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En dag  
Ett liv

Stefan Paul

Förlag: Hjulet snurrar





Gryning



Himlen brinner, natten flyr, den nya 
dagen gryr.
Ridån går upp i morgonrodnad.
På plats, intag era positioner. Spelet kan 
börja. 

Havets vågor rullar obevekligt in mot 
land. 
Ett efter ett släpper löven sitt fäste och 
dalar mot jordens hjärta.
Människans vandring går lika obevekligt 
mot sin yttersta gräns.
Vår största rädsla och tragik är att vi inte 
förstår att förgängelsen är vår förlossare.
Den bjuder oss den sanna friheten, där 
allt är i rörelse och förvandling.



Gryningens ångest är likt krystvärkar, 
som föder fram min innersta tanke.
Dessa födslar hindrar mig från att kvävas. 

För att kunna tända en brinnande låga för 
ljuset i världen måste jag våga erkänna 
mitt egna mörker. För att jag skall kunna 
skåda det ljus som brinner i världen, 
måste jag våga skåda och erkänna mitt 
egna inre ljus. 

Den, som vill möta gryningen och den nya 
dagen, gör klokt i att vara på plats, medan 
mörkret lägrar sig. Två skott i natten skär 
sönder nattens ridåer. Måsarna skriar och i 
revorna tränger purpurfärgen fram. En ny 
dag har åter mött sin gryning.   



Om jag med en viljeansträngning 
nedtecknar ett förslag till den bästa av 
världar är även detta paradis dömt att gå 
under i sin egen stagnation. Men som 
människa är det min uppgift att gång på 
gång nedteckna visionen om paradiset. 

Alla människor bär inom sig fröet till det 
Gudomliga och fröet till det demoniska. 
Det som skiljer oss åt är de val vi gör. 

Så länge som jag inte förstår eller vill 
erkänna att Du och Jag kommer från 
samma källa, får jag vandra i dimman 
avskuren från horisontens perspektiv.



När jag går mot ljuset, lägger jag min 
skugga bakom mig. Av den andledningen 
vill jag inte ha någon mellan mig och 
ljuskällan. 

När jag väljer det lilla livet är det för att 
spänna min båge hårdare än någonsin. 
Inte för att tillfredsställa min fåfänga och 
litenhet.
Nej, för att pilen skall flyga högt och 
långt.

Jag har länge nog renoverat min båge. Nu 
är det dags att stränga om, anlägga pilen 
och spänna bågen hårt.



Den som nåtts av insikten om Livets 
verkliga resa frågar inte om vingarna 
håller.

Jag har bara en förpliktelse, nämligen att 
söka min unika roll och utleva den. Det 
kommer att bli en skön föreställning, för 
skönhet och det äkta går hand i hand.

Med blicken i Horisonten och tanken 
bortom.



I ditt hjärta bor den vidunderliga kraft 
som övervinner allt. Den befriar dig från 
rädslans bojor. Likt en fri fågel svävar din 
längtan igenom universums port. 

Vad får framtidens barn för jord att vistas 
på? I ett av dessa barn kommer den själ 
jag bär på idag att ha sin boning. 

Havets rörelse slipar klipporna. Så gör 
även livet med människan. 





Morgon



Morgonrodnad, nakna höstträd.

Det enda jag har är livet och jag tänker 
använda det.

När jag skriver Jag, ger jag Dig rätten att 
ikläda Dig detta jag. 
När jag skriver Du, så ger jag mig själv 
rätten att ikläda mig detta Du.
När jag skriver Vi, avser jag Du och Jag 
utan någon skillnad.



Tvivlet är den stötesten jag ständigt 
möter på min vandring. För varje gång 
jag lägger den bakom mig, för den mig 
framåt.

Jag ber gärna om hjälp, men vill inte ha 
mer än det jag bad om.

Ärlighet och känslor är inte alltid så lätt. 
Jag måste våga att inte alltid göra rätt.



Låt oss inte kvardröja vid våra brister. 
Bättre leta efter det bästa i oss själva och 
andra. 

Om en Nästa bringar mig glädje, med 
vilken rätt kan jag fortsätta att ha 
förväntningar på denna person.

Det är inte ödmjukhet att inte önska sig 
det bästa i livet. Men väl att uppskatta det 
lilla i vardagen.



Förändring och utveckling går hand i 
hand. Som oftast kommer påståendet 
från ekonomer och profitörer; då är det 
befogat att fråga för vem? Vem som får 
betala vet ju var och en. 

