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Min vän!

Du frågar mig om min religion och vad den betyder för mig. Du frågar om vi har någon Gud och 

vad vi tror händer efter döden. Du frågar hur vi skall leva våra liv för att vara goda människor. 

Det är svåra frågor och jag skall försöka ge dig ett svar, men du skall veta, att hade du träffat en 

annan människa på Tania så hade du troligen fått ett annat svar. Vi människor på Tania är olika, 

vi bor på olika platser och vår historia skiljer oss åt, men jag skall göra mitt bästa.

     Alix och Alixa - grundarna till Dualdireligionen

För länge sedan skrev aonerna ner det viktigaste innehållet i vår religion efter att vår gud Dualdi, 

tröttnat på människornas levnadssätt. Människorna hade blivit mer och mer egoistiska och 

förstörde vår fina planet som hen hade skapat åt oss. 

Dualdi blev arg och slungade ner en blixt på vårt allra högsta och finaste hus och sa att nu fick det vara nog 

och uppmanade två av aonerna, Alix och Alixa att skriva ner allt som människorna behövde tänka på för att 

människorna och planeten skulle överleva.

Alixa och Alix gjorde precis som Dualdi sa och blev mycket respekterade av både Dualdi och människorna på 

Tania. Människorna förstod att de hade gått för långt.

Dualdi var både kvinna och man. Hen kunde uppenbara sig som kvinna, med långt mörkt svallande hår, men 

också med kort, ljust bakåtkammat hår. Som man var Dualdi ibland stor och stark, med brunt hår, eller liten 

och ljus, men ärligt talat så har jag hört så många beskrivningar av Dualdi, att snart vet jag inte hur hen ser ut. 

Senast hen uppenbarade sig var för 3000 år sedan. Det är en mycket lång tid. Efter det är det ingen som sett 

Dualdi. Men vad spelar det för roll, bara hen är god och det var Dualdi. 

Dualdireligionen (en påhittad religion)
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• Den första bron kallas för mänsklighetens bro. Den klarar man att 

gå över när man visat att man är en god människa.  Dualdi talar 

inte om hur man skall leva. Man känner inom sig om man gör goda 

gärningar. 

• Den andra bron är vishetens bro. Dualdi menar att varje människa 

skall sträva efter att bli så vis och förståndig, att man på så sätt 

hjälper hela mänskligheten att ta hand om våra liv och vår planet på 

rätt sätt.

• Den tredje bron är insiktens bro. Bron som förenar mänsklighet 

med vishet. Har man lyckats ta sig över denna bro har man nått 

”insikten”. Man har förstått meningen med livet.       

• Den sista och fjärde bron är svårare att beskriva. Bara Dualdi vet. 

Den fjärde bron måste man passera i sitt sista liv. Där på andra 

sidan finns Ödmjukhetens port. Är den öppen så har man nått 

målet. Bakom denna port finns den plats eller det tillstånd där allt 

är  uppenbart för var och en. Man har hamnat där det är naturligt 

att vara. Frågor finns inte mer. Man är lycklig. Alla bitar har fallit 

på plats. Du vet. Du är lycklig. Du är svaret tillsammans med alla 

andra, tillsammans med hela universum. Du är universum.

Läran om de fyra broarna

Dualdis viktigaste läror/tankar finns bevarade på ett jättestort järnblock, som ligger på taket på ”det stora 

huset”, resterna av det hus som Dualdi förstörde med en blixt. Dualdis lära symboliseras av fyra broar. I varje 

liv måste man lyckas gå över minst tre broar.
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När Alixa och Alix uppmanades att skriva ner Dualdis budskap, uppkom en rad frågor. 

”Men om Ödmjukhetens port är stängd, vad händer då?”

”Då har man levt förgäves. Då är allt försent”, sa Dualdi och ville inte prata mer om saken.

Levnadsregler

Dualdi tyckte egentligen inte så mycket om regler, men Alix och Alixa tjatade och tjatade och till slut så gav 

hen med sig. 

”Jag skall ge er fyra självklara levnadsregler, sedan får det vara bra”, sa Dualdi bestämt:

1. Du skall behandla alla människor lika oberoende av vilka de är eller varifrån de kommer.

2. Du skall behandla andra människor som du själv vill bli behandlad och vara empatisk i alla dina 

handlingar.

3. Du skall behandla din planet och alla levande varelser och växter med största respekt och förstå 

att du och alla andra människor är beroende av dem.

4. Konflikter mellan människor får aldrig lösas med våld. Att döda är en synd. Att döda i mitt 

namn är en dödssynd.

Dyrkan

Alixa och Alix var nyfikna och frågade hur de skulle 

dyrka Dualdi. Hen svarade: ”Gör det som ni tycker 

är rätt, men jag skulle uppskatta om ni två gånger per 

dag, morgon och kväll var stilla, tände ett ljus och 

slöt era ögon. Tänk på något vackert om vår planet 

och på någon som ni vet behöver kärlek.” 

