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Kære læser!

Det er en stor glæde og noget af en opgave at skulle vende tilbage til noget, vi har
skrevet for 9 år siden.
Vi har glædet os over den meget positive modtagelse, som vores bog „Sjælens
univers“ har fået gennem årene. Mere end 25.000 læsere i Danmark, Sverige og Tyskland
er blevet inspireret til en dybere forståelse af eksistensen og de energier, som er selve
livet.
Nu er tiden inde til en uddybende og revideret udgave af Sjælens Univers!
Typisk vil der ikke være fjernet noget tekst fra den originale udgave, men til gengæld
vil der være kommet en del nye passager med, da vi som en del af livet siden udgivelsen
i 1993 har fået nye indsigter og erfaringer, som vi nu gerne vil viderebringe til vores
læsere.
Et par praktiske bemærkninger: De steder, hvor ordene er markeret med * vil der
være en yderligere ordforklaring bagerst i bogen. Ligeledes er der også lavet
linkhenvisninger til nogle af de personer eller begreber som det kan være rart at tilegne
sig yderligere viden om.
Vi vil hermed ønske dig rigtig god fornøjelse med vores seneste bud på Sjælens
Univers.

Tak

Vi, forfatterne til denne bog, ønsker at takke vore forældre, som gjorde det muligt for os
at komme ind på det fysiske plan, for at have givet os de helt rigtige betingelser, så vi i
dag er i stand til at være dem, vi er, og gøre det, vi gør, med glæde.
Vi ønsker ligeledes af hele vort hjerte at takke alle de venner på alle planer, som
velvilligt har givet os af deres viden, indsigt og moralske støtte, så vi kunne manifestere
denne bog på fysisk plan.
Og fra dybet af vores sjæl en inderlig tak til den kreativt skabende bevidsthed, som
har sat det hele i scene og var til vores disposition under arbejdet.
Steen Krarup & Steen Kofoed

Indledning
„Djævelen og en af hans venner kom en dag gående ned ad gaden og så en
mand bukke sig ned og samle noget skinnende op, som han nøje betragtede
og derpå stak det i lommen. Vennen sagde til Djævelen: „Hvad var det, den
mand samlede op?“ „Han tog et stykke af sandheden op“, svarede Djævelen.
„Er det ikke rent galt for dig?“, spurgte vennen. „Nej, slet ikke“, svarede
Djævelen, „for nu vil jeg hjælpe ham med at organisere den“
Citat: Krishnamurti

Vi lever i en tid, hvor det svirrer med begreber i luften. Ord som aura, reinkarnation,
ånder, spøgelser, chakra, psykiske evner, healing og guider er i dag en naturlig del af
danskernes sprog. Tendensen afspejler sig også ved, at flere og flere film, teaterstykker,
musik og andre former for kunst på forskellig vis udtrykker tanker og følelser om
spirituelle emner.
Men hvad er det alt sammen for noget? For nogle er det personlige oplevelser og
erfaringer og dermed virkelighed. For andre er det en absolut umulig tanke, at der
eksisterer noget som helst ud over den fysiske verden, som vi kender den. Og ikke
overraskende har den etablerede videnskab, som vores nuværende verdensbillede bygger
på, stadigvæk store problemer med at anerkende alle disse begreber af den grund, at det
ikke er muligt at måle og veje dem med nutidens måleredskaber.
Ser vi tilbage på kirkens og videnskabens historie, kan vi læse, at der altid har været
stor modstand mod nye tanker, som kunne virke truende på det allerede bestående
verdensbillede. Den dominikanske munk og tænker Giordano Bruno, der levede i Italien
fra 1548 til år 1600, er et godt eksempel. Han argumenterede stærkt for den på den tid
meget provokerende holdning, at solen – og ikke jorden – er universets centrum, og at
Gud og verden udgør en enhed.
Tankerne var ikke hans egne, de stammede fra en anden af tidens store filosoffer,
Nikolaus Kopernikus, (1473-1543). Nikolaus Kopernikus flyttede til Italien for at studere
medicin og jura i 1495 og vendte først tilbage til Frauenburg, Polen i 1512. Her skrev han
sit seks binds værk: „De Revolutionibus Orbium Coelestium“ om de tanker, der på den tid
var fuldstændig nye og revolutionerende. Netop derfor frigav han ikke bøgerne, før han lå
på sit dødsleje, for han kendte kun alt for godt konsekvenserne af at give udtryk for
samfundsomvæltende tanker og ideer.
I stedet blev det Giordano Bruno, der fik magthavernes – kirkens – reaktion at føle.
Han blev arresteret i Rom i 1591, dømt for kætteri og ni år senere blev han brændt på
bålet.
Denne tendens til at ville beskytte de bestående teorier finder vi også frem til vor tid.
Grunden til den altid eksisterende lukkethed over for nye tanker og ideer skal først og
fremmest findes i frygten for at miste den magt eller den autoritet, det giver at have
„patent på sandheden“.

Heldigvis er der over hele verden, specielt i USA, Rusland og England, i dag forskere,
som med åbent sind og absolut seriøsitet undersøger oversanselige oplevelser, de
såkaldte ESP-fænomener. Flere af stederne, f.eks. Stanford Research Institut (SRI), har
fået offentlige midler til deres projekter, og militæret har gennem tiden også vist stor
interesse for disse projekter og evner.
Selvfølgelig opstår der undervejs delte meninger om resultaterne og den
videnskabelige fremgangsmåde, de har valgt at følge under forsøgene. Kritikken kommer
primært fra deres mere traditionelt tænkende kolleger, som ofte kun har et skuldertræk
og et hånligt smil tilovers for arbejdet, og som kalder forskningen uvidenskabelig og
fantasifuld. Det kan imidlertid betragtes som et udtryk for deres egen frygt for, hvad det
medfører for dem at ændre det verdensbillede, de har indlært og opbygget i sig selv, og
dermed gentager historien sig. Men kun indtil den dag hvor vi forstår, at hver eneste af os
er i stand til at ændre historiens gang – og vores eget liv – ved at ændre os selv.

