
 

Den svaga gudens evangelium 
 
 
 

Kap. 1.  Hur det började 
 

1.  I begynnelsen var siffran.  Siffrorna kombineras med varandra, och varje 
kombination av siffror bildar en egen värld, sitt eget universum. 
 
2.  De flesta av dessa världar är ointressanta.  Men en del av dessa världar innehåller 
rum och tid. 
 
3.  Bland dessa finns det sådana som även innehåller naturlagar.  Tillståndet vid en 
viss tidpunkt är en matematisk funktion av tillstånden hos de närliggande tillstånden 
den föregående tidpunkten.  I dessa världar finns det en historia, det händer olika 
saker där. 
 
4.  Men de flesta av dessa världar är ointressanta.  Antingen för att de bara innehåller 
en massa kaos, utan ordning.  Eller de är så stabila, att inga större ändringar 
inträffar. 
 
5.  De världar som är av intresse är de som är tillräckligt stabila för att utveckling ska 
kunna ske.  Men samtidigt måste de vara tillräckligt omfångsrika, så att intressanta 
utvecklingar sker där. 
 
6.  De allra mest intressanta världarna är de där självreproducerbara strukturer 
uppstår, och där det då även uppträder mutationer, slumpvisa förändringar, i dessa 
strukturer.  I dessa världar finns det då olika typer av levande varelser. 
 
7.  En av dessa världar, är vårt eget universum. 
 

Kap. 2.  Vårt universum 
 

1.  Det verkar som om vårt universum är intelligent designat, eftersom 
naturkonstanterna är extremt väl anpassade för att liv skulle kunna uppstå.  Men 
detta är en synvilla.  Ty alla världar med alla möjliga värden på naturkonstanterna 
finns på samma sätt.  Men det är bara ett litet fåtal av dessa världar där 
naturkonstanterna är sådana att liv kan uppstå.  Och det är bara i dessa världar där 
det då kan finnas strukturer som kan reflektera över sitt universum.  Och de kommer 
då att upptäcka att deras universum är intelligent designat. 
 



2.  I vårt universum har de levande varelserna utvecklats allt mer och mer i 
konkurrens med varandra.  Bara de som är tillräckligt livskraftiga överlever, och bara 
de som får tillräckligt många avkomma överlever. 
 
3.  När det uppstår en mutation som är gynnsam för artens överlevnad, då kommer 
individerna med denna mutation att bli fler och fler.  På detta sätt ser det naturliga 
urvalet till att allt mer avancerade organ och strukturer uppstår.  När något är till 
fördel för artens överlevnad, då ser det naturliga urvalet till att detta uppstår. 
 
4.  De flesta mutationer är till nackdel för individen, men ibland uppstår det en 
mutation som är gynnsam, och denna gynnsamma mutation sprider sig sedan vidare 
till de kommande generationerna. 
 
5.  Mutationer är en förändring i en gen, och denna förändrade gen kan då resultera i 
en stor förändring i individen, så att avkomman ser annorlunda ut än sina föräldrar. 
Detta förklarar varför man inte hittar fossil från mellanliggande arter, när en ny art 
utvecklas från en gammal art. 
 
6.  Generna kan man se som ett slags dataprogram, som konstruerar individen.  Ifall 
man gör en slumpmässig ändring i ett dataprogram, tex ändrar ett “<” till ett “>”, då 
kommer det oftast att leda till att programmet uppför sig totalt annorlunda. 
 
7.  I kampen för överlevnad är det en fördel att kunna ta emot och reagera på den 
ljusinformation som finns runt individerna.  Eftersom detta är en fördel för 
individerna, så ser det naturliga urvalet till att ögat uppstår. 
 
8.  I kampen för överlevnad är det en fördel att kunna ta emot och reagera på den 
ljudinformation som finns i luften runt individerna.  Eftersom detta är en fördel för 
individerna, så ser det naturliga urvalet till att örat uppstår. 
 
