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- IN MEMORANDUM
Den alternative verdens politisk ukorrekte,

hu moristiske anarkist er taget ud pA den srdste, store re;se

TEkt nn rrr.lrr.r]

slutninsen al februr 1992 fikieg Stun Wildes bos 'B€k@ftel

ser' Ioralet Jeg husker det s noiagtist her 21 ar elter, ,odi han

Io6i hans boger, siden peFonligt - Iorandrede mit liv totalll

D€t var son at la en aktiveret. spintuel handgranat imellem han

derne. NIit verdenshllede. mine id€er om livet og min opfaiiehe

al miq *lv ekploderede i sma, smukle siumper, da Stuart rog

Sluan havde en voldrcdt anarkistisk og prcvokerend€ tilgang til livei

generell og besreber som spirilualitet os selvudviking mele speciliki,

der ilolse ham sasleN kunne tenkes, e ares og deles med a.dre sam

sin enira i mit liv pa sin helt egen kontroveEielle og meget humonstiske

iidigt ned. al man havde en dnnk i handen os en flybillet i baglommen.

Jeg hor, dei lar i 2000, at jeg lar heldig at ver€ i hans selsl'ib pa Ho_

tel D Angleiene efte! et ai hans loredras i Ksbenham. Altenen endle

med, at nogle blev overdodige os skuUe lave enersioveker oppe pa

laset, hvilkei fik hotellet tilai iilkalde politiet. der kom os lulkede Je

sten. Dagen eiler skulle jes have naet et ind€nrigsfl9 i folbindel* med

nit job. Dei gjorde jes ikl€. Stuafis selskab havde allid konseklenser'

Pa de indre sm pa de ldre planer.

Det er ikke uden grund. at han blev op{attet som hdikalt anderledes

end folk som Louise Hay. Wayne W Dyer, Shakii Gawain og Deepak

Chop6. der igennem arene har reprePnieei den mele pPIt og po

:ir,
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"HvsnoBensiger: leg er en mester ', e er"legeren ndvet',kandu - ud lra den kendsgernrfg at de overhov€det siger
sedan vere s kker pe, at de kke er det OFte er .le Lde pa at man pu ere folk t at b ve deres ti hengere Det er penge

nediForel, kkeande gvekst.Lad kke iolk ophOle d 8 t guddomme gEtalLrsrdetvi Fadetti at rab e for dig, og tor
el er s den v du begVnde at tro pa dem. Hv s nogen prover at kysse d n fod, se tred pa hans hand.,,

STUART WILOE 1946.2013

SiLart r"Uiicle ",iuets herme iererler

5t!.ri \r1/i de '8ekr4i : ser

Stuari W;lde i 'l iveis h.o,nrn.lieheder

SlLrart Wilde i "Livets hein:-iei ! ,..1:,

"Der er ntet sa st.erkl sDm din ndre livskraft Den er essensen aF d t vesEn, og den er den del af d g, som v hlalpe
dig op og Lrd over den dag ge lrummer!m ti vEere se. Det er den, som er d n forb ndelse til a ting, den er sternmen, som

konstant kalder pe d g lra evigheden og som blot b ver hOrt en gang mel em,

"Der findes rngen genvel, nar det ge der om al gennemlOre s n erfar ng her pa lorden t\4an b ver nOdt I at erfare det
alt sammen, for nretafvs sk set kan rnan kun s.ette s g ud over noget ved at ga rBennem det".

''DLr ever d n egen sk.ebne nlet tv ngpr eller man pulerer dig et er f:lr d g t at vere noget som he st andet
GLrdskraften beder dig lkke om at lide, str.ebe e er vaerE faftig Gudskralten lorventer, at du ender med at b ve fri

litGk korekte floj alden el€idr nDderde 
'eLuhraLpsb€uas.lse

Han bankede ikke F&nr pa Ior.t Ia.Liq (iL at dropFe oif.ranirud€r.e
tage a.svaret ior dit eget liv og rfed€ ud o!.r dine p€Eon tge b.O@ns
ninger - ha. spa ede dorc. ind Han bad ikke on. a1 du ser dit liv son
en smuk. Janiasijsk os spnituel reise ned uanede muljsheder han
kr&vede det Han loreslog dig ikke at t@de ud af dit egos sellopra-
gethed og kiasesang€ han skubbede dis Og sa sjorde han d€l ikk€
nindsi pa cn mAde. d€r midt i d€i alvorlise os hellise olte fik dis til at
t@kke seriosr p; smilebandet. hvis du ikke tisefrem som jeg i hleil
Iald stode e. gang imeLlem gri.te hojt og lanse
Siden besyndelsen al Siuarts forl.tte6tGb i midt 1980-erne endrede
hans lokus sis la.ssomt fra ar handie om selw&rd. nolivatio.. be
kreltelser o9 lisualiseinger liL merc og mere spirituelLe og esot€riske
€mner Og hans se.este boger tog sA skidt heLt ud i der bide mlriske.
rnlstiske og dd.kvedigr markelig€ at s€lv teq stod af Les.ingen

Nu er Stuarl draget vider€ All lor tidligt. tdnkte jes umiddelbarr. cho-

keret som jeg var olel Nheden. der n;ede os de Iost€ dage i naj
Men dei er sikkefi som det skal vore Tak lor alt Stuartl Vi ma loEose
at bev.re humoret og lo s&tt€ med at sparke spnituelle dore i.d LLden

dig Vl vilgore vores bedste men dei bLiver ikke helt det samm€.