Mennesket
„Den, der forstår andre, er virkelig klog; men den, som forstår sig selv, er
visere endnu. Den, der kan besejre sin næste, har måske kræfter nok, men
den, som besejrer sig selv, er stærkere endnu. Den, der er godt tilfreds, er en
rig mand“
Citat: Lao Tse

Ifølge den etablerede naturvidenskab er det primært vores hjerne, der gennem
automatiske, kemiske og nervemæssige reaktioner i den fysiske krop opretholder livet for
mennesket. Hjernen opfattes som en slags kommandocentral, der behandler alle de
informationer, der opfanges af de fysiske sanser, og som er ansvarlig for at koordinere
alle kroppens komplicerede processer. På samme måde opfatter man det at spise, drikke
og sove som det, der giver en energi til at udføre alle hverdagens gøremål. Men er det
virkelig det eneste, der skal til? Kan man fuldstændig udelukke den tanke, at der kan
være en bagvedliggende, overordnet proces, som styrer og koordinerer alle disse
komplicerede mekanismer, og som har sat det hele i scene?
Man ved, at ethvert fysisk stof, og dermed også hele den biologiske krop, er opbygget af
atomer. Man ved også, at disse er bygget op af endnu mindre partikler, og at man på et
tidspunkt havner ved kvantefysikkens elementarpartikler, som på nuværende tidspunkt er
den mindste enhed, videnskaben kan måle og regne sig frem til. Disse trillioner af atomer
og partikler danner tilsammen den fysiske virkelighed, som vibrerer i en hastighed, der
gør, at man generelt oplever en del af vores verden som faste og livløse materier.

Menneskets krop består af ca. 100 billioner celler. Disse universer af atomer svinger i
forskellige hastigheder alt efter deres funktion. Men hvad er det, som får dette enorme
antal atomer og celler til at strukturere sig på netop den måde, at de danner vores
fysiske krop? Og hvor får de energien fra til at opretholde deres form og deres funktion?
Biologerne ved i dag, at vore nedarvede gener sørger for, at de rette aminosyrer,
proteinstoffer osv., kort sagt livets byggemateriale, er til stede ved befrugtningen. Men

når det gælder de store strukturer, har man endnu ikke fundet nogen instruktion nedlagt i
DNA-molekylerne (arvestoffet/generne). Det er således fortsat en stor, biologisk gåde,
hvordan der fra ét æg og én sædcelle kan opstå en så utroligt lang række andre celler,
der danner højst forskellige – og højt specialiserede – dele af vores legeme. Celler, som
vel at mærke normalt lever og arbejder i fuldendt harmoni med hinanden.
Biokemiker og vækstfysiolog Rupert Sheldrake udviklede i 1980‘erne en videnskabelig
teori om, at der må findes usynlige og hidtil ukendte kræfter i universet, som ikke følger
de allerede kendte, videnskabelige naturlove. Han er sikker på, at den regelmæssighed
og de stadige gentagelser, man møder i naturen, skyldes andet og mere end de
velkendte, fysiske love, og kalder denne regelmæssighed for: Skaberfeltet.
Teorien om skaberfeltet blev modtaget af den etablerede naturvidenskab som kætteri
– lidt i stil med fortidens måde at håndtere nytænkere på. Men Sheldrakes opdagelse er
et afgørende skridt til erkendelse af, hvordan livet og dermed også mennesket er bygget
op.
I 1939 opfandt en russisk forsker og elektronikingeniør, Semyon D. Kirlian, en fotografisk
metode, som påviser, at der omkring alle fysiske genstande findes en elektrisk udstråling.
Kirlian foretog mange forsøg, og et af de mest tankevækkende – og velkendte – var med
et efeublad, som han klippede toppen af. Til hans egen store overraskelse viste
fotografiet af det halve blad, at der stadig var en udstråling der, hvor toppen havde
været. Udstrålingen er altså ikke afhængig af, om der er et fysisk stof til stede.
Måske er det denne udstråling, Sheldrake 42 år senere kalder skaberfeltet. Det viser
sig, at når man placerer sin hånd på Kirlians fotografiske plade, fotograferer den et
elektromagnetisk felt, som følger og stråler ud fra håndens form. Teorien om skaberfeltet
og Kirlians fotografier, der tydeligt viser, at alt levende har et energifelt, går godt i spænd
med Østens årtusindgamle viden om, at mennesket ligesom alt andet fysisk stof har et
for øjet usynligt energifelt omkring sig. Østens vise kaldte det pranalegemet, men det
bliver bl.a. også kaldt energilegemet, sundhedslegemet, æterlegemet, bioplasmalegemet
eller vitallegemet, afhængig af hvilken terminologi, man anvender.

Kirlianfoto, der viser et blads elektromagnetiske udstråling.

Dette energifelt findes både i og omkring den fysiske krop og er ansvarlig for, at kroppen,
organerne, cellerne og atomerne har den livskraft, der behøves, for at kroppens mange
processer fungerer. Den fysiske krop kan altså ikke eksistere uden dette æterlegeme,
men kroppen kan komme i underskud af denne livsvigtige energi. Sker det, reagerer den
på forskellige måder, der dybest set har til hensigt at afhjælpe den opståede ubalance i
energifeltet. De første naturlige reaktioner på, at energien er blevet brugt, og vi trænger
til ny energi, er, at vi bliver ukoncentrerede, sultne, tørstige og trætte, og ignorerer vi
kroppens og æterlegemets naturlige behov for mad, væske, hvile og søvn gennem
længere tid, risikerer vi at blive syge.

Æterlegemet
„Anklag ikke naturen, den har gjort sin del. Gør du kun din!“
Citat: John Milton

Alt levende på jorden, planter, dyr og mennesker, er afhængig af solens energi.
Mange mennesker føler, at deres humør er direkte afhængig af dens lys. Vi kender det
fra vores måde at reagere på, når solen igen begynder at kigge frem efter en lang, mørk
vinter. Mange bliver gladere, og det psykiske og fysiske overskud vokser. Indenfor den
mere etablerede lægevidenskab arbejdes der i dag med lysbehandling af depressioner
med stor succes. Lys har en stor virkning på visse menneskers hormonbalance og dermed
på deres humør. De anbefales at sidde foran specielt designede lysstofrør hver dag, og på
denne måde ophører mange med at have depressioner.
En ting er at optage solens fysiske lysenergier, en anden er at få dens mere æteriske
energi fordelt. Processen kan sammenlignes med at spise en masse mad. Efter spisningen
kan kroppen føles tung og sløv; man bliver lidt træt og vil gerne hvile sig. Årsagen til
denne træthed er, at for at kroppen kan nedbryde og fordele al den mad, den lige har
indtaget, kræves der ekstra energi af den. Fordøjelsen og fordelingens proces trækker
energi fra andre vitale områder i kroppen – og man bliver træt.