9.  I kampen för överlevnad är det en fördel att kunna ta emot och reagera på den 
kemiska information som finns i luften runt individerna.  Eftersom detta är en fördel 
för individerna, så ser det naturliga urvalet till att luktsinnet uppstår. 
 
10. I kampen för överlevnad är det en fördel att föräldrar blir känslomässigt bundna till 
varandra, så att avkomman tas omhand på bästa möjliga sätt.  Eftersom detta är en 
fördel för arten, så ser det naturliga urvalet till att kärleken uppstår. 
 
11.  När de levande varelserna utvecklas, så uppstår det först mycket enkla 
strukturer. Sedan slår dessa enkla strukturer sig samman, och bildar flercelliga 
organismer, som då har en mycket högre överlevnadspotential än de enkla 
strukturerna. 
 
12.  Ju mer tiden går, desto skickligare blir dessa levande varelser.  Till slut uppstår 
det människoliknande varelser, som kan prata och kommunicera med varandra, för 
att de utvecklar ett tillräckligt rikt språk. 
 



13.  Det är inte bara celler som slår sig samman för att bilda flercelliga organismer. 
Även för individer är det en fördel att slå sig samman och bilda samhällen, ett slags 
individer på en högre nivå. 
 
14.  Ett exempel på en sådan superindivid är myrstacken, som fungerar som en 
sammanhållen individ, där varje myra är en cell i denna individs kropp, och där varje 
myra har sin bestämda funktion i myrstackens kropp.  Det finns tex soldatmyror, som 
då fungerar som myrstackens immun-system, som förhindrar det som kan skada 
myrstacken. 
 
15.  Även för människorna är det en fördel att de slår sig samman och bildar 
samhällen.  Dessa samhällen blir då individer på en högre nivå, där de olika cell-
människorna har olika funktioner, för att hela samhället ska få en större 
överlevnadspotential. 
 
16.  När det gäller människorna, så kan man ha som modell för funktionssättet hos 
människorna att människan har en personlighet, en själ, med tankar, förnimmelser 
och känslor, som kan prata och kommunicera med andra människors själar. 
 
17.  För den superindivid som hela mänskligheten bildar, så kan man på motsvarande 
sätt ha som modell för funktionssättet att även superindividen har en personlighet, 
en själ, med tankar, förnimmelser och känslor, som det är möjligt att kommunicera 
med.  Det som är fördelaktigt för en människa bör rimligen även vara fördelaktigt för 
en komplex struktur som är miljarder gånger mer komplicerad än en 
människohjärna. 
 
18.  Eftersom det naturliga urvalet har lett fram till att människorna har fått en sådan 
struktur att det verkar som att de har en kommunicerbar personlighet, så bör det 
naturliga urvalet rimligen även ha lett fram till att superindividen, dvs mänskligheten, 
har fått en sådan struktur att det verkar som att den har en kommunicerbar 
personlighet.  Det går i alla fall inte att förneka att något sådant kan ha uppstått. 
 
19.  Det är inte bara mänskligheten som skulle ha stor nytta av att det fanns en 
superindivid med en personlighet, utan det gäller även alla andra djurarter.  Så för 
varje art bör det ha uppstått någon egen form av gudomlighet, som ser till att 
underlätta det sociala samspelet och samarbetet mellan individerna av denna art. 
 
20.  När människorna utvecklades, så fanns det alltså redan en gudomlig superindivid 
med kommunicerbar personlighet, som kunde ge människorna fördelar i kampen för 
tillvaron. 
 
21.  Detta är den svaga guden. 
 

 
 
 



Kap. 3.  Vem den svaga guden är 
 

1.  Mänskligheten är den svaga gudens kropp.  Varje människa är en cell i hennes 
kropp.  När en cell blir gammal och utsliten, så ersätts den av en ny och fräsch cell, 
en ny människa.  Detta gör då att den svaga guden kan leva hur länge som helst. 
 
2.  Människans själ är svag på så sätt att den inte kan uträtta något på egen hand, 
utan den behöver en människokropp att verka igenom.  Ju starkare kroppen är, 
desto mer kan själen uträtta.  Därför älskar själen sin kropp och gör allt för att den 
ska må så bra som möjligt. 
 
