Boken ”I Ett Annat Ljus - Om de stora livsfrågorna” håller vad den lovar nämligen
"Det här är en bok som är ägnad att spränga ramar och fördjupa perspektiv".
Den visar på både möjligheten och nödvändigheten att förena klok religion och klok
vetenskap.
Karl-Erik Edris har en bred akademisk bakgrund med tyngdpunkt på statskunskap. Han har varit lite känd i massmedia
som ”spärrvakten som lär chefer leda företag”. Han fick nämligen större intellektuell frihet i spärren än på
Universitetet.
Edris tar avstamp i sin barndoms starka ljusupplevelser. Då han tidigt lärde sig läsa fanns inte många böcker i hans
enkla bondhem förutom Bibeln och han kom att förknippa ljuset med Gud. Men i skolan kände han inget stöd för detta.
I gymnasiet och genom konfirmationsundervisning började han tro att vetenskapen skulle svara på alla frågor och att
alla kloka människor borde förneka Gud (ateister ) eller åtminstone säga att man inte kunde veta (agnostiker) Men han
trodde aldrig riktigt att den samhälleliga utvecklingen var på rätt väg och blev i början av sina universitetsstudier
närmast svartsynt cyniker.
Vid dryga 20 år börjar han meditera och ljusupplevelserna kom sedan med en sådan kraft att han fick en stark visshet om
att något gudomligt existerar.
Han beskriver sedan hur han fått kämpa för att försona sitt skarpa intellekt med en inre övertygelse om Guds existens.
Han löser det med att erkänna att vi människor har två olika kunskapsorgan intellektet och intuitionen. Intellektet som
är vetenskapens grund ger oss kunskap om den materiella världen. Men för att få kunskap om den inre andliga världen
måste vi öppna oss för intuitionen. Ett problem är att den ”inre ljusbaserade intuitiva kunskapen” är bortom ord så den
är svår att beskriva och förmedla. Därför kallar han sin bild av universums utveckling. för en saga men en saga byggd på
kunskap. Han fokuserar på människans evolution från apa till vår evolutionära bestämmelse att förverkliga vår
gudomliga natur
Edris fokuserar också på den ännu inte avgjorda striden mellan tro och vetande.
Han kritiserar och visar begränsningen av både religiös dogmatism och vetenskapstro. Den senare försöker framställa
den materialistiska tolkning att allt är en slump utan högre mening som om den vore exklusivt baserad på fakta. Men
detta är helt enkelt inte sant utan det är också en tro. Så striden handlar i grunden inte om vetande mot tro utan tro mot
tro.
Han citerar den romerske poeten Vergilius ”vi formar vårt öde genom vårt val av Gudar”. Så det gäller att välja de bästa
av Gudar.
Edris visar med klar argumentering att det går att vara intellektuellt hederlig och acceptera vetenskapliga fakta och ändå
ha en inre visshet om att, som han skriver,
" Vi lever i en av Guds medvetande uppburen
och därmed av avsikt styrd och mening genomsyrad verklighet där livet är evigt och kärleken har sista ordet."
Edris är mycket väl medveten om att detta kan var svårt att tro så som världen ser ut men han visar på en hederlig
lösning av teodiceproblemet( hur kan det finnas så mycket lidande om Gud är allsmäktig och kärleksfull) Han ger oss
”regler för vägen” hur vi alla kan och måste arbeta för att öka ljuset och kärleken i världen.
Därför tycker jag boken är utomordentligt intressant. Den är också befriande men också uppfordrande läsning för alla
som var och en efter sin förmåga vill bidra till en bättre värld när det gäller avgörande frågor för mänsklighetens framtid
gällande miljö. fred, rättvisa och frihet.
De inledande korta kapitlen av mer självbiografisk natur är lättlästa. När Edris kommer in på djupa och svåra frågor är
hans meningar ibland långa och kan tyckas svårlästa. Det hör dock till sakens natur då han försökt fånga ”intuitivt
ljusbaserad kunskap” som ligger bortom språket. Jag tycker att han lyckats ge en språkdräkt till detta som gör att man
kana ana intuitionens ljus bakom. Man får läsa långsamt men det tror jag är nödvändigt när man ska närma sig detta
område. Och som han skriver i slutordet, vilket kanske borde ha stått i förordet, ”den del av medvetandet som kan
uppskatta poesi måste vara inkopplad”
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