
Filosofi hjälpte mig att må bättre

När jag var 29 år drabbades jag av bipolär psykos, en mentalsjukdom som har 
präglat mitt liv sedan dess. Det fysiska lidandet, kaoset, panikångesten plus en 
förlamande trötthet gjorde livet till ett helvete.  

Min tillvaro var bokstavligen slagen i spillror. Jag kunde inte fortsätta 
mitt arbete utan låstes in på mentalsjukhus. Skulle jag någonsin få leva som en 
vanlig människa igen?  

Sjukdomen var förödande för min livskvalitet, men det var också 
biverkningarna av den enorma pillerkonsumtionen under årtionden. Att jag 
fortfarande har kvar en tredjedel av njurfunktionen är ett under. Men hur länge? 

Långsamt, långsamt och med ett enormt tålamod lyckades jag komma 
tillbaka till ett vanligt liv utan smärtor, oro och ångest. Det tog 35 år! 

Sista pusselbiten i denna kamp för tillfrisknande kom från oväntat håll, 
från en hemsida på nätet med tusentals korta texter av den engelske filosofen och 
författaren Dr Paul Brunton. Han ägnade sitt kliv åt att studera medvetandet – inte 
medvetandets innehåll som psykologer gör – utan vad medvetandet är i sig självt. 

Med Paul Bruntons filosofiska byggstenar kan vi bygga ett bättre liv och 
en bättre värld. Jag lyssnar ofta på dem, det ger mig en djup glädje och en ny 
mening med mitt liv. Rädslan för döden finns inte mer. 

    Lennart Berg 

Detta är en översättning av en insändare som publicerades i Nya Wermlands 
Tidningen den 29 juli 2022. 

Lennart Berg nämner en hemsida som hjälpte honom att slutligen komma över den 
enorma stressen i sitt liv. Det är PBPeaceandFreedom.se 

Du är välkommen att besöka den! Gå till steg 1, Presentationer. 

1. Börja med att lyssna till presentationen av en Filosofisk byggsten som
heter Genom dödens port. Den finns i en sektion som har namnet
Egoillusionen. Lyssningstid fem minuter.

Här är ett exempel på vad den här Filosofiska byggstenen har att erbjuda. 

Paul Brunton säger: ”Vi må sörja över dåraktiga handlingar och djupt beklaga våra 
brister och svagheter, men under dödsprocessen får vi en chans att lämna det jordiska 
bakom oss i visdom och frid. Detta är en möjlighet som erbjuds oss men den måste tas 
tillvara genom att tankarna fokuseras på det högsta vi känner till.” 

2. Nu lyssnar vi på en presentation av en Filosofisk byggsten som kallas: Livet
efter döden, som du finner i samma sektion. Lyssningstid fem minuter.

https://www.pbpeaceandfreedom.se/


Här är ett exempel från denna Filosofiska byggsten 
 
Paul Brunton säger. ”Att dö till förintelse vore en sak, men att dö till en annan form av 
medvetande är något helt annat. Det är det senare som tar vi när livet lämnar kroppen.” 
 

3. Till sist lyssnar vi till en presentation av en Filosofisk byggsten som heter: 
Livets högsta mening. Den finns i sektion Vändpunkten. Lyssningstid fem 
minuter. 

 
Här är ett exempel från denna Filosofiska byggsten: 
 
Paul Brunton säger: ”När ögonen öppnas för den verkliga meningen med vårt liv, när vi 
inser att den inte finns i den förgängliga personligheten utan i vårt tidlösa innersta väsen, 
kommer vårt liv att få en kvalitet som det aldrig tidigare har haft.” 
 
Dessa tre exempel ger en kort introduktion av hemsidan som i fyra steg 
uttömmande behandlar alla aspekter av det andliga sökandet. 
 
Men det finns ytterligare 70 Filosofiska byggstenar på hemsidan. Du är välkommen 
att lyssna till presentationer av dem alla. 
 
Paul Brunton säger: ”Därför att vi lever i en tid av hittills okända svårigheter är filosofins 
ljus så oumbärligt. Ju fler kriser som hopar sig över oss, desto mer nödvändigt är 
sökandet efter något som kan höja oss över all oro och ångest …” 
 
Paul Brunton säger: ”… Om något kan ge oss mental hälsa så är det filosofins lugn och 
balans …” 
 
 
Bjud in några vänner! 
 
Det är en stor glädje att tillsammans med några vänner lyssna till och diskutera Paul 
Bruntons texter. Detta kan lätt öppna dörren till sökandet, som i sin tur kan 
åstadkomma att medvetandet fördjupas. 
 


