
 

 

Den Esoteriska Vägen 

En introduktion 

Drygt ett år efter att Michael Srigley lämnat oss ger Stiftelsen Skolan Esoteriska 
Vägen på nytt ut hans skrift "Den Esoteriska Vägen" En introduktion. Boken 
svarar bl.a på frågan: ”Hur kan vi vara aktiva i världen och samtidigt gå en inre 
väg – den esoteriska vägen?  

Många som tagit del av den första upplagan av boken som utgavs 1994, har velat köpa fler ex, 
eftersom de ofta givit bort till och med sitt eget ex i gåva, då de funnit boken så klargörande, enkel och 
belysande inom ett område som annars ej brukar vara lätt att förmedla i enkla ordalag. Du som minns 
boken kan nu återigen köpa den för egen del eller för att ge som gåva till vänner och sökare av vägen. 
Du som ännu ej läst den har nu möjlighet att göra så. 

En ledstjärna för Michael i mycket av vad han gjorde och bidrog med skulle kunna formuleras i orden: 
”Att förstå och så principer för den nya kulturen”, där hans bidrag i tankar, ord och förhållningssätt nu 
alltmer tar form i den samhällsförvandling som vi är mitt uppe i. Genom att sprida hans bok kan vi alla 
bidra till att uppfylla och följa denna ledstjärna.  

Önskar Du köpa ett eller flera ex av boken kontakta info.meditation@sverige.net   

Kostnad för boken är 100 kronor som går till Stiftelsen Skolan Esoteriska Vägens fortsatta utgivning av 
esoteriska skrifter och texter. Frakt tillkommer. 

Sprid gärna vidare att boken finns i tryck till dina vänner och i dina nätverk. Vill man veta mer om 
Skolan Esoteriska Vägen så finns också hemsidan http://www.meditation.sverige.net/skolan.html

  

 

Baksidestexten lyder: 

Den Esoteriska Vägen – En introduktion –  
Hur kan vi vara aktiva i världen och samtidigt gå en inre väg – den esoteriska vägen?  
Tidigare innebar andlig utveckling att dra sig tillbaka från världen för att finna en inre 
punkt av stillhet – idag ställs vi inför en helt annan situation där vi behöver förverkliga 
våra högre möjligheter mitt i livet. Den här boken beskriver förutsättningarna.  
Boken är utgiven av Skolan Esoteriska Vägen, som är en meditationsskola för den 
andlige sökaren, och vänder sig till dig som vill ägna dig åt fördjupade studier i esoterik. 
Studiematerialet omfattar bl.a. olika meditationer, orientering i esoterik, människans 
konstitution, de sju strålarna och symbolstudier. 
Studierna bedrivs företrädesvis i grupp. I gruppen möter vi människor som ställer sig 
samma frågor som vi själva, och vi får dem därmed belysta ur många olika infallsvinklar. 
Det ger större vidsynthet och ökad mental klarhet – egenskaper som är nödvändiga om vi 
skall nå en djupare förståelse av livet. 
Gruppen har en central funktion i arbetet att utveckla gruppmedvetande. Meditationens 
och studiernas mål är inte självutveckling utan gruppmedvetande och tjänande. 
Om du är intresserad av att vara med i en grupp eller bilda en egen grupp hör av dig till 
Skolan Esoteriska Vägen.  
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