Solens lys er af afgørende betydning for menneskets mentale og fysiologiske tilstand.

Det samme princip gør sig gældende, når vi solbader. De fleste kender fornemmelsen
af, at hvis vi falder i søvn i solen, sker der det forunderlige, at vi faktisk er trætte og lidt
omtågede, når vi vågner, trods det faktum, at vi lige har sovet. Det kan lyde mærkeligt,
men årsagen er igen det, at vi har „indtaget“ for meget energi fra solen (æterisk energi),
som skal fordøjes og derefter fordeles i vores æteriske legeme. Hvad der mere præcis
sker, når vi sover, vender vi tilbage til senere i forbindelse med Miltcentret side 107.

Madens indvirkning
Hver dag kommer der nye teorier om, hvordan man skal spise og ikke mindst: Hvad man
ikke skal spise. Mad fylder mere og mere i vores hverdag i takt med, at forskere
undersøger dens indvirkning på kroppen. Det er efterhånden almindeligt kendt via flere
sociologiske undersøgelser, at unge i Amerika, der i længere tid udelukkende har levet af
junkfood og cola, bliver rastløse og uligevægtige, og at de i langt højere grad end andre
unge er disponeret for at slå ind på en kriminel løbebane. Ser vi bort fra det meget ringe
ernæringsmæssige indhold, som junkfooden har, og kigger udelukkende på dens
æteriske energi, så er de unges adfærd en naturlig konsekvens af dens manglende eller
svingende æteriske energi. Indtager man den type mad over længere perioder, overføres

denne ustabilitet med tiden til indtagerens æterlegeme, hvilket betyder dårlig
koncentration, indlæringsevne og helbred, og det er dermed en af de helt store
bidragsydere til stress!
Det er faktisk nemt at gennemskue, hvordan den æteriske energi opfører sig i forbindelse
med fødevarer. Hovedreglen er, at jo mere du udsætter et fødeemne for af belastninger,
jo mere æterisk energi tabes der.
Eksempel: Vi tager en gulerod op af jorden og giver den energitallet 6. Det betyder, at
guleroden vil kunne berige ens krop med energi 6. Så vasker du den i koldt vand, skræller
den og skærer den i skiver. Nu har guleroden mistet energi og er nede på energital 5.
Dernæst koger du guleroden – nu har den energi 4 tilbage. Du putter den i fryseren, og
efter 1 måned tager du den ud af fryseren, tør den op – og nu har guleroden kun energi 2
tilbage. Tilslut varmer du den op, og når du spiser den, bliver din krop beriget med energi
1.
Tallene i dette eksempel er naturligvis kun forholdstal, men en nem måde at illustrere,
hvordan de fødevarer, vi spiser, mister værdifuld energi, vi ellers kunne have haft gavn
af.
Æterlegemets intensitet bliver svagere ved ensidig og overdreven brug af:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nikotin gennem rygning
Slik/sukker
Friturestegt kød og grøntsager
Alkohol
For meget kød
Hvidt brød
Hash og andre euforiserende stoffer
Mange former for medicin
For lidt søvn
For lidt vand

Alt dette har en dårlig indvirkning på kroppen, fordi æterlegemet og kroppen skal bruge
en masse energi på at nedbryde og udskille de skadelige stoffer, de er blevet påført. Og
da de nævnte emner i sig selv ikke indeholder ret megen æterisk energi – og slet ikke set
i forhold til den energi, æterlegemet skal bruge til at hjælpe kroppen til at nedbryde dem
– giver det et æterisk energiunderskud. Hvis man gennem længere tid udsætter kroppen
og æterlegemet for nogle af disse belastende påvirkninger, kan man derfor nemt blive
træt, irritabel, ukoncentreret eller i værste fald syg. Omvendt kan man bevidst opbygge
den fysiske krop og æterlegemet ved at spise og drikke ud fra en viden om, at alt har
æterisk livsenergi i sig.

Æterlegemet opbygges, når man indtager og påvirkes af følgende:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Grøntsager, helst dyrket økologisk* eller biodynamisk*
Frisktilberedt mad – helst vegetarisk, evt. med lidt magert kød
Moden frugt
Vand, 2-3 liter om dagen
6-8 timers søvn i døgnet, startende før midnat
Yoga – meditation
Raske gåture i naturen
Moderat motion
Gøre de ting i livet, som gør en glad og tilfreds med sig selv

Fødevarernes æteriske energiniveau

Lytter man til sin krop og er opmærksom på at give den optimale livsbetingelser, får man
til gengæld et overskud af æterisk energi, der styrker immunforsvaret, og det gør dermed
også en mindre modtagelig for sygdomme.
Diagrammet viser, at nogle af vores mest almindelige fødevarer ligger både under og
over den stiplede linie. Ved at indtage de fødevarer, der ligger over linien, får
æterlegemet tilført mere æterisk energi, end kroppen skal bruge på at omsætte maden.
Det skal bemærkes, at vi her kun ser på den æteriske energi – ikke på
næringsværdierne.
Der foregår med andre ord en konstant vekselvirkning mellem den livsenergi, der er i
det, man spiser, og ens æterlegeme. Spiser man et æble, som har energital 5, og
æterlegemet skal bruge energital 3 til at nedbryde og omsætte æblets næringsstoffer og
æteriske energi, giver det et energioverskud på 2. Spiser man en ristet pølse med