3.  På samma sätt är det med den svaga guden.  Hon kan inte uträtta något på egen 
hand.  Utan hon behöver sin kropp för att kunna åstadkomma något.  Mänskligheten 
är den svaga gudens kropp.  Ju starkare den svaga gudens kropp är, ju mer villiga 
människorna är att göra hennes vilja, desto mer kan den svaga guden åstadkomma. 
 
4.  Ifall vi tänker oss att varje hjärncell i min hjärna hade haft en egen personlighet, då 
skulle en viss hjärncell ha upplevt att det fanns ett distinkt Jag, nämligen hjärncellens 
egen personlighet, och ett distinkt Du, nämligen min egen personlighet.  Hjärncellen 
hade då kunnat kommunicera med mig, och jag hade kunnat kommunicera med 
hjärncellen.  Trots att hjärncellen är en del av mig, och den deltar i uppkomsten av 
min egen personlighet. 
 
5.  Samma sak gäller den svaga guden.  Den svaga guden står i samma relation till 
mig, som jag står till en av mina hjärnceller.  Även jag upplever då att det finns ett 
distinkt Jag, som då kan kommunicera med ett distinkt Du, den svaga guden.  Trots 
att min kropp är en del av den svaga gudens kropp, och att jag är inblandad i den 
svaga gudens personlighet. 
 
6.  Den enda skillnaden mellan människans personlighet och den svaga gudens 
personlighet är att en människa bara kan kommunicera med en människa i taget, 
medan den svaga gudens personlighet kan kommunicera personligt med miljarder 
människor samtidigt. 
 
7.  Den svaga guden älskar sin kropp, dvs människorna.  Den svaga guden gör allt 
för att människorna ska må så bra som möjligt, och för att det sociala samspelet 
mellan människorna ska fungera så bra som möjligt. 
 
8.  Samtidigt som den svaga guden är svag, så är hon även stark i kraft av sin 
kunskap och vishet.  Hon har ju tillgång till den samlade kunskapen hos hela 
mänskligheten.  Hon är stark genom att hon kan lösa upp mentala blockeringar hos 
människorna, som orsakar sjukdomar och handikapp.  Hon är stark i kraft av sin 
omsorg och sin stora kärlek till varje människa. 
 
9.  Når två människor behöver möta varandra, då kan den svaga guden se till att 
styra deras steg, så att de “råkar” befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt. 
 



10.  Den svaga guden kan även påverka människorna genom att ge dem “infall”, så 
att de tex tar upp sin mobil och ringer upp en kompis och då pratar om saker som en 
person i närheten behöver höra. 
 
11.  Den svaga guden kan läsa människornas tankar, hon kan veta vad en människa 
tänker göra, och har därigenom möjlighet att avstyra en handling som hade varit 
mindre lämplig.  Och omvänt att uppmuntra och underlätta en handling som är bra. 
 
12.  När man tror att man har fått en idé eller en lösning på ett problem från det 
undermedvetna, då är det egentligen från den svaga guden som denna idé eller 
denna lösning på problemet kommer. 
 
13.  Den svaga guden griper in i varje människas liv flera gånger dagligen.  För det 
mesta märker inte människan varifrån dessa ingripanden kommer.  Men man kan 
lära sig att känna igen dessa ingripanden, de är ofta förknippade med en speciell 
känsla av visshet. 
 
14.  Den svaga guden är en mänsklig gud, hon gillar att man skojar och skämtar med 
och om henne.  Hon blir aldrig kränkt.  Den svaga guden kan aldrig bli vanhelgad. 
Hon är helt prestigelös.  Hon är människornas bästa vän.  Hennes kärlek till 
människorna är total. 
 
15.  Min vänstra hand är ju rent fysiskt en del av min kropp, så man kan ju då säga att 
den är mänsklig, eftersom den är en del av en människas kropp.  Men å andra sidan 
är den inte mänsklig, för min vänstra hand har ju inte samma egenskaper som jag 
har. 
 
