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Vishetsmästarna:

Fridsamt sinne
räddar jorden

Vem är jag? Vart är jag på väg? Här är
ett utdrag ur Marie-Louise och Robert
Hahns fjärde bok ”Gudomlig väg”.

Under de första åren av 2000talet var den kristna kyrkan på
tillbakagång över hela Europa
medan den gradvis ökade sin
betydelse i många andra delar
av världen. Sverige var ett av världens mest
sekulariserade länder. Att öppet diskutera andliga frågor i samhället var svårt och förakt mot
andliga synsätt och religion utbrett. Tron på
att endast förnuftet och vetenskapen kan leda
människan framåt framfördes ofta. Många
andligt intresserade människor kände sig
ensamma och utanför.
Samtidigt öppnade tv-serier människors
ögon för utomkroppsliga dimensioner. Man
kunde se program om sökande efter tidigare
liv. Medier förmedlade kontakter med döda
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eller undersökte hemsökta hus. Detektivserier
där medier löste mordgåtor vann popularitet.
Programmen gav anledning till funderingar
kring själens fortlevnad i en andlig dimension
efter den fysiska döden, vilket är en central
fråga i andligt tänkande.
Det var sommar 2004 och hela familjen firade semester på ön Arnö i Stockholms skärgård.
Marie-Louise och jag funderade på att skriva
en sammanfattning av all andlig kommunikation vi hittills hade haft. Det kändes som om
allt viktigt redan hade sagts i våra tre tidigare
böcker. En sen kväll gjorde vi en kort seans i
sommarhuset för att fråga om vi borde sammanställa det viktigaste ur tidigare seanser på
egen hand. Eller vad skulle vi skriva om?
Marie-Louise andliga kanal öppnades snabbt.

Vi fick svaret:
– Ni har ett profetiskt uppdrag. Ni skall skriva om människans förhållande till sig själv
och till Gud.
Löftet om ett nytt uppdrag var tydligt. Mer preciserad information skulle nog ges snart. Så
skedde också några dagar senare.
Vädret var varmt och soligt. Familjen åkte
ibland iväg på en utflykt till någon ö för att
bada eller koppla av. En eftermiddag var vi,
som många gånger förr, på ön Väringsös östra
sida. Där finns långa grunda sandstränder och
de stora nöjesbåtarna som går till Finland passerar förbi ute på fjärden.
Barnen var ute i vattnet. Marie-Louise satt
med solglasögon i en vilstol och slöt ögonen.
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Det enda sanna för människan är
att leva i fred och harmoni med
sig själv och sin omgivning.
Marie-Louise Hahn är sjuksköterska, men arbetar
i dag främst som konstnär och medial rådgivare.
Robert Hahn är läkare och forskare.

Kontakt med mästarna
Jag tittade upp och blev snart på helspänn.
Vishetslärare är ju de högst uppsatta mästarna
i andevärlden. Det var ett spännande löfte, en
oerhörd tanke, att mer direkt få samarbeta
med en sådan ande under en längre tid.
När vi först hörde talas om vishetslärarna så
var de sju stycken. Antalet är inte statiskt utan
kan växla. Till skillnad från den Helige Ande
så har vishetslärare levt på jorden och varit
människor av kött och blod. Vi har tidigare
sökt kontakt med dem och berättade om tre
lyckade försök i vår första bok.
Samma kväll bestämde vi oss för att göra en
planerad seans i syfte att fråga vad som väntade oss i fortsättningen. Vi satte oss i sovrummet, tände ett ljus och vilade en stund i tyst
meditation. Därefter tonade Marie-Louise in
sig på sin andliga kanal.
När orden började flöda förtydligade hon:
– Det är vishetsläraren som säger det här!
Hon satte sig tillrätta i stolen. Anden berät-