Grunden för demokrati är individens 
mod att uttrycka sin åsikt. Det är en ädel 
tes. Byråkratin är dess antites och det vi 
tror är verkligheten blir syntesen.

I det tomrum som bildas där barnet och 
rebellen dör, där föds småborgerligheten.



Min konstnärliga vision bygger på tanken 
om ett sannare jag och därmed en 
skönare värld. 

Utveckling? När en människa har modet 
att gå sin egen väg in i det okända.

Jag uppskattar högst Livskonstnärens 
konstform, som också trängt djupt ned i 
kärlekens ABC. Ofta undrar jag om han 
har tid att skriva böcker och att måla 
tavlor.   



Målet får aldrig vara så stort att det 
skymmer vägen. Vägen bör vara så belyst 
att det syns i fjärran. 

Hur skall jag kunna höra vad Människor 
säger. Jag som alltid har något viktigt att 
berätta.

Den som fångar dagen, har inte tid att 
prata om det. 





Dag



Vem är jag att avgöra om gott eller ont?
Jag som inte vill se mina egna mörka 
fläckar.
Mitt nästa drag blir att hitta likasinnade i 
min närhet.
När sedan landsfadern kallar ställer vi 
upp villigt och glatt bakom fanor.
Vi ger mandatet att hitta likasinnade runt 
vår jord.
Det gäller att vara fler än dom onda.
Trots vidtagna åtgärder gnager en fråga i 
mitt bröst.
"Vem är jag att"?



Godheten är sublimare än elakheten, men 
dock ej ärligare.  

Jag vill gärna identifiera mig med det 
goda och kärleksfulla, men från tanke till 
handling är det förbaskat långt.

När jag kämpar för det ”Goda” får jag 
vara vaksam och uppmärksam, så att jag 
inte trampar ner fröna till det som 
verkligen är gott.



Med aktning betraktar jag bildhuggaren, 
som mejslar fram sin bild. Jag vill likt 
bildhuggaren mejsla fram min bild. Med 
sanningen som verktyg, mejslar jag bort 
allt, som skymmer vem jag egentligen är.

Jag älskar att se den roll, som har till 
uppgift att bryta vedertagna roller. 

Religion, Konst och Kultur, det som skall 
vara samhällets salt och drivkraft, tycks 
stå där som en förstelnad mur, vi gömmer 
oss bakom.



Skapandet av en Stalin eller en Adolf kan 
aldrig skyllas på några få. Dessa aktörer 
hämtar sin livsnäring i missnöje och 
obalansen i sin samhällsstruktur.

Småborgerlighetens rädsla leder till en 
smygfascism, som döljs bakom en mask 
vi kallar demokrati.

När demokratin vill ha ”ordning och 
reda” plockar den fram de bruna 
skjortorna ur garderoben.



Det är enklare att vara tillsammans med 
likasinnade men långt ifrån så 
utvecklande som att vara med 
oliktänkande.

Det finns ingen som belyser din väg så bra 
som din motsats. 



När jag förlitar mig på det, som är 
vetenskapligt belagt, får jag ta följande i 
beräkning: Gårdagens sanning är i 
morgon lögn.
När jag lever genom mina bilder, får jag 
förlita mig på den tro, som visar, att de är 
morgondagens sanning.

Alla, som vandrar i öknen utan att kunna 
navigera, kommer att bli utbrända.



För att kniven skall kunna skära en smal 
skiva måste den brynas mot stenen. 
För att jag skall kunna gå på den smala 
stigen, som leder genom den trånga 
porten, får jag lov att vässa mig mot 
andlighetens vita brynsten.

Jag fångar upp beståndsdelarna ur 
vardagens enkelhet. Jag lägger dem i min 
själs degel.
Likt en alkemist ska jag förvandla dem till 
renaste guld.

Ta sig igenom en kris är en bra början på 
att starta en andlig resa.



Jag längtar bort, bort från denna 
artificiella kultur.
Jag längtar till platser där Människor 
Lever. 
Där skrattet är skratt och gråten är Gråt.
Där tacksamheten för själva livet är 
vardagens stora gåva. 
Där inte livet hela tiden måste fyllas med 
tidsfördriv. 
Jag längtar bort!





Livets 
källa



Vem eller vad är Gud?
Den frågan är ej lätt att besvara.
Självaste Moses fick nöja sig med en 
brinnande buske som sade: ”Jag är den 
Jag är.”