”Är det inget mer?”, frågade Alixa och Alix. 

”Jo en sak till. En månad varje år vill jag att ni skall 

ägna er åt varandra. Det är månaden som ni skall 

umgås med vänner som ni försakat. Det är måna-

den som är till för att komma ikapp med livet. Den     

månaden kallar jag eftertankens månad.”
Foto: Kjell-Erik Karlsson
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Ordlista till texten om Dualdireligionen

Hen: Ett könsneutralt pronomen som skrivs istället för hon eller han.

Empatisk: Man har en förmåga att leva sig in i och förstå en annan persons känslor och behov.

Dyrkan: Att genom stark religiös övertygelse visa respekt och kärlek för en gud genom att exempel-

vis be till honom/henne/hen. Inom hinduism dyrkar man till exempel guden Ganesha (eller andra 

gudar) genom puja - en liten gudstjänst i hemmet eller i ett tempel där man ber och offrar blommor 

eller mat. 

Försaka: uppoffra sig genom att avstå från något.

Min vän, nu tror jag att du fått en liten inblick i min religion. 

Jag har försökt att besvara de flesta av dina frågor. Kom gärna hit till Tania och hälsa på oss. 

Då ska jag berätta mer om du är intresserad!

”Tänd ett ljus! Ljuset är mitt tecken.  Låt det brinna för kärlek och tolerans, i evighets evighet.”

”Och vem är du?” 

”Jag är den jag är. Jag är som havet, som luften och marken vi trampar på. Jag är som du, som ni, så liten och 

så stor, inte mer och inte mindre.”

Texten är skriven av Gert Arvidsson för ämnesprovet i religionskunskap.
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Plymouthbröderna - källa 1

Följande text är hämtad från ett svenskt uppslagsverk som heter NE-Nationalencyklopedin, vilket är faktagranskat 

av experter. Delar av texten är borttagen p.g.a. utrymmesskäl och svårighetsgrad, vilket inte påverkar innehållet eller 

trovärdigheten.

Plymouthbröderna

Plymouthbröderna, (efter Plymouth i Storbritannien, där Plymouthbrödernas första egentliga församling 

grundades 1832), en kristen riktning inom vilken man aldrig accepterat något predikoämbete; själva kallar 

man sig Bröderna. Alla manliga medlemmar kan svara för bibelläsningen och förkunnelsen vid mötena. Redan 

1849 splittrades riktningen i ”öppna” och ”exklusiva” bröder (engelska Open Brethren respektive Closed 

Brethren; de senare kallades också darbyister efter John Nelson Darby). Sedan 1963 kallas de öppna bröderna 

Christian Brethren. Under den brittiske ledaren Jim Taylor Jr. (död 1970) förstärktes från 1960-talet de ex-

klusiva brödernas exklusivitet med nya splittringar som följd, och deras strävan att leva avskilda från samhället 

markerades. De vägrar bl.a. att vara medlemmar av världsliga organisationer och att underteckna avtal, vilket 

påverkar ställningen i arbetslivet. Eftersom de inte kan bo under samma tak som icke-medlemmar kan de inte 

leva i hyreshus. De kan inte heller äta tillsammans med en som inte delar den egna trosuppfattningen. Även 

inom familjen kan man vägra en icke-medlem bordsgemenskap.

I Sverige etablerades Plymouthbröderna (den exklusiva grenen) på 1870-talet och har drygt 200 medlem-

mar (1996) inklusive barn från skolåldern i Ljungby, Smålandsstenar, Helsingborg, Göteborg och Bromma. 

De samlas till dagliga möten, där språket alltid är engelska. Totalt finns det inom denna riktning (Plymouth 

Brethren No. IV enligt en amerikansk indelning) drygt 34 000 medlemmar.
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Christian Brethren (Plymouth Brethren No. II), den största av riktningarna bland Plymouthbröderna, driver 

en omfattande missionsverksamhet världen över. År 1990 hade de i USA ca 85 600 anhängare i drygt 800 

församlingar.

KÄLLA: http://www.ne.se/lang/plymouthbröderna (2012-03-26)

Ordlista till texten om Plymouthbröderna - källa 1

Predikoämbete: Anställd utbildad präst, ex: som i svenska kyrkan.

Förkunnelse: Predikan, förmedlar det religiösa budskapet

Öppna bröder: ”För alla” medlemmar

Exklusiva bröder: ”Utvalda” medlemmar

Världsliga: Ej religiösa

Mission: Spridning av någon religion eller budskap

Plymouth Brethren Chapel, Broadbridge Heath, England
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Plymouthbröderna -källa 2

Följande text är en sammanställning av utdrag från den kristna rörelsen Plymouthbrödernas officiella hemsida i 

Sverige. 