energital 2, og æterlegemet skal bruge energital 5 på at nedbryde og omsætte pølsen,
får man underskud af energi. Disse tal er endnu ikke videnskabeligt målelige, men vi
angiver dem for at illustrere vekselvirkningen mellem fødevarernes æteriske del og vores
fysiske og æteriske legeme. Ernæringseksperter lægger som bekendt megen vægt på at
indprente os, hvor vigtigt det er, at vi spiser de rigtige fødevarer og drikker masser af
vand. Det har de fuldstændig ret i. Også selv om de ikke tager hensyn til fødevarernes
æteriske energi, men i stedet lægger vægt på, at vi skal spise fedtfattigt, sørge for at
variere kosten tilstrækkeligt for at få alle de vitaminer, mineraler og sporstoffer, vi har
brug for osv.
Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun sikrer at få dækket vore vitamin- og mineral behov,
men i lige så høj grad også er opmærksomme på, at fødevarerne har et optimalt æterisk
energiniveau. Med hensyn til det vigtige i at drikke rigeligt med vand, så skyldes det, at
vandet – udover at bevare væskebalancen i kroppen – stabiliserer æterlegemets energier
og får dem til at fordele sig bedre i hele kroppen.
Alt, hvad vi kan sanse omkring os, planterne, dyrene, havet og stenene, har dette
æterlegeme; det kommer blot til udtryk i forskellig konsistens alt efter bevidsthedens og
stoffets opbygning. Og ligesom vi udveksler æterisk energi med vore fødevarer, udveksler
vi også æterisk energi med alt i vore omgivelser. Det er en af grundene til, at det virker
så positivt på os at opholde os i naturen, da dennes energi påvirker vores energilegeme
meget stærkt. Et af de steder, hvor vi ligefrem kan se naturens overskud af det æteriske
energifelt, er i gran- og nåleskove. Energien kan ses som små, lysende kugler, der farer
rundt i solstrålerne mellem træerne uanset årstiden, dog stærkest om sommeren. Disse
energikugler opsamles automatisk i vort æterlegeme og forøger dets energi. Vi kan selv
stimulere denne proces ved at forestille os, at vi trækker energikuglerne til os, f.eks.
gennem vores vejrtrækning eller via vores energicentre, mens vi går igennem skoven.
Et princip, som gælder for både planter og dyr, er, at har de et liv i pagt med, hvad der
er deres naturlig behov, uden stress fra kunstigt lys, ukrudtsmidler, kunstgødning osv., får
de også et kraftigere æterlegeme.
Vi nævnte, at en anden vigtig måde at opbygge både kroppen og æterlegemet på er ved
motion, f.eks. cykling, løbe- og gåture, yoga og sport. Den fysiske aktivitet ilter blodet, og
ilt er en vigtig del af den næring, kroppens celler skal bruge for at opbygge nye og sunde
celler. Samtidig „masseres“ æterlegemets „blodårer“, også kaldt meridianerne. Disse
meridianer er energibaner, der ligger lige under huden, og som har forbindelse med
kroppens organer. Denne dobbelte påvirkning, iltningen af blodet og „massagen“ af
meridianerne, har en meget positiv virkning på både sind og krop. Meridianerne har
været kendt i årtusinder i bl.a. Kina og Japan og bliver stadig i høj grad anvendt af læger
i disse lande.
Flere læger fra Danmark og andre vestlige lande rejser i dag til Østen for at studere
disse gamle helbredelsesmetoder. Herhjemme anvendes denne viden bl.a. i akupunktur –
kinesiologi – tai chi – yoga – massage – qi gong – zoneterapi m.m. Desværre for de
danske forbrugere er det de færreste der gennemgår et uddannelsesforløb, der matcher

de asiatiske akupunkturstuderende.

Den æteriske energi er den energi, der i frekvensværdi ligger nærmest svingningstallet i
den fysiske krops celler og er dermed den nemmeste at registrere. Den udstråling, som
Kirlian-fotos viser, kan være den samme corona, som kan observeres, når vi intenst
kigger på en person, en plante eller noget andet fysisk. Under de rette forhold er det
muligt at se noget lysende omkring det, vi kigger på. I nogle tilfælde kan den også have
farver, f.eks. gule, blå eller grønlige nuancer. Prøv selv!

Øvelser:
Træk energi til dig
– Sæt dig godt til rette i en stol. Sæt begge dine fødder godt i gulvet og sid med ret ryg.
– Luk dine øjne og forstil dig, at du ser disse lysende energikugler i rummet.
– Bliv opmærksom på din vejrtrækning og find en naturlig rytme og dybde. Via din
vejrtrækning trækker du nu disse energikugler ind i dig.
– Når du ånder ud, så forstil dig, at du fordeler energien ud i din krop.
– Sid i max. 5 minutter.
– Bemærk, at det godt kan være, at du bliver lidt træt de første gange.
– Du kan også tage denne øvelse med ud i naturen og på den måde forøge processen
og dermed din livsenergi.
Mærk energien
Gnid håndfladerne hurtigt mod hinanden. Bevæg derefter håndfladerne væk fra hinanden,
indtil der er ca. 10 cm imellem dem. Luk øjnene og forstil dig, at hulrummet mellem
håndfladerne er fyldt op med æterisk energi. Bevæg langsomt håndfladerne mod og fra
hinanden og fornem den æteriske energi. Der er mange forskellige måder at registrere
denne energi på. Nogle føler varme, andre, at de har svært ved at samle hænderne eller

få dem fra hinanden.
Se energien
Du kan starte med en af dine planter – den skal helst have en rolig flade som baggrund;
det gør det lettere at se dens energi. Sæt dig et par meter fra den og fokusér i midten af
planten og forstil dig, at du kigger igennem dem (kig uden af fokusere). Efter lidt tid og
øvelse skulle du begynde at ane et omrids af lys omkring bladene.
Du kan også forsøge at se energien omkring andre mennesker. Principperne bagved at
kunne se en del af den æteriske energi er de samme som ved planterne.

Grønne fingre
„Ting er smukke, hvis du holder af dem“
Citat: Jean Anouilh

Der er mange mennesker, der har grønne fingre eller „varme hænder“. Begrebet „varme
hænder“ dækker over mennesker, der bevidst eller ubevidst giver æterisk energi til det
eller dem, de rører ved. I gamle dage var de kendt som magnetisører eller kloge mænd
og koner. Men vi finder dem også i vores dagligdag. Hvem har ikke prøvet at være hos en
frisør eller en tandlæge, hvor bare det, at de rører ved ens hoved, fylder en med en dyb
salighed. Det er, som om man bliver fyldt af energi og bliver helt afslappet. Det er
tilføjelsen af æterisk energi, som giver os denne oplevelse. Andre overfører i højere grad
deres æteriske energi til planter via deres berøring – deraf navnet „grønne fingre“.
Energimæssigt sker der det, at vi overfører en del af vores æteriske energi til
planternes/menneskets æterlegeme, når vi taler til og rører ved dem. Denne som regel
ubevidste overførelse af energi kan øges, hvis vi møder en person, der er i underskud af
energi. Omkostningen kan være stor for de personer, der har de „varme hænder“. De kan
hurtigt komme til at dræne sig selv for energi og det uden at kende årsagen. Følelsen af
udbrændthed kan være en naturlig følge af ikke at kende lovmæssigheden omkring
energiudveksling, og hvordan man beskytter sig selv.

