt människa finns inte. 
Människan är ändå en gåva. Efter bekännel-
serna av mina misstag, som är universella och 
berör alla, så erbjuder jag de lösningar som 
har fungerat för mig. Enligt min bedömning 
av alla de jag hjälpt och som har uttryckt sin 
tacksamhet för mig, så fungerar min hjälp.

4. Lever du som du lär?
– Ja, det är en av mina högsta principer. Att 
leva som man lär anser jag vara fullkomligt 
grundläggande. En andlig lärare som säger 
en sak men uppför sig på ett annat sätt kan 
knappast kallas trovärdig, och trovärdig-
het är allt när det kommer till att utveckla 
tillit. Utan tillit till läraren finns ingen bot 
för den hjälpsökande, bara tvivel. Jag brukar 
använda ett engelskt uttryck som en ständig 
uppmaning till mig själv, och för de andra 
andliga lärare som jag utbildar: ”You’ve got 
to walk your talk.” 

5. Vad säger du om healing?
– Healing är ett faktum. Det finns inget vikti-
gare för oss människor än att hela varandra, 
på alla upptänkliga sätt. ”En kurs i mirakler” 
säger tydligt: ”I himlen är din funktion ska-
pelse, i världen är din funktion healing.”

6. Vilken behandlings- eller tera-
peutisk metod betyder mest för dig?
– ”En kurs i mirakler”, som är en andlig/psyko-
logisk självstudiekurs för läkning av sinnet. 

7. Vad kan man göra för att få 
 balans och välbefinnande i livet? 
– Åh, det finns mycket man kan göra. Kropps-
terapier är bra, och att ta hand om sig själv 
rent allmänt; äta gott, sova gott och inte 
stressa. Detta har jag gjort och samtidigt 
koncentrerat mig i trettio år på att studera 
”En kurs i mirakler”. Detta har läkt mig. 

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Kärlek och förlåtelse. 

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärlek är för mig att förlåta och älska min 
nästa, oavsett vad. Kan man förlåta även 
sina fiender, liksom Jesus gjorde, befrias 
sinnet från världens undervisning och du 
vaknar upp och blir upplyst liksom honom.

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
– Att förlåta din broder helar er båda. När du 
förlåter honom befriar du honom från hans 
ego, och då uttrycker han sin tacksamhet till 
dig för befrielsen, och du förstår att du är en 
kärleksfull människa. Då har friheten kom-
mit till er båda genom ditt initiativ, genom 
din förlåtelse.

Konstnärlig multitalang som 
mötte andligheten

Om Per
Namn: Per Berglund.
Familj: Flickvännen Angelina, katten Billy, 
två vuxna döttrar; Johanna och Alice.
Bor: Malmö, Möllevången.
Astrotecken: Skytten/Ormbäraren.
Min inspiratör: Jesus och Kurt Cobain.
Gör jag helst: Äter god mat och njuter 
gott vin.
Bästa bok: ”Brott och straff” av Fjodor 
Dostojevskij.
Motto: Vi har inget mer än kärlek – därför; 
älska alla och allt.
Dold talang:  Kan laga världens bästa 
tomatsås och jonglera, dock inte samtidigt.
Aktuell med: Boken ”Jag åkte till Norge 
för att dö” och albumet med Uriel Wing.
Kontakt: www.endeliss.com
Se annons på sid 10.
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