THE PLYMOUTH BRETHREN CHRISTIAN CHURCH – PLYMOUTHBRÖDERNA

Välkommen till Plymouth Brethren kristna 

kyrkan i Sverige, annars kända som Plymouth-

bröderna, ett kristet samfund. Det har varit en 

del negativ publicitet om kyrkan under åren och 

vi vill vara öppna och visa hur livet egentligen 

är bland Plymouthbröderna. Vi är inte en kult 

eller en sekt. Vi betraktar detta som en mycket 

felaktig beskrivning. Plymouth Brethren har varit 

i Sverige i över 125 år och betraktas som en del 

av protestantismen, världsomspännande kristna 

konservativa, familj-orienterade kristna. 

Plymouthbröderna och skolor - fakta

Bröderna finns idag etablerade i 19 länder, i 

de flesta av dessa har även skolor startats av 

kyrkans medlemmar. Varje skola i det land 

den är etablerad är noga med att följa just det 

landets skollagar, och de har snabbt blivit kända 

för god utbildning som bygger på traditionell 

akademisk utbildning som genomförs med 

innovativa utvecklingsmetoder för en bred, 

objektiv utbildning.  Eleverna uppmuntras att 

studera vidare till en kunskapsnivå för antagande 

till universitet, de väljer även att studera vidare 

inom professionella yrken för att förbereda sig 

för sitt ansvar i samhället.  I Sverige beslutade 

en grupp företagsledare och föräldrar att starta 

en icke konfessionell friskola, och deras ansökan 

har godkänts av Skolverket. Det är en allmän 

friskola som följer kurs och läroplan liksom alla 

andra skolor.

Vi hoppas att de nedanstående frågorna som 

ofta ställs kommer att hjälpa dig att förstå 

Plymouthbröderna kyrkan;
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Använder Bröderna mobiltelefoner och datorer?

 -Ja, på senare år efter att tekniken utvecklats så använder Bröderna idag datorer med internet.

Är Plymouthbröderna extremister och fanatiker?

 -Självklart inte. De som känner oss kan bekräfta att vi som vanliga människor lever i samhället. 

 Plymouthbröderna hittas i alla samhällsskikt och att föreslå att vi vill undergräva myndigheter eller  

 regeringar är ett komplett påhitt.

Varför kan inte Bröderna äta med icke-Bröder, och vad är “avskildheten” ?

 -Bröderna betraktar ”avskildheten” som en moralisk åtskillnad mellan gott och ont, rätt och fel osv.  

 Denna princip finns även i andra strikt religiösa grupper och innebär inte att Bröderna anser sig vara  

 överlägsna eller de enda som ”räddas”. Herrens Måltid, eller Nattvarden som anordnas varje 

 Söndagsmorgon, ligger som grund för vår övertygelse och vi äter och dricker med dem som 

 närvarar vid detta speciella tillfälle.

Är kvinnan i alla avseenden jämställd med mannen?

 -Ja. Det är en total missuppfattning att Brödernas kvinnor undertrycks. Många kvinnor äger och 

 driver företag och har total frihet att styra sina egna liv.

Hur jämställda bör mannen och kvinnan vara i hemmet, bör de dela hushållsarbetet?

 -Vi tror, liksom många andra, att mannen och kvinnan ska dela ansvaret och arbetet i hemmet lika.  

 Jämställdhet är en central del i den kristna läran.

Uppmuntrar ni kvinnor att utbilda sig och göra yrkeskarriär?

 -Ja, många av våra unga kvinnor utbildar sig och uppnår behörighet i olika yrken.

Kan en kvinna, utan andras inblandning, fritt välja med vem hon vill gifta sig?

 -Naturligtvis. Det finns inga hinder eller tvångsäktenskap i kyrkan.
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Ordlista till texten om Plymouthbröderna - källa 2

Sekt: Mindre religiös grupp som avviker tydligt från de religiösa huvudlinjerna i samhället

Etablerade: Grundade

Innovativ: Nyskapande

Akademisk: Vetenskaplig

Objektiv: Saklig, opartisk

Konfessionell: Ej religiös 

Extrem: Ytterlighet, mycket ovanlig, avvikande

Fanatiker: Person som är okritiskt, har fördomar och driver en extrem åsikt 

Utvecklingsläran: En teori av Charles Darwin som säger att allt liv på jorden har utvecklats 

under miljoner år.

Vad anser Plymouthbröderna om utvecklingsläran? 

 -Vi tror på den bibliska och kristna synen på evolution, men har inga svårigheter med att våra       

 ungdomar ges insikt i den uppfattning som Darwins utvecklingslära förmedlar.

Vilken syn har ni på högre utbildning (universitet)?

 -Högre utbildning är i sig själv inte fel. Men eftersom universiteten numera präglas mycket av anti- 

 kristna inflytanden har vi funnit andra vägar för sådan utbildning.

KÄLLA: http://plymouthbroderna.org/id1.html (2012-03-26)
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