Astrallegemet
„Du kan ikke lære erfaring. Du må gennemleve den.“
Citat: Albert Camus

Mennesket er meget mere end kød, blod og æterlegeme. Vi rummer også tanker og
følelser. Den etablerede videnskab mener, at kun hjernen skaber vores tanker og følelser
og det udelukkende ved hjælp af kemiske og elektriske impulser. Men bag de impulser,
hjernen sender og modtager fra hele kroppens proces- og sanseapparat, er der en anden
energi, som strømmer ind og påvirker vores hjerne til at kunne tænke tanker og føle
følelser.
Disse energier er vort egentlige jeg – sjælen, og kaldes bl.a. for følelses- og tankelegemet eller det astrale og mentale legeme. Disse energier bruger bl.a. det æteriske
legeme som et redskab til at omforme deres meget hurtigt svingende vibrationer til
energimæssige signaler, som den fysiske krop, hjernen og nervesystemet kan reagere ud
fra.
Enhver sansning er opdelt i mange faser. Hvert sekund modtager vi millioner af
informationer, som sjælen skal forholde sig til. En del af disse er bevidste, mens
hovedparten forbliver ubevidste. Men uanset om det er det ene eller det andet, er det
den samme proces, der forgår hele tiden. Og stoppede vi den proces et øjeblik for at se
på hver enkelt del for sig, ville vi kunne se, at vibrationen (oplevelsen) først bliver
modtaget i det æteriske legeme via sanserne. Derefter sendes vibrationen videre til
sjælen, som genkender vibrationen og derved henter informationer i mental- og
følelseslegemet. Denne erindring sendes tilbage igennem det æteriske legeme, som
nedsætter vibrationens hastighed til en størrelse, som kroppens nervesystem og hjerne

kan reagere på.
Astrallegemet er en energistruktur, der svinger hurtigere end både den fysiske krop og
det æteriske legeme, og som gennemstrømmer og omslutter disse to strukturer.
Astrallegemet indeholder alle de følelser af antipatier og sympatier, vi gennem livet har
oplevet. Det betyder, at alle vores oplevelser fra den allerførste spæde sansning i mors
mave og frem til i dag er lagret her. Hver af disse sansninger har sit eget
vibrationsniveau, og alt efter, hvilke minder de har stimuleret i vores sjæl, giver det os
bestemte reaktioner.
Nogle clairvoyante er i stand til at se disse følelser som forskellige farver i
astrallegemet. Hver enkelt lille følelsesnuance er knyttet til en bestemt farve, og
afhængigt af hvad det er, vi har oplevet og dermed har oplagret i vort følelseslegeme, får
disse følelseserindringer os til at reagere på en bestemt måde, når vi befinder os i en
situation, der på et eller andet plan minder om det, vi før har oplevet. Det er en af
grundene til, at mennesker, der bliver udsat for den samme påvirkning, ofte reagerer
meget forskelligt, da deres grundoplevelse kan være meget varierende.
Eksempel: Hvis man som barn har været ude for en ubehagelig oplevelse med vand,
f.eks. at man har været ved at drukne i badekarret, kan det betyde, at man op gennem
livet er bange for vand, selv om man for længst har glemt den ubehagelige oplevelse.
Den ubevidste følelseserindring i astrallegemet kan være så stærk, at bare tanken om
vand i større mængder – et badekar, en sø eller havet eller synet af vand – kalder
angsten frem i dagsbevidstheden – også selv om personen ud fra sin logiske tænkning
kan se, at der ikke er nogen form for fare. Det betyder, at angst, som giver sig udslag i
f.eks. fobier* og neuroser, har baggrund i en eller flere stærkt ubehagelige oplevelser i
fortiden, som endnu ikke er blevet færdigbearbejdet af sindet. Oplevelsen sidder konstant
som en angst i bl.a. følelseslegemet og fortæller dagsbevidstheden – hjernen – at vand
er farligt.
I det traditionelle psykologisprogbrug anvender man ikke begrebet følelseslegemet,
men derudover bruges den samme indfaldsvinkel som netop beskrevet. Nemlig, at angst
altid har baggrund i tidligere, ubehagelige, glemte eller undertrykte oplevelser, ofte fra
barndommen. Men der findes forskere, der går så vidt som til at mene, at det hele i bund
og grund handler om, at kroppen producerer for lidt eller for meget af de forskellige
signalstoffer i hjernen, og/eller at det skyldes hormonale forstyrrelser.

Vand kan fremkalde mange forskellige følelser hos personer.

Forstår man først følelseslegemets energier og evighedsnatur, giver det også forklaringen
på noget, de fleste af os har undret os over. Enten har vi selv oplevet det, eller vi har hørt
om andre, som har oplevet det: At et menneske, som beviseligt aldrig har haft en
ubehagelig oplevelse med f.eks. vand eller slanger, eller som aldrig har prøvet at flyve
før, alligevel kan blive panisk angst, når det står over for disse ting. Hvorfor? Det uddyber
vi nærmere i kapitlet om reinkarnation, side 145).
Alt har som sagt sin egen måde at svinge på. Og ligesom æterlegemet konstant
udveksler energi med de æteriske energier i omgivelserne, udveksler astrallegemet også
energi med andre astrallegemer. Astrallegemet behandler konstant de indtryk, vi får fra
vore omgivelser, og sorterer dem i antipatier og sympatier. Det er blandt andet denne
sortering, der får os til at reagere helt individuelt på den samme oplevelse.