tade nu i rask takt, som om allt var bestämt i
förväg.
– Ni skall skriva om de sju kunskapspelare
som innehåller utvecklingsplanen för människorna. Den är en konklusion av det ni tidigare
skrivit och följer en karmisk plan för jorden.
För att ta ner den krävs kunskap från de högsta vishetslärarna, de som står gudskärleken
allra närmast.
En av pelarna är kärleken, dess orsak, drivkraft och mål. En annan är lidandet, dess
orsak, drivkraft och mål. En pelare handlar om
arbete, med andra ord om vad det är som gör
vårt arbete meningsfullt och hur vi utvecklas
genom arbete, och hur arbetet kan antingen
stärka oss eller döda oss. Andra pelare är rädslor, karma (öde), utveckling och visdom.
Det finns ytterligare två pelare, den åttonde
och nionde. Nummer åtta handlar om jordens
överlevnad och nummer nio om vår relation
till Gud och vad som händer i slutstadiet av
alla våra karmiska inkarnationer.
Om människorna får tillgång till kunskapen
i de första sju pelarna så kommer en frekvenshöjning att äga rum på jorden. Den öppnar dörren till kunskapen i de sista två pelarna.
Därför, mina vänner, så förstår ni hur viktigt
det blir att ta del av de sju pelarnas visdom för
att senare höja nivån ytterligare och få ta del
av den kunskap som utbildar oss allra mest.
Man kan likna de sju pelarna vid ett träd
med sju grenar. Människan är stammen, och
människan växer ju fler delar av denna kunskap hon kan tillgodogöra sig. Varje gren innebär en väldig utmaning för den levande själen,
och det dröjer flera inkarnationer innan man
förstår helheten i denna kunskap. Vissa grenar
tar man sig lättare upp i medan andra är
betydligt svårare. Allt beror på att vi är olika
som individer och att vi står på olika plan i vår
karmiska utveckling.
Höj era frekvenser och gör er ödmjuka och
mottagliga för det jag har att säga! Det är en
gåva att vara kanal för denna kunskap. Så tvivla inte på orden och tvivla inte på kraften i det
vi säger! Aviron har skickats ner till er och
kommer att vara er behjälplig under den tid

det tar för boken att formas.
När vi tittar på vårt eget beteende här på
jorden så har, till vissa delar, inte mycket förändrats. Vi tror fortfarande att kriser kan
lösas med våld. Men utan en pacifistisk grundtanke överlever inte jorden. Den utgångspunkten är viktigast i vårt andliga arbete med er.
Den pacifistiska tanken ger näring till den
kunskap som finns i de sju pelarna, och när
den processen fullbordats så öppnas de två
sista pelarna upp. Jag, Aviron, skall hjälpa er
med detta.
Det är viktigt att vi drivs av kunskapstörst.
Den leder oss framåt. Men först måste vi gå
igenom många inkarnationers lidande, för
lidandet i sig är ett uppvaknande, och uppvaknandet leder oss till kunskapstörst. Logiken är
glasklar – lidandet ökar vår existentiella hunger, och i lidandets spår följer frågor som:
Varför? När? Hur? Vart är vi själva på väg?
Så begråt inte lidandet utan se det som en
frälsare och vän. Se det som en nödvändighet i
vår strävan att nå fullkomlighet som själar.
Lär människorna att ta lidandet som en självklarhet som, rätt hanterad, förvandlas till villkorslös kärlek. En av kunskapspelarna handlar därför om lidandet. Vi skall gå till botten
med lidandet och vi skall lära människorna att
hantera det på ett sådant sätt att vi inte längre
frågar oss ”varför?”.

Nått de högre höjderna
Vi undrade vem Aviron egentligen är. Första
gången Marie-Louise såg honom var när vi diskuterade aspekter på lidande och rädslor i vår
andra bok. Han måste alltså ha stått oss nära
under många år. Lidandet är uppenbarligen ett
viktigt tema för honom.
Jag ställde en fråga, vars kryptiska utformning färgades av en osäkerhet om hur man
titulerar en vishetslärare. Jag sade:
– Kan Aviron berätta mer om sig själv?
– Javisst. Jag har för länge sedan slutat att
inkarnera på jorden. Jag har utbildats genom
kunskapstrappan till att nå de högre höjderna.
Det betyder också att jag fritt kan flytta mig
mellan olika dimensioner och ta ner energi