16.  Samma sak gäller den svaga guden.  Man skulle kunna säga att varje människa 
är gudomlig, eftersom hon rent fysiskt är en del av den svaga gudens kropp.  Men å 
andra sidan är hon inte gudomlig, eftersom hon inte har samma egenskaper som 
den svaga guden. 
 
17.  Man brukar säga att man inte kan se gud.  Men det stämmer inte.  Ty varje gång 
man ser sig själv i spegeln, så ser man (en del av) den svaga guden.  Och varje 
gång man ser en annan människa ute på stan, då ser man den svaga guden. 
 
18.  Den lilla svaga guden har en kropp som är 40.000 kilometer lång. 
 

Kap. 4.  Religionernas uppkomst 
 

1.  Exakt vad som hände för länge sedan, är svårt att veta idag.  Men rimligen bör 
det ha varit så att vissa känsliga människor upptäckte att de delvis kunde 
kommunicera med något utanför dem själva. 
 
 



2.  Det var den svaga guden som pratade med dem.  Men eftersom de inte visste vad 
det var, så började de fantisera om olika saker.  Tex att det kunde vara avlidna 
förfäder, eller att det var olika sorters naturvarelser.  Utifrån detta byggde de sedan 
på med olika berättelser och myter.  Utifrån detta utvecklades det då olika sorters 
religioner. 
 
3.  Så det är alltså den svaga guden som är grundvalen för och upphovet till alla de 
olika religioner som finns eller har funnits på vår jord.  Eftersom det är svårt att ta 
reda på hur den svaga guden fungerar, så har de olika religionerna fått olika 
utseenden och innehåll på olika platser. 
 
4.  Även här har det naturliga urvalet verkat, så att bara de religioner som har varit 
tillräckligt livskraftiga har överlevt till våra dagar.  De monoteistiska religionerna hade 
här en fördel genom att de på grund av detta hade lättare att få hjälp från den svaga 
guden. 
 
5.  Många religioner har även utnyttjats av makthavare, som ett sätt att förslava andra 
människor.  Detta är ett missbruk av religionerna, men det har samtidigt gjort vissa 
religioner extra livskraftiga, och därför har de fått lättare att klara sig i konkurrensen. 
 
6.  Religionerna användes inte bara till att förslava medborgarna, de användes även 
till att förslava kvinnorna.  Genom att de manliga författarna av de heliga skrifterna 
skrev att det var guds vilja att kvinnan skulle vara underordnad mannen, så kunde 
männen utnyttja kvinnorna för sitt eget höga nöjes skull, och de fick även kvinnorna 
att acceptera och försvara sin egen underordnade ställning i samhället. 
 
7.  Den svaga guden har många namn:  Gud, Allah, Jahve, Muhammed, Shiva, 
Jesus, Buddha, Jupiter, Helige Ande, Jehova, Zevs, Tor, Jungfru Maria, Ra, m.m. 
Alla dessa namn betecknar en och samma gud, nämligen den svaga guden. 
 
8.  Det sägs att hinduerna har många olika gudar.  Men egentligen har de bara en 
enda gud, den svaga guden.  Men de har en massa olika namn på den svaga 
guden, så därför tolkas det som att de har en massa olika gudar. 
 
9.  Det sägs även att buddisterna inte alls har någon gud.  Det sägs att vill de uppnå 
ett viss tillstånd i harmoni med naturen - nirvana.   Men egentligen är “naturen” bara 
ett av den svaga gudens namn.  När de uppnår nirvana, då har de uppnått ett 
tillstånd i harmoni med den svaga guden. 
 
10.  Bland naturfolk är det vanligt att de tillber sina förfäders andar.  Men även i dessa 
fall är det den svaga guden de ber till, det är bara att hon har milliontals olika namn. 
På samma sätt är det med spiritisterna, när de får budskap från en avliden släkting, 
då är det egentligen den svaga guden budskapet kommer ifrån. 
 