Den Gud jag förminskar till något jag kan 
identifiera och ta på, kan aldrig vara Gud. 
Om jag har mod nog att gå in i det rum 
där mörker och tystnad råder, kan jag där 
i den svindlande tomheten möjligtvis 
förnimma det ofattbara.

Den som vill se Gud, har inte förstått 
konsekvensen eller vidden av sin önskan.



Har du också märkt, att vi formar Gud 
efter våra önskemål?

Den andlighet, jag pratar om, struntar 
fullständigt i hur Gud ser ut. Men 
önskvärt vore att bilden av Gud vore 
mycket mer av Kärlek än en bild av en 
härskande tyrann. 

Längtan efter Gud – vad är det om inte en 
längtan om att bli en hel människa.



Kärleken är ett val, en möjlighet! Kärleken 
förutsätter handling. Inte för handlingens 
skull utan för Kärleken. 

Om jag endast vänder mig till Gud/
Kärleken för att få lindring för min smärta 
och otillräcklighet, så är det en flyktväg 
och att betrakta som ett opium.

Jag drömmer om den stora Kärleken. 
Ytterst tror jag att det är en längtan om att 
finna den levande Guden inom mig.



Det är inte friheten jag skall söka, utan 
Kärleken som befriar mig.
Det är inte Kärleken jag skall söka. Jag 
skall söka ett tomt och öppet sinne så att 
kärleken finner mig och får en plats inom 
mig.

Ge utan avsikt är en gåva från Hjärtat,  
vars frön sprids i hela Universum.

Kärlekens hand kan vara hård, smutsig 
och valkig men alltid öppen.



Om jag inte i ödmjukhet kan glädjas åt de 
små tingen i vardagen, hur ska jag då 
kunna känna tacksamhet till livet och hur 
skall jag kunna vara ett kärl för Kärleken?

Andlighet förutsätter ingen Gudstro, men 
väl en tro på människans inneboende 
möjligheter. 

När jag vänder blicken och örat inåt, då 
som först börjar jag min andliga resa.  



Den, som inte bemödat sig med att skaffa 
en egen tro, kommer med största 
sannolikhet tro, vad någon annan sagt. 

När jag hämtar mitt vatten i Livets källa 
behöver jag aldrig tvivla på att skörden 
blir god.

Religionen kan möjligtvis leda dig till 
bron. Men att gå över ravinen får du göra 
själv.





Skymning



I glädjens spår följer förväntningarnas 
illusioner.
Sandslott är så bräckliga.

När jag knutit handen så hårt i fickan, att 
nerven till mina känslor, längtan och 
drömmar förtvinat. – ja, då kommer 
bitterhetens galla att förgifta hela mitt 
väsen.

En bra medicin mot bitterhet är insikten 
om att jag har en delaktighet i den 
situation, jag nu befinner mig i.



Ett gott självförtroende är inte det samma 
som en god självkänsla.

Jag får passa mig för att bli så anpassad så 
mitt Jag blir ett “man”.

Mina innersta tankar lämnar avtryck på 
den väg jag går.

Genom att jag förnekar mig själv, vinner 
jag ingens respekt, men väl deras förakt.



Lyckan är en flyktig känsla, kunde jag 
bara göra den mer konstant och dess 
motsats mer flyktig. 

Utan självrespekt är och blir kärleken 
endast en illusion. 

Den som säger sig känna mig vet mer än 
vad jag vet.



Världen är perfekt! Den kommer att bli 
än bättre, när jag putsat bort lite kanter 
på mig själv.

Västvärldens mesta arbete går åt till att 
hålla myten om sin egen storhet levande. 
Den går därigenom miste om möjlighet 
till utveckling. 

I mitt eget tillfrisknande ser jag en allt 
sjukare värld. 



De som inte kan vara i tystnad med 
varandra  har ej heller något att prata 
med varandra om.

Om jag söker utanför mig, kommer jag att 
hitta mycket. Men aldrig det jag söker. 

Den som sätter andra på piedestal vill 
helst sitta där själv.



Skönheten ligger inte i den yttre yta, som 
möter betraktaren. Den ligger dold för 
ögat och dess ljuvliga toner är ohörbara. 
Jag tror att en blind och en döv kan 
förnimma den verkliga skönheten, som 
ligger i djupet av det skapade verket. 

Populistisk politik ligger alltid ett steg 
efter.

