
Angående
Stjärnskådning

Av: Fader Aram Kazits av Christineorden



Förord
et finns många som tvivlat på vår orden och många inom såväl 
kyrkan som utanför som ropat "kätteri" när de hör talas om 

stjärnskådare och deras gebit. Många är de stjärnskådare som råkat 
illa ut på grund av sin gåva att tyda guds budskap till människorna 
genom stjärnorna, men det har gång på gång visat sig att de har 
ropat i okunskap & avundsjuka. Gång på gång har stjärnskådares 
skådningar och tolkningar visat sig korrekta och vem kan förneka att 
ett helgon såsom S:t Jonna var en kättare?   

den här skriften skall jag försöka klargöra vissa grundläggande 
principer och teorier inom Christineorden med vilka jag hoppas 

kunna öka förståelsen för vårt värv och kall.

et skall sägas redan från början att stjärnskådning är ett 
mycket individuellt värv och att olika stjärnskådare till viss del 

har olika infallsvinklar, upplever tecken olika, men det finns vissa 
teorier att stödja sig på som de allra flesta kan skriva under. Det är 
dessa jag här nedtecknar.
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Angående "gåvan"
tt hett debatterat ämne är det att vissa människor skulle ha vad 
vi kallar "gåvan" att se & tyda tecken i stjärnorna. Många är 

skeptiska till att exempelvis en simpel bonde kan ha "gåvan" och 
därmed även möjligheten att tyda guds budskap. De menar att denne 
då vet mer om guds budskap än till exempel en präst som saknar 
denna gåva.

är vill jag bemöta kritiken med att säga att det ena inte behöver 
utesluta det andra. Att vissa människor har en gåva att tyda 

guds budskap i stjärnorna genererar inte automatiskt att andra utan 
gåvan fråntas sin möjlighet att tyda eller predika guds budskap 
utifrån andra källor.

ill exempel kanske en hovslagare har bra hand med hästar och 
kan tolka dessas "signaler" medan en smed kanske inte behöver 

ha det. Dock kan smeden smida hästskor vilket hovslagaren kanske 
inte kan. Båda arbetar direkt eller indirekt med hästar, men med 
olika aspekter inom området och utifrån sin egen "gåva".

iknelserna kan tyckas oväsentlig i förhållande till guds budskap, 
men principen är densamma. Bara för att en en stjärnskådare 

kan tyda vissa av guds budskap är det inte sagt att hon är duktig på 
att predika eller föra dessa vidare eller kan tyda guds budskap genom 
andra källor och denna gåva fråntar naturligtvis inte präster 
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möjligheten att tolka andra av guds budskap från andra källor och 
sprida dessa. 

Himlasfärerna
Man kan tänka sig stjärnhimlen som tre sfärer. 

örsta sfären är den "världsliga" stjärnhimlen som alla kan se. 
Den är relativt "permanent" och skiftar mycket sällan i form 

och färg. Stjärnbilder och stjärnor flyttar sig med konstant hastighet 
och regelbundet. Det är också mycket sällan första sfären visar 
tydliga tecken, men ibland kan de ses av alla med blotta ögat. 
Stjärnfall, blinkande stjärnor, solförmörkelser och månförmörkelser 
är några av dessa tecken.

ndra sfären kan bara vissa personer med "gåvan" se med blotta 
ögat. Man kan ana vissa delar av den med hjälp av till exempel 

teleskop eller kikare, men det är mycket sällsynt att andra än 
stjärnskådare kan tyda vad de ser då denna sfär skiftar i form, färg & 
symboler mycket mer oregelbundet än i första sfären. För människor 
utan "gåvan" upplevs denna sfär som en del av den första eller så 
upplevs den inte alls. Detta är den stora skillnaden mellan 
människor med gåvan och utan.

andra sfären är tecken och symbolik mycket mer rörlig och tydlig 
för personer med gåvan. Stjärnbilder flyttar sig, försvinner, 
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dyker upp igen, ändrar form och precis som i första sfären faller & 
blinkar stjärnor.

redje sfären är inte synbar för människan utan framträder mer 
som en känsla hos stjärnskådaren. Det här är lite svårt att 

förklara för den som inte känt det själv men plötsligt kan en stark 
känsla komma över stjärnskådaren. Detta i kombination med tecken 
från första och andra sfärerna bildar en stark så kallad "skådning". 
Mer om detta senare.