Sanseoplevelser
Når vi oplever en god film, stimuleres vores følelser massivt gennem såvel billederne som
musikken. Denne påvirkning sætter gang i vores følelses-erindringer og får os til at

reagere på filmen, selv om vi udmærket godt ved, at den ikke umiddelbart skildrer en
virkelig hændelse. Vi bliver kede af det, opstemte, vrede eller bange alt afhængig af,
hvad vort følelseslegeme har i sit følelsesarkiv. Og når vi vælger en bestemt type film –
eller bog – er det, fordi vi bevidst eller ubevidst har behov for at udleve eller komme i
kontakt med et bestemt område af vore følelser.
For nogle er det et behov at udleve aggressioner og følelser af at have magt over
andre ved f.eks. at leve sig ind i en rå volds- eller krigsfilm, hvor der er mulighed for at
identificere sig med de forskellige „helte“, og på den måde udleves disse følelser passivt,
uden at man skader andre mennesker. Andre ser disse film, fordi de ubevidst ønsker at
pumpe deres egen vaklende følelse af selvværd op. Desværre kan det ske, at de
identificerer sig så meget med filmens rå og hensynsløse personer, at de ikke længere
kan skelne mellem fiktion og fakta. Scenerne i filmene bringer aggressive følelser frem,
og denne påvirkning, kan åbne for ellers skjulte områder i bevidstheden og få visse
mennesker hensat i følelser, som resulterer i handlinger, der er ubehagelige for deres
omgivelser – og for dem selv. Vi siger, at de „var i deres følelsers vold“, eller at de var
„utilregnelige i gerningsøjeblikket“. Men det sker vel at mærke kun, hvis disse følelser
allerede er til stede i deres astrallegeme.
For atter andre kan det være direkte ubehageligt at se den samme volds- eller
krigsfilm, fordi de allerede har udlevet det specielle følelsesområde i deres bevidsthed.
De kan ikke længere identificere sig med „heltene“ og føler intet behov for at
sympatisere med hændelserne i filmen. Et andet aspekt kan også være, at de undgår at
se disse voldsomme film, fordi de er bange for at blive bragt i kontakt med netop de
følelser, de ubevidst ved, at de indeholder.
På samme måde som film har de forskellige typer musik hver deres berøringsflade med
vore følelser. Musikken påvirker forskellige områder i vort følelseslegeme afhængigt af,
hvad vi hører. Det er meget lettere at se og mærke, hvordan musikken påvirker os, end
hvordan en film eller en bog påvirker os. Forskellen er tydelig, når man iagttager,
hvordan tilhørerne opfører sig til koncerter. F.eks. har tilhørerne til heavy metal koncerter
og de mennesker, der kommer for at høre en klassisk koncert, hver deres adfærd, fordi
musikken påvirker vidt forskellige områder i deres astrallegemer. Det er uhyre sjældent –
om det nogen sinde er sket – at der er behov for et større politiopbud på grund af
slagsmål blandt publikum ved en klassisk koncert. Dermed ikke være sagt, at den ene
slags musik er mere rigtig end den anden, kun, at der er følelsesmæssige behov for alle
typer af musik. De toner, musikken er bygget op af, uanset om det er klassisk musik eller
heavy metal, er jo de samme. Vi ved, at tonerne vibrerer i forskellige svingninger, som
man er i stand til at måle fysisk på en frekvens-måler. Men det er måske nyt for mange at
tænke tanken videre til, at tonernes svingninger svarer til svingningerne i de forskellige
farver. Når tonerne sættes sammen, skaber de således deres eget, helt unikke
farvebillede, som strømmer ud til publikum. Derfor kan man nogle gange høre publikum
til en klassisk koncert give udtryk for, at de oplevede en koncert som f.eks. blå eller rød.

Farvernes psykologi
Det er alment accepteret viden, at vi i høj grad påvirkes af – og reagerer på – de farver,
vi er omgivet af. Det være sig i de rum, vi færdes i, eller det tøj, vi selv eller andre har
på. Når vi om morgenen tager tøj på, vælger de fleste af os uden at tænke over det
tøjstil og farvekombination ud fra hvilken sindsstemning, vi er i. Det er sådan med farver,
at de kan anvendes til enten at vedligeholde eller ændre en følelse. Tager vi f.eks. sort,
som dybest set absorberer alle farver, så bruges den i vores kultur ved begravelser for at
vise, at de efterladte sørger. Psykologisk set ønsker vi simpelthen at fastholde
stemningen af sorg. Helt modsat er det med hvid, som virker reflekterende og
tilbagekaster alle lysfrekvenser. Det betyder, at man ved at signalere en kølig og neutral
stemning distancerer sig fra (eller beskytter sig imod) især udefra kommende
stemninger, når man klæder sig i hvidt – der i øvrigt, ligesom sort, ifølge farvelæren ikke
er defineret som en farve. Find en hvid og en sort flade en dag, hvor solen skinner. Den
hvide er altid køligere (og mere reflekterende) end den sorte, som er meget varm
(absorberende).
Der er foretaget mange spændende forsøg for at påvise, hvordan farver påvirker vore
følelser. I et amerikansk fængsel for særligt farlige forbrydere har man malet en celle i en
helt speciel lyserød farve. Når en af de indsatte bliver aggressiv, sætter vagterne ham ind
i den lyserøde celle. Og resultatet bliver hver gang, at personen falder til ro, ofte efter
meget kort tid. I mange tilfælde bliver han ligefrem døsig og falder i søvn. Farven kaldes
Baker-Miller-lyserød efter de to mænd, som deltog i de første eksperimenter.
Mange steder har man foretaget lignende forsøg f.eks. på hospitalernes
operationsafdelinger. Her blev stuerne, som patienterne ventede i, malet lyseblå, og
visse steder spillede man dæmpet new age-musik for patienterne i ventetiden.
Resultaterne viser, at patienternes behov for at få beroligende medicin inden operationen
enten faldt eller forsvandt helt. Farverne påvirker altså vores følelseslegeme. Og på
samme måde, som det er tilfældet med musikken, stimulerer farverne forskellige
områder af vores bevidsthed. Alt efter farvens klarhed og nuance løfter, vedligeholder
eller sænker den stemningen i følelseslegemet. Herlev Amtssygehus er et dejligt
eksempel på, hvordan vi kan påvirke vores bevidsthed gennem bevidst brug af farver.
Kunstneren Poul Gernes fik af Herlev Amtssygehus til opgave at begrænse
indlæggelsestiden for patienterne via farvernes indvirkning på psyken. Til det brugte han
stærke, aktive farver for at påvirke patienternes blodcirkulation. Hans farvekombinationer
blev positivt modtaget af både patienter og personale, og han har siden brugt sine
erfaringer fra arbejdet på en række andre institutioner både i Danmark og Sverige.
Et andet område i Danmark, hvor der også forskes i farvernes indflydelse på
bevidstheden, er i arbejdet med psykisk syge. Her anvendes Goethes farvelære i
eksperimenter med at stimulere aggressive psykisk handicappede. F.eks. malede man på
en institution et rum i en dyb rød farve og bad de mest aggressive klienter om at gå
derind dagligt. Resultatet var meget positivt, for klienterne blev mere rolige til glæde for
både personalet og sig selv.
Teorien er, at mennesker falder mere til ro, når de møder den farve, som de mangler

at have kontakt med i sig selv. Den fysiske farve stimulerer astrallegemet, og klienten
falder til ro.