Det, som skapas utan att det genomsyras 
av en inre ärlighet, blir endast ett irrbloss 
i världen och ett försök att få betraktarens 
bekräftelse.





Afton



Sitter och beskådar höstlövens dans... 
Lyfter blicken uppåt, skådar trädens 
nakna elegans. Åh måtte min ålders höst 
bli så avskalad och vacker...

Tröttna får jag, misströsta och tvivla. Men 
ge upp aldrig! Hoppfullt vandra mot 
ljuset i fjärran. Den Metaforen får aldrig 
dö.

När jag lärt mig att transformera smärtan 
och nederlaget till guld. Då är jag inte 
bara en alkemist, utan jag har börjat gå 
mot sann visdom och uppriktig 
ödmjukhet. 



Så länge vi inte vill möta vårt eget 
självförakt, måste vi ha någon annan att 
förakta.

Om jag har modet att skåda djupet av 
mitt mörkaste mörker, kan jag också se 
ljuset i andra. 

Ett samhälles förmåga och ideologi visar 
sig i hur det tar hand om barnen och de 
gamla.

Blunda inte för det mörka. Se det vackra 
och sköna. Låt Dig omsvepas av en enda 
tanke. Den att allting blir bra till slut. 

Jag har gjort mycket i mina dar. Tyvärr 
har jag missat att göra det viktigaste. 
Nämligen; ”att bara vara.”    



För att rädda världen räcker det inte 
långt med att påtala andras ondska. 
Denna konstruktion har bara ett syfte och 
det är att dölja de egna mörka fläckarna. 

Pengar och materiell framgång kan aldrig 
bli så mycket värda att de upptar hela ens 
liv och man ska framför allt inte gå och 
gnälla över det som uteblivit och 
definitivt inte beklaga sig över det jag en 
gång hade.

Alla har vi något att göra upp i vårt 
förflutna och när vi gör upp det, faller det 
till godo för många.

Vill Du veta varför saker händer och ting 
blir som dom blir. – Vänd spegeln på rätt 
håll och svaret är dig givet.



Vad hjälper det att jag talar om för andra 
hur de borde handla, när jag själv inte gör 
det jag borde. 

Att utröna varifrån ondskan kommer är 
inte helt lätt. Godheten med sina goda 
ambitioner slutar inte alltid som bekant 
med ett gott resultat. Ondskan resulterar 
inte nödvändigtvis med ett ont resultat. 
Jag tycker mig kunna se att ondskan är 
ett val i brist på … Det ser ut som 
ondskan hämtar sin näring i missnöjet. 

Var och en måste upptäcka sin egen 
ondska , för att kunna minska det onda i 
världen. 

Falsk ödmjukhet går alltid med en 
knuten hand i fickan, med inskriptionen: 
” Nästa gång ”.



Så länge jag söker bekräftelse utanför mig 
själv, får jag också räkna med att möta 
dess motsats. 

Min längtan ikläder sig allt för ofta en 
förrädisk mask. 

Jag satsade allt och förlorade, men trots 
det var jag ingen förlorare.



Om jag vill bli sann, kan jag endast älska 
och bejaka det, som jag uppfattar som 
sanning. 

Så länge det finns tvivel, så länge finns 
det segrar att vinna. Insikt är en sådan 
seger. 

Den, som tror sig kunna uttala den enda 
sanningen och ge ett heltäckande svar,  
kommer aldrig att kunna svara på 
någonting. 



Jag ger bort min livskraft mot en illusion 
av trygghet. Jag tvekar inför Livets 
storhet och står och ser på hur livets 
drömmar och blomster vissnar ned.

När välfärden gör oss rädda för att 
förlora det vi har. – Ja, då är vi på väg att 
förlora allt.

Den, som känner till vemodet, vet att det 
går att sälja glädje.  



Till dig, som säger att jag är alldeles för 
sträng mot mig själv, svarar jag: ”Det 
ligger något i vad du säger”. I nästa 
andetag säger jag: “Jag är trött, jag är 
mycket trött, trött på att hoppa från tuva 
till tuva. En gång för alla vill jag lära mig 
att gå på det vatten, som skiljer tuvorna 
åt.”

Visdom är inget som drabbar oss genom 
åldrandet. Visdom förvärvar vi genom 
livets skiftningar och genom insikten om 
att ”allt har sin tid.” 

Droppen som får bägaren att rinna över 
har föregåtts av många droppar.