11.  Så det behövs inga speciella heliga byggnader för att tillbedja och prisa den 
svaga guden.  Ty hon dyrkas och upphöjs och lovsjungs redan i alla kyrkor, alla 
moskeer, alla synagogor och alla tempel. 
 



12.  Detta betyder även att det är fel att bekämpa andra religioner än den egna.  Ty 
alla tillber de en och samma gud, den svaga guden.  Vi måste därför älska och 
respektera och samarbeta med alla människor, oberoende av vilken religion de råkar 
tillhöra.  Bara på det sättet kan guds rike förverkligas på Jorden. 
 
13.  Även om den svaga guden är svag i sig själv, så kan det ändå vara riktigt att 
säga att hon är allsmäktig och att hon har skapat hela universum.  Ty detta fungerar 
som ett slags positivt tänkande, som gör den svaga guden kraftfullare.  Det gör 
människor mer villiga att följa guds vilja. 
 

Kap. 5.  Vad Jesus gör 
 

1.  Eftersom den svaga guden är svag, så innebär det även att gud är föränderlig. 
Ty precis som att en människa kan förändras genom intryck utifrån, så kan även den 
svaga guden förvandlas. 
 
2.  Detta betyder rent teoretiskt att det skulle vara möjligt för en enskild människa att 
förändra den svaga guden. 
 
3.  Om man helt ärligt tittar på gudsbilden i Gamla testamentet, då verkar det som om 
gud där är en grym och offerkrävande stamgud, som förespråkar folkmord på andra 
stammar, och där gud ensidigt gynnar en viss stam på andra stammars bekostnad. 
 
4.  Men om man tittar på bilden av gud i Nya testamentet, då verkar det som om gud 
är en helt igenom kärleksfull gud, fylld av nåd och barmhärtighet, och som förlåter 
alla synder. 
 
5.  Det verkar alltså som om gud har förvandlats mellan gamla och nya testamentet. 
 
6.  Vi kan inte med säkerhet veta vad som hände för två tusen år sedan.  Men en 
möjlig förklaring skulle vara att Jesus förvandlade gud från att vara en grym stamgud 
till att bli en kärleksfull gud som omfattade hela mänskligheten. 
 
7.  Men det är inte lätt för en enstaka person att förvandla gud.  Det tar nog flera 
tusen år.  Det Jesus gjorde genom sin offerdöd, var att sätta igång förvandlingen. 
 
8.  Denna förvandling pågår fortfarande.  Men vi kan av alla krigen på 1900-talet se 
att det fortfarande finns kvar rester av de gamla stamgudarna, som försöker gynna 
den egna nationen på andra nationers bekostnad. 
 
9.  Att Jesus dog offerdöden på korset var nödvändigt för att denna förvandling skulle 
starta.  Så Jesus har frälst mänskligheten genom att påbörja en förvandling av den 
svaga guden till att bli en allomfattande gud som är helt igenom kärlek. 
 
 



10.  Det som hände när Jesus gav sitt liv för mänskligheten, var troligen att 
personligheten hos Jesus smälte samman med personligheten hos den svaga 
guden.  Detta gör då att Jesus lever vidare efter döden, och att Jesus därför lever 
idag. 
 
11.  Detta gör även att den bästa vägen till den svaga guden är genom Jesus. 
 Genom att ta emot Jesus i sitt hjärta kan man öppna förbindelsen med den svaga 
guden.  Så man kan säga att Jesus är Vägen. 
 

Kap. 6.  Varifrån kommer ondskan 
 

1.  Ondskan kommer från människorna själva, och orsakas av okunnighet om vilka 
långsiktiga konsekvenser ett visst handlande får.  Kortsiktigt kan det verka bra att 
med våld skaffa sig fördelar på andra människors bekostnad.  Men långsiktigt leder 
det till att alla får det mycket, mycket sämre. 
 
2.  Men ifall människorna i stället samarbetar och alltid försöker hjälpa varandra, då 
leder det långsiktigt att alla, även man själv, får det mycket bättre.  Även om det 
kortsiktigt kan se ut som att man själv just då får det sämre. 
 