Tankelegemet
„Nogle mennesker giver deres bekymringer svømmeundervisning i stedet for
at drukne dem.“
Citat: Mark Twain

Mennesket består, ud over det fysiske, æteriske og følelses/astrale legeme også af et
tanke/mentallegeme. I denne struktur findes alle de erfaringer, analyser og fantasier,
man nogensinde har beskæftiget sig med. Tankelegemet svinger meget hurtigere end de
allerede nævnte legemer og er derfor i stand til at gennemstrømme disse. Prøv et øjeblik
at reflektere over, hvor hurtigt tankerne er i stand til at bevæge sig. I tanken kan vi f.eks.
rejse præcis, hvorhen vi vil, på brøkdele af sekunder. Måske helt til Australien – for i
næste sekund at være i den fjerneste afkrog af universet.
Så vidt vi ved, er der endnu kun få, der kan se det meget hurtigtsvingende
tankelegeme. De få, som har kunnet beskrive tankelegemet, siger, at tankeenergien kan
ses som geometriske figurer.
Tanken er altså en meget stærk energi, hvormed vi kan nedbryde eller opbygge alt i vore
omgivelser eller i os selv. Tanken kan ses overalt. Den udtrykkes i alt menneskeskabt,
huse, telefoner, fjernsyn, tøj, computere osv. Men for at alle disse opfindelser kunne blive
skabt, var det nødvendigt, at deres opfindere havde nærvær, fokus, kreativ sans og
evnen til at analysere alle de arbejdsprocesser, der skulle til for at skabe dem. På samme
måde, som der er opfindelser, der nedbryder og ødelægger vor fysiske verden, f.eks. den
forurenende industri, våben, bomber og raketter, der kan slå alt liv ihjel på denne klode,
så kan vi naturligvis også have tanker, der nedbryder og ødelægger vores indre verden –

og dermed også vores fysiske krop.

Når tanker bliver til sygdom
„Al oplevelse er manifestation af tanke“
Citat: Martinus
Den dybereliggende årsag til alle psykiske og fysiske sygdomme er, at vi med vores
tanker skaber og fastholder energi med negative egenskaber i vores bevidsthed og i
vores krop. Det kan være negative tanker om os selv og det liv, vi lever. Vi kan med
vores tanker bevæge os ned i den mørkeste kælder og her møde dyb angst og følelsen
af, at der ingen muligheder er, og at alt er mørkt og håbløst. På samme måde kan vi
vælge at bevæge os op på den højeste bakketop og frit kigge rundt og se alle de
fantastiske muligheder, vi har, og dermed blive fyldt med positive visioner og kærlighed.
Hvad vi bevidst eller ubevidst tænker, påvirker hele vores måde at opleve verden på.
Man kan med andre ord sige, at vores tankeklimaer skaber de „briller“, vi kigger ud på
verden med. Hvordan brillerne er slebet, dvs. hvordan man tænker, skaber oplevelsen.
Fylder vi vores tankelegeme med negative tanker, påvirker det vort astrallegeme, som
begynder at svinge med på den negative tankeenergis frekvens.
Eftersom alle disse legemer gennemstrømmer hinanden, påvirker astrallegemet
derefter uundgåeligt vores æterlegeme og er dermed helt inde i kernen af vores fysiske
krops celler. Det vil sige, at den negative tankestruktur er årsag til, at man vil opleve et
fysisk ubehag et eller andet sted i sin krop. Ethvert fysisk ubehag, enhver anspændelse
eller smerte, er startet i vores tankelegeme som en tankeform.
Hvis man med clairvoyante evner betragter en tankes skabelse og bevægelse i
mentallegemet, så vil tanken vise sig som en geometrisk form, der bevæger sig i
tankelegemet (se også kapitlet: Energicentrenes væsen). Det skal nævnes at meget få
clairvoyante er i stand til at se mentallegemets energier, og derfor er det sparsomt med
præcis viden på dette felt. Denne geometriske form vil i sin bevægelse blive koblet på
relevante følelser for på den måde at blive beriget af følelsen. Afhængigt af kvaliteten af
vores tanker og følelser opstår der forskellige former med forskellige farvenuancer i
astrallegemet.
Har man i lange perioder grove, negative tanker og følelser, vil det efterhånden skabe
blokeringer i energilegemerne, og på et tidspunkt vil et område i kroppen have mindre
livskraft (æterisk energi) at fungere med. Denne „energiknude“ hindrer energierne i at
kunne bevæge sig frit, og det påvirker alle legemerne – tankelegemet, følelseslegemet,
det æteriske legeme og de fysiske celler, hvilket på længere sigt vil medføre, at kroppens
organer ikke længere kan fungere optimalt, og at man har lettere ved at blive syg.
Steven Keller, immunolog ved New Jerseys Medical School i USA, har været med til at
forske i det menneskelige immunsystem. Disse forsøg viser bl.a., at dele af
immunforsvaret hos pårørende til ulykkesramte øjeblikkeligt bliver påvirket, når de
modtager meddelelsen om, at en af deres kære har været udsat for en ulykke. Først når