Natt



Om det är en sorg eller tröst, vad vet jag. 
När vi lärt oss leva är det dags att Dö.

Kom till ro. Tystnad, höra sitt andetag. 

Döden är inget misslyckande. Nej, det är 
en fullbordan. 



Om jag kommer till paradiset innan jag är 
mogen för det – får jag ett helvete.

Från den stund jag slutar försöka, har jag 
också satt mig i dödens väntrum.

Döden är en rockvaktmästare, som 
hjälper mig av med materialismens 
kostym.



Jag finner inte lyckan genom att fly 
smärtan. Nej, endast genom att 
mobilisera mod och genomlysa smärtan, 
finner jag vägen till lycka.

Den, som inte har en egen Tro, fruktar 
döden och därmed livet . 

Om jag flyr ansvaret att dana mig till 
människa, då kommer smärtan att bli 
min vägvisare. 

Jag kan inte förvänta mig att Porten 
öppnas, förrän jag har knackat på.



Den som försöker fly rädslan för 
ensamheten kommer att självuppfylla sin 
värsta fasa. 

Den, som inget har att förlåta, lever 
troligtvis så skyddat att det livet kan 
betraktas som dött. 

Ingen är mogen att dö förrän den lärt sig 
Kärleken.   



När jag ständigt beklagar mig över vad 
jag gått miste om, berövar jag mig 
möjligheten att få det jag vill ha. 

Så länge jag följer skuggan av mina 
begär, är jag ett offer.

Om de roller jag antar som människa inte  
är ett uttryck för min inre sanning, 
kommer jag av nödvändighet att förakta 
mig själv. 

…Intill den stund jag inte har besegrat 
dödens ångest, kommer jag likt Petrus 
begå flera lögner innan tuppen gal.



Jag är förstummad över den tro världen 
har på mammon och ekonomisk tillväxt.

Så länge jag inte vill eller vågar se min 
egen ondska, kommer jag att vara 
medskyldig till att en ny Adolf Hitler 
besitter makten. 

Abraham och Isak, ett ruskigt drama 
med ett lyckligt slut. Dessvärre har ej alla 
efterföljare hörsammat Ängelns påbud 
om offerslaktens slut.  



Strängen som brast.
Det var något som bröt tystnaden, det lät 
som en pisksnärt. Förvånat tittade jag 
mig omkring, var ifrån?  Förvåningen 
hann inte lägga sig, förrän jag kände 
livsmodet rinna ur mig. 
Då visste jag med ens, det var en sträng 
på min själs lyra, som brustit.

När livets film rullas upp på min 
näthinna, får jag beskåda alla mina val 
mellan kärlek och rädsla. Min 
självförnekelse kommer att framstå som 
min värsta lögn.



Jag ber till min skapare om en fjärils 
förmåga …. bryta mig ur puppans garn 
för att komma ut i livets ljus…få 
förnimma de vilda blommornas doft och 
på fladdrande vingar sväva högre…. 
högre….. högre ………

Jag föddes i Öster i solens gryende 
morgontimmar. När jag vill gå till ro, vill 
jag följa med solen, när den sjunker in i 
havet. 

När insikten nått mig, då som först inser 
jag hur länge jag burit svaret inom mig. 





Ronaruddens tidshjul

När vi tittar noga på våra hällristningar, finner vi ett otal 
små symboler förutom skålgroparna, som är den 
vanligaste symbolen. En del kan vi tolka, medan vi får 
lämna andra åt framtiden att försöka finna klar logik i 
varenda symbol.

Det är ofta svårt att bestämma om vi ser en korsad 
cirkel, hjulkors eller fotpar som är delade. I båda fallen 
handlar det om praktisk astronomi att bestämma 
himlavalvet rörelse i förhållande till var du står. Hjulet 
kan vi kalla tidhjul och det visar principen, medan 
fotparet med möjlig markering visar en referensriktning 
till himlavalvet, som då kan gälla årets början. Ibland är 
det midvinter, ibland Kyndelsmässa och båda 
förmodligen influerade av egyptisk astronomi och 
årsritual. Övriga vanliga tidpunkter är vårdagjämning 
och första maj. Vidare syns halvårsdelning eller 
Ramadan i augusti på egyptiskt och sumeriskt vis, vilket 
hänger ihop med att månen styrde odlingssäsongens 
arbeten.

Källa: rootsweb







Det viktiga är inte att sälja boken. 
– Nej,  det är att skriva den.