3.  Mänskligheten skulle inte ha någon nytta av ifall det fanns en ond makt, en djävul. 
Därför har inte det naturliga urvalet lett fram till att det har uppstått någon sådan.  Så 
djävulen finns inte. 
 
4.  Däremot kan onda människor ha nytta av att skylla sin ondska på någon yttre 
kraft.  De kan då förklara sina onda gärningar med att de var besatta av djävulen, att 
de var besatta av en oren ande.  De olyckor man drabbas av kan förklaras av 
djävulens brinnande pilar, när det egentligen beror på andra människors okunnighet. 
 
5.  Ondska kan även komma från resterna av de gamla stamgudarna som fortfarande 
finns kvar.  Det är ondska som orsakas av kärlek till den egna stammen och den 
egna nationen, som då tar sig uttryck i att man gynnar den egna stammen och den 
egna nationen på andra stammars och nationers bekostnad.  Men även här är det 
fråga om okunnighet hos de gamla stamgudarna, de förstår inte att de själva skulle 
tjäna på att samarbeta och samverka med de andra stammarma och de andra 
nationerna. 
 
6.  All fundamentalism och all bokstavstrogen tolkning av Bibeln och andra heliga 
skrifter måste försvinna, ty de kommer från de gamla stamgudarna. 
 

 
 
 
 



Kap. 7.  Hur vi bör leva 
 

1.  Människans gener är anpassade till det liv vi människor levde för tusentals år 
sedan.  Därför bör vi försöka leva ett liv som liknar det som människan levde för 
länge sedan.  Vi bör försöka leva så naturligt som möjligt.  Man bör ha djuren som 
förebild för hur man bör leva, ty de är inte förstörda av den mänskliga kulturen. 
 
2.  Vi bör tex undvika överdriven hygien, ty detta orsakar auto-immuna sjukdomar, 
som allergier.  För att immunförsvaret ska fungera så bra som möjligt, så måste vi se 
till att träna immunsystemet hela tiden.  Ty på samma sätt som muskler förtvinar när 
man inte använder dem, så förtvinar immunförsvaret när det inte används.  Så man 
bör se till att man blir lite småsjuk lite då och då. 
 
3.  Sedan bör alla kvinnor föda barn på samma sätt som naturfolken gör det.  Att föda 
barn liggande på rygg är direkt olämpligt, för det orsakar bara onödiga bristningar i 
underlivet på kvinnan. 
 
4.  Man måste alltid älska sin kropp, hela kroppen.  Ty man är ju sin egen kropp, och 
om man ser ner på och föraktar den egna kroppen, då ser man ner på sig själv.  Då 
får man dåligt självförtroende.  En människa med dåligt självförtroende är lätt att 
förslava.  Därför försöker makthavarna se till att medborgarna får dåligt 
självförtroende, ty då protesterar de inte mot förtrycket. 
 
5.  Mediciner bör helst undvikas för det handlar om en rätt grov kemisk påverkan på 
kroppen.  Men man kan ta mediciner när det är befogat, men med måtta.  För stor 
användning av mediciner leder till multiresistenta bakterier och att medicinerna blir 
verkningslösa. 
 
6.  Man måste alltid följa den egna kroppens signaler.  När man är hungrig ska man 
äta.  När man är törstig ska man dricka.  När man är sömnig ska man sova.  Det 
naturliga urvalet har sett till att kroppen vet vad som är bäst för den egna kroppen. 
 
7.  När man faller, tex när man halkar, då måste man låta kroppen sköta fallandet helt 
på egen hand.  Ty kroppen vet vad man måste göra för att minimera skadorna.  Man 
måste helt slappna av när man faller och bara liksom iaktta fallet utifrån.  Ty ifall man 
spänner sig, eller man själv försöker förhindra fallet, då kan man åsamka sig 
onödiga skador. 
 