Om sfärernas påverkan av varandra
e olika himlasfärerna påverkar varandra där en yttre sfär 
påverkar den närmaste sfären innanför vilken i sin tur 

påverkar sfären innanför sig. Till exempel påverkar tredje sfären 
ibland den andra vilket då resulterar i dels att tecken i andra sfären 
framträder med mer känsla än den hade gjort opåverkad av tredje 
sfären. Andra sfären kanske genom detta i sin tur påverkar första 
sfären.

Om "Tidsaspekten" i sfärerna
nkelt förklarat kan man säga att tiden blir mindre & mindre 
linjär ju längre ut man kommer i sfärerna. Första cirkeln är 

regelbunden och går i samklang med tiden för oss människor. Detta 
innebär att när ett tecken dyker upp i första sfären händer det 
någonting just i nuet, att någonting precis hänt eller att någonting 
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precis skall hända. Man kan uppskatta att tidsdifferensen mellan 
tecknet och den relaterade händelsen inte är större än ca ett kvarts 
glas.

iden i andra sfären upplevs inte lika regelbunden som den 
första utan varierar mer i tidsrelationen mellan ett tecken och 

motsvarande händelse. Detta innebär naturligtvis att det inte lika 
säkert går att bestämma exakt när händelser relaterat till tecken i 
andra sfären kommer att inträffa eller har inträffat. Dock finns i 
och med detta större möjligheter att få reda på händelser innan de 
skett då tiden för tecknet kan vara långt före själva händelsen 
inträffar. 

en tredje sfärens tid är väldigt icke-linjär och skillnaderna i tid 
för tecknen kan variera stort. Eftersom det här handlar om 

tecken som manifesterar sig som känslor kan det vara svårt för 
stjärnskådaren att veta exakt när de innebär rent tidsmässigt, men i 
kombination med tecken från de andra sfärerna så finns det möjlighet 
att tidsbestämma känslan mer tydligt. Se nedan 

eorin låter göra gällande att ju längre bort i sfärerna tecken 
skådas, desto närmare gud är de. Första sfären ligger närmast 

oss människor, medan tredje ligger närmast gud. Detta förklarar att 
vi människor upplever att tiden skiftar minst i första sfären som ju 
ligger närmast vår egen uppfattning om en relativt regelbunden tid. 
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Gud står utanför tid och rum i människors bemärkelse och därmed 
upplever vi att tiden i den tredje sfären skiftar mest.

Om "tids-glapp"
bland uppstår det ett visst vad vi kan kalla tids-glapp mellan 
sfärerna. Detta kan till exempel innebära att en 

stjärnskådaren känner någonting från tredje sfären vid ett tillfälle, 
ser ett tecken från andra och första sfären vid två andra tillfällen 
och därmed inte sätter dem i samband med varandra. Hade alla dessa 
tecken kommit närmare inpå varandra eller samtidigt hade 
stjärnskådaren lättare förstått sambandet mellan dem och därmed 
också kunnat
tyda dem bättre.

Om att tyda tecken
et här är någonting som kan debatteras i oändlighet och därför 
kommer jag inte gå in på detta mer än ytterst ytligt. Olika 

stjärnskådare gör olika tolkningar av tecken och mycket av 
tolkningarna kan bero på om och i så fall vad stjärnskådaren 
förnimmer från tredje sfären.

ill exempel: Om en stjärnskådare ser en björn som blir en ros 
och samtidigt känner "kärlek" från tredje sfären bör detta 

tolkas helt annorlunda än om känslan från tredje sfären är "starkt 
obehag".
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Slutord
ag skulle kunna fortsätta diskutera detta ämne i oändliga 
volymer och ge otaliga exempel på skådningar och deras 

betydelser, berätta om stora stjärnskådare och gå in mer på djupet i 
teorierna om himlasfärerna, tiden och tecknen. Det är dock inte i det 
här dokument detta skall ske och det är inte av mig det skall bli skrivet 
ty jag har skådat detta. 

Fader Aram Kraztis, Christineorden
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