
Till alla som älskar Himlajorden!

Just nu möts två världsvida rörelser som kan ge planeten nytt hopp och oss människor andrum och 
livskvalitet. Djupare Liv öppnar en Resursbank för båda processerna (sid 2).

Djupare Liv är en lägereld – där vägarna möts. Under de mäktiga kosmiska valven värmer vi våra 
händer och delar drömmar, brustenhet och hopp. Vi förenas i en obändig längtan efter djupare liv – 
för vårt inre, våra relationer och för vårt skimrande hem i kosmos.

Djupare Liv är också en sambandscentral mellan Guds verkstäder för omställning, recovery, 
profetisk tidsanalys och en befriande andlighet. Andlighet är ett liv i relationer som inte gör oss 
religiösa, utan djupt mänskliga.

För dessa brobyggen behövs nu kyrkan som aldrig förr - dess människosyn, själavård, jordar och 
möteslokaler. Vi tror att universums starkaste kraft står på livets sida och att denne Regissör ger oss 
olika roller och frontavsnitt i historiens mest avgörande mobilisering. Vi ses på livets barrikader.

Befrielse under Polstjärnan
Först kom Medborgarrättsrörelsen och se-
dan befrielseteologin i Latinamerika. Nu i 
vår egen tid avslöjar 12stegs-inspirerade 
rörelser förnekelse och beroenden på nya 
områden – men ger oss också verktyg för 
befrielse.

Harry Månsus väver samman dessa 
hoppfulla processer i ett visionärt och 
lättläst befrielsemanifest. Tidsanalysen 
är kusligt aktuell, men boken bärs av vi-
sionen om en ny gräsrotsrörelse. Nu kan 
du läsa Livet har en framtid gratis – Online 
www.mansus.se 

Djupare Livs Resursbank
Du kan gå in i Djupare Livs helhetssyn och 
verktygsbod genom den ”port” som ligger 
dig närmast, t ex de Tolv Stegen eller Om-
ställning. Se Resursbank på nästa sida!

From Empire to Earth Community
David Korten blev känd genom sin inter-
nationella bestseller När företagen styr 
världen. Idag har Korten stigit fram som 
en global profetgestalt och hävdar i The 
Great Turning behovet av en ny Story och 
en and lig grund. Själv andas han den 
optimism och alternativa andlighet som 
beskrivs i Livet har en framtid (sid 99–105, 
117–125)

I denna dialog lyfter Harry Månsus´ bok 
fram den stora berättelse (Story) som King, 
Medborgarrättsrörelsen och befrielse-
teologerna levde i, nämligen befrielsen 
från imperiet Egypten, profeternas rätts-
patos och ursprungskristen domen – den 
tidens ”medborgarrättsrörelse”. Då gällde 
det inte rösträtt, men väl människovär-
det och vem som fick vara medborgare 
i Guds rike.
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David C. Korten

Djupare Livs konferenser och temadagar
Tillsammans med många aktörer anordnar Djupare Liv inspirations- och fördjupningsdagar i Stockholm och ute 
i landet, även vid den stora Gospelfestivalen i Kungsträdgården. Dessa hittar du löpande på www.mansus.se
Djupare Liv erbjuder också en vägledd handledning för den som vill fördjupa sig i våra tyngdpunkter genom att 
förena temadagarna med egen läsning (se Resursbank, nästa sida).



OMSTÄLLNINGENS EXISTENTIELLA LANDSKAP
Djupare Liv har fått en nära släkting i den nya 
Transition-rörelsen (omställning). Släktskapet 
beror på att läkaren Chris Johnstone berikar ur-
sprunget i England med insikter från missbruks-
vården.

Chris och veteranen Joanna Macy har skrivit en 
bok tillsammans, Active Hope, som utlöst något 
av en ”väckelse”. Här på hemsidan ger vi en introduktion till 
Transitions, Joanna Macys och David Kortens existentiella 
bidrag – men vi ställer också viktiga frågor.

MARTIN LUTHER KINGS BUDSKAP OCH VÄRLD
Gandhi och King är lysande förebilder 
inom omställningsrörelsen, så också för 
Macy och Korten. Men trots att de be-
tonar betydelsen av en övergripande 
berättelse (story) och en andlig grund 
ges sällan utrymme åt den berättelse 
och befriande andlighet som inspire-

rade King och Medborgarrättsrörelsen.
Därför lyfter Djupare Liv fram detta andliga arv som så 

påtagligt förändrat historiens gång och ger utsatta männi-
skor hopp än idag.

DE TOLV STEGENS URSPRUNGSKÄLLOR OCH 
KRAFT
Det är hisnande att Bill Wilson och hundra 
tidiga alkoholister kunde beskriva sin väg 
till ett nytt liv så att miljoner kunnat följa 
deras ”rösade led” ut ur dimma och töcken. 
Endast första Steget handlar om alkoholism, 
övriga elva visar oss alla vägen till mänsklig 
mognad och en vardagsnära andlighet.

Här på hemsidan finns en för Norden unik Läsguide för 
tolvstegare, teologer och andra intresserade till de Tolv  
Stegens ursprung och andliga källflöden.

SINNESRO, RECOVERY OCH SJÄLAVÅRD
Sinnesrogudstjänsterna är ett möte mellan 
kristen själavård/andlighet och tolvstegares 
dyrköpta erfartenheter. AA som rörelse är 
religiöst obunden får aldrig sammanblan-
das med gudstjänster. Däremot kan enskilda 
tolvstegare välja att delta och även berätta sin 
Lifestory.

Den senaste tiden vinner tolvstegsinspirerade recovery- 
och själavårdsmodeller terräng i Norden som hemsidan i ett 
senare skede kommer att rapportera om.

HOPPET FöDS – DÄR VÄGARNA MöTS 
(en nyckel till Djupare Livs hemsida och helhetssyn)

FEM PORTAR TILL DJUPARE LIVS HEMSIDA/RESURSBANK:

OMSTÄLLNINGENS EXISTENTIELLA LANDSKAP DE TOLV STEGENS  
URSPRUNGSKÄLLOR OCH KRAFT

MARTIN LUTHER KINGS BUDSKAP OCH VÄRLD SINNESRO, RECOVERY OCH SJÄLAVÅRD

DRöMMEN OM EN NY GRÄSROTSRöRELSE – HELHETSSYN OCH ANDLIGHET

DRöMMEN OM EN NY GRÄSROTSRöRELSE – HELHETSSYN OCH ANDLIGHET
När Harry Månsus i sina böcker skildrade helhetssynen i bibelns tretusenåriga texter gav det 
resonans i folkdjupet långt utanför kyrkans väggar. Han inbjöds till miljökonferenser, dialoger 
med alternativ andlighet och att bli etisk rådgivare på ett tolvstegbaserat behandlingshem.

På hemsidan ges med snabba penseldrag och utan facktermer en kort introduktion till denna 
helhetssyn som förenar Guds sjudande verkstäder. Den skildras utförligare i hans bok Livet har 
en framtid som nu kan laddas ner gratis från hemsidan.