8.  Om man, när man ska sova, ligger och oroar sig för att inte kunna somna, då 
förhindrar oron att man somnar, och man kan då drabbas av sömnbrist.  Utan man 
ska bara slappna av, och lita på att kroppen sköter sovandet helt på egen hand. 
Behöver man somna, så somnar man, utan att man själv behöver styra det på något 
sätt.  Och om man inte behöver sova, så somnar man inte, men det gör då inget. 
Framför allt ska man undvika att använda sömntabletter och öronproppar, ty de 
förhindrar den naturliga sömnprocessen och man får då problem i framtiden. 
 



9.  Dessutom är det viktigt med en stark livsvilja.  En stark livsvilja stärker immun-
försvaret, som då blir bättre på att bekämpa tumörer som spontant kan uppstå.  Utan 
livsvilja, så är risken stor att man får cancer och dör. 
 
10.  Framför allt måste vi lita på att den svaga guden löser alla problem vi har eller 
får.  Man ska alltid förtrösta på henne.  Hon har kunskapen och visheten som 
behövs för att lösa problemen.  Och hon älskar oss över allt annat. 
 
11.  När vi behöver en äktenskapspartner kan vi lita på att den svaga guden väljer ut 
en partner åt oss.  Vi behöver bara vara beredda på att ta emot denna partner, som 
hon då kommer att sända till oss. 
 
12.  Man bör även krama varandra så mycket som möjligt.  Ty vid hud-mot-hud-
kontakt mellan två människor, så frigörs må-bra-hormonet oxytocin, som gör att man 
mår bra och som gör att man får lättare att samverka och samarbeta med andra 
människor.  Det skapar tillit och förtroende. 
 
13.  Det är genom att förminska gud som man kommer närmare gud.  Det är då du 
kan upptäcka den svaga gudens många ingripanden i ditt vardagligsliv.  Det är då 
hon får möjlighet att till fullo hjälpa och ingripa i ditt eget liv. 
 

Kap. 8.  Slutord 
 

1.  Människornas kunskap blir hela tiden större och större.  Det betyder att ondskan 
kommer att gradvis att minska, eftersom ondskan kommer från okunnighet.  På 
samma sätt kommer guds rike att spridas på Jorden mer och mer, tack vare den 
ökade kunskapen.  Så vi har ett hopp. 
 
2.  Gud förändras av det som människorna tror om henne.  Därför är det viktigt att 
alla de olika religionerna sluter fred med varandra, och slutar upp med att bekämpa 
varandra.  Människorna måste inse att det bakom alla de olika religionerna finns en 
och samma gud, den svaga guden.  Människorna måste inse att gud är hela 
mänsklighetens gud.  Då blir gud hela mänsḱlighetens gud. 
 
3.  De olika religionerna kan fortsätta precis som förut.  Huvudsaken är att de olika 
religionerna respekterar varandra, och att de slutar upp med att gynna den egna 
religionen på andra religioners bekostnad.  De olika religionerna måste sluta upp 
med att bekämpa varandra.  Vi måste respektera alla människors tro, och vi måste 
sluta upp med att försöka omvända de människor som har en annan tro än vi själva. 
Först då kan den förvandling som Jesus påbörjade fullbordas. 
 
4.  Dessutom måste vi försöka motverka de gamla stamgudarnas verksamhet.  Varje 
gång en nation försöker skaffa sig fördelar på en annan nations bekostnad, så måste 
det motarbetas.  De olika nationerna måste inse att de har allt att vinna på att 
samarbeta och samverka och hjälpa varandra. 
 



5.  Gud är möjlig att förändra.  Gud påverkas av vad vi människor tror på.  När den 
förvandling av gud, som Jesus påbörjade, är fullbordad, då är det slut med alla krig 
här på Jorden.  Och det gäller då för all framtid. 
 
6.  Denna text har jag, Torgny, skrivit under gudomlig inspiration.  Men den är filtrerad 
genom mina egna åsikter och fördomar.  Så den måste läsas med känsla och 
förnuft, och under den svaga gudens ledning.  Var lyhörd, och prova varje ord mot 
vad hon säger. 
 
 