▼

Jag halvsov bredvid i sanden. Då vände hon sig
åt mitt håll, öppnade ögonen och viskade långsamt och stilla att hon kopplats in på sin andliga kanal.
– Jo, sa hon. De säger att en vit man skall
berätta om himlens samlade andliga kunskap
för er.
Jag frågade:
– Vem är han?
Under sina seanser har Marie-Louise många
gånger uppfattat en åldrad man sitta en bit
bort, ofta på en sten, djupt försjunken i egna
tankar. Han ser ut som en arketypisk bild av
Bibelns profeter. Hon har uppfattat honom
som en ”hjälpare”. Mannen sitter alltid i en
aura av vitt ljus. Ansiktets konturer är svåra
att uppfatta och ögonen lyser bara av ljus.
Varje gång han framträtt har hon uppfyllts av
ett stort lugn. Hittills hade den vite anden
oftast varit tyst men han nu skulle snart tala
till oss.
Marie-Louise slöt ögonen igen och, belyst av
den värmande eftermiddagssolen, fick hon in:
– Han heter Aviron. Det är en vishetslärare.
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där det bäst behövs. Jag har också följeslagare.
Änglar skyddar min energi.
För många tusen år sedan var jag krigare
på jorden. Jag var en känd krigare. Det är rensat och borta nu, och därför vill jag inte berätta vem jag var. Man kan omvända sig – har
man gjort något dåligt för jorden i en inkarnation så tvingas man till att rätta till det i kommande inkarnationer, och det kan på sikt ge
en skjuts i utvecklingen till de högre sfärerna.
Därmed inte sagt att jag vill att ni skall göra
negativa saker på jorden.
Jag lyssnar ofta på musik. Jag tycker om
klassisk musik med flöjt och vackra toner. Den
är mest rogivande. Musiken som spelades när
jag levde på jorden var inte så rogivande och
vacker.
Jag har också en stor kärlek till barn. Vi
skall nära och älska våra barn för de är ju
nästa generation som skall ta över. Jag undervisar barn i andevärlden. De finns på alla andliga kunskapsplan eftersom jag rör mig fritt
mellan dimensionerna.
Avirons pelare är teman som sammanfattar
människans stora utmaningar. De blottlägger
centrala livsfrågor som vi bör arbeta med
under hela vårt liv. Varje människa genomgår
en process av ständig personlig utveckling
inom vart och ett av dessa områden.
Vi skall beskriva pelarna i den här boken.
Aviron har dessutom lovat att själv ge oss
hjälp med råd om hur vi skall hantera dem rätt
för att komma vidare på vår gudomliga väg.
Men boken handlar inte bara om pelarna utan
också om sökande efter tidigare liv, om händelser i vår familj och om vallfärder.
Men jag hade fortfarande svårt att förstå
vilken andlig kanal vi kommunicerade genom.
Det var tydligt att det var Aviron som talade,
men jag frågade ändå:
– Har vi lämnat den Helige Ande nu?
Vi fick svaret:
– Nej. Den Helige Ande är också en del av
mig. Den Helige Ande är en del av energin jag
förmedlar.
Jag kommer till er som en person som också
levt på jorden för att ni skall förstå att jag själv
genomgått den utveckling som ni skriver om.
Mitt svärd banar väg genom okunskap och
förstärker Marie-Louises andliga kanal.
Glöm inte att jag också kommer som en
tröstare och vän!
Text ur ”Gudomlig väg” av
Marie-Louise och Robert Hahn
Bild Marie-Louise Hahn och Anton Svanberg

Mer energi
Mer information om ”Gudomlig väg”
(Energica Förlag)
www.energica.com, www.hahn.au.nu
Boken finns till specialpris i VITALIS bokklubb,
se sid 14.
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Man kan likna de sju pelarna vid
ett träd med sju grenar. Människan
är stammen, och människan växer
ju fler delar av denna kunskap hon
kan tillgodogöra sig.

Pelare i
våra liv
Det finns sju teman som vi alla måste arbeta med
under våra liv. När vi fått kunskap om dessa sju
kan vi närma oss ytterligare två. De handlar om
vårt förhållande till jorden och till Gud.

DE NIO PELARNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vishetens
Vishetens
Vishetens
Vishetens
Vishetens
Vishetens
Vishetens
Vishetens
Vishetens

första pelare: Lidande
andra pelare: Rädslor
tredje pelare: Karma
fjärde pelare: Arbete
femte pelare: Utveckling
sjätte pelare: Visdom
sjunde pelare: Kärlek
åttonde pelare: Jordens överlevnad
nionde pelare: Vår relation till Gud