patienten er i bedring, styrkes de pårørendes immunforsvar igen. Det har yderligere vist
sig, at immunforsvaret hos en person, som lige har mistet et nært familiemedlem, kan
være svækket i op til to år efter dødsfaldet. Og at vedkommende i denne periode ofte er
mere syg. Det interessante ved disse undersøgelser er, at det netop er de dele af
immunforsvaret, der har med bekæmpelse af kræft at gøre, som bliver svækket af disse
oplevelser. Hvis man derimod har positive tanker, vil disse tanker påvirke alle
energilegemerne – og dermed den fysiske krops immunforsvar – til at kunne modstå
sygdomme. På Kommunehospitalet i Århus medvirkede to grupper af leukæmipatienter i
1986 i et forsøg, hvor den ene gruppe blev behandlet traditionelt, mens den anden skulle
udføre visualiseringsøvelser*, som gik ud på at nedbryde kræftcellerne i kroppen.
Patienterne blev bl.a. sat til at spille et computerspil, hvor en gul „ost“ symboliserede de
hvide blodlegemer*, som patienten dirigerede rundt i en labyrint for at „spise“ små
kugler, der symboliserede kræftcellerne. Samtidig skulle patienterne forestille sig, at det
hele foregik inde i dem selv. Resultatet blev, at der kunne konstateres en langt højere
helbredelsesprocent i visualiseringsgruppen end i kontrolgruppen, der blev behandlet
traditionelt.

Selvsuggestion
Begrebet selvsuggestion dækker over, at mennesket via sin tankes kraft kan formå at
skabe en så stærk energi og fastholde den i en sådan grad, at man
suggererer/overbeviser sig selv om næsten hvad som helst. Denne evne bruges ofte i
hverdagen, når man skal gøre sig klar til en speciel situation eller præstation. De fleste
kender til det at skulle til en fest, man ikke rigtigt har lyst til. I løbet af dagen begynder
man at mande sig selv op (brug af mental energi) til, at det skal blive en god aften. Det
er selvsuggestion. Det samme gælder sportsudøvere, der gør sig klar til at skulle yde det
optimale, og selvsuggestion findes i det hele taget overalt i vores hverdag i større eller
mindre målestok. Nogle ekstreme eksempler på dette er fænomenet stigmatisering, hvor
dybt religiøse mennesker begynder at bløde fra selvopstående sår på hænderne eller
andre dele af kroppen. Et af de mest kendte eksempler er den kanoniserede Pater Pio,
italiensk munk, som gennem perioder af sit munkeliv blødte fra sår i hænderne (svarende
til de sår Kristus fik under korsfæstelsen). I tv-serien: „Åndernes Magt 2“ så man også et
eksempel på en ung mand, der suggerede sig selv til at være besat. Årsagen til, at dette
kan finde sted, er, at mennesket via sin tro, indlevelsesevne og mentale kraft frembringer
sin egen „virkelighed“ – blødende sår, besættelse eller andre voldsomme fænomener.
Tanker påvirker altså tydeligvis vores fysik.

Tanker er ikke toldfrie
„Man siger, at tanker er toldfrie, men den forsigtighed, hvormed de indføres,
kunne tyde på, at man i almindelighed ikke er sikker på, at det er rigtigt“
Citat: Nis Petersen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de tre energilegemer, som vi netop har
gennemgået, ikke sidder uden på hinanden, men gennemstrømmer hinanden. Hvis man
tog en enkelt celle ud af kroppen, ville der stadig rundt om og igennem den være et
æterisk, et følelsesmæssigt og et tankemæssigt energifelt.
Vores tanker og følelser er altså energistrukturer. Kvaliteten af disse energier påvirker
naturligvis hele vores velbefindende, men den påvirker også den eller dem, vi tænker på.
Den tanke- og følelsesenergi, vi skaber, når vi tænker på et andet mennesket, er en reel
energi, vi sender ud mod personen. Energien og dens kvalitet vil ramme og påvirke
vedkommendes tankelegeme, følelseslegeme og æterlegeme og fremkalde en reaktion,
alt efter hvad det er, vi tænker.
Positive eller negative tanker er derfor absolut ikke toldfrie. Alt, hvad man tænker om
andre, påvirker dem, uanset hvor de befinder sig i forhold til en. Energien bevæger sig
uden for tid og rum og derfor også udenfor den fysiske verdens begrænsninger. Vi er
altså med til at skabe både ubehagelige og behagelige stemninger hos de mennesker,
som vi tænker på, uanset afstanden. Det er i øvrigt tankevækkende, hvor let det er at
aktivere andres negative tanker. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker, når en person
begynder at tale dårligt om andre. Meget hurtigt begynder de mennesker, der deltager i
samtalen, at komme med bidrag som: „Hvor er det altså også for dårligt!“, „Jeg har også
hørt, at….!“, „Vidste I, at…!“

Man skal være opmærksom på, at ens negative tanker kan skade både sig selv og andre.

Øvelser
Nyt syn:
Det kan være svært at lade være med at gå med på den negative stemning sammen
med de andre. Men du får her nogle teknikker, som du kan bruge, hvis du kommer i
selskab med nogle, som dyrker denne negative side af deres tankeverden.
– Bliv opmærksom på, hvornår du tænker negativt.
I starten kan dette godt virke svært, fordi det kræver, at du begynder at blive
opmærksomhed på, automatikken i dine tanker. For det meste er disse tankerækker
nogle, som bare kører af sted med os på et ubevidst plan.

– Stop tankerækken.
Når du er blevet opmærksom på tankerækken, så stop den. I starten af denne
omprogrammeringsfase vil du måske kun fange 1 ud af 10 negative tankerækker – men
du er i gang.
– Find nogle positive sider hos dig selv eller andre eller ved den situation, som du
befinder dig i. Brug din vilje til at sætte en ny og mere positiv tankeform i bevægelse. Du
er nu ved at opøve en ny vane. Det svarer til, at du er ved at præge en CD med smuk
musik i stedet for den gamle lakplade, der bare kører i samme, negative rille.
– Øv dig!
– Øv dig!
– Øv dig! Øvelse gør som bekendt mester…
Hvis du målrettet arbejder med denne teknik, så vil du inden for 4 måneder opleve, at
dit liv har ændret sig. Du får nye „briller“ og dermed et nyt syn på dig selv og livet.
Ny energi
Når du er sammen med andre mennesker, så vær opmærksom på, i hvilken retning
energien bevæger sig – er det i en negativ eller i en positiv retning?
Oplever du, at der er nogle, der begynder at tale dårligt om noget eller nogen, så prøv
at få samtalen drejet ind på noget positivt eller prøv at skifte emne til noget mere
positivt. Hvis dette ikke lykkes, er der tre muligheder tilbage.
1. Du bliver i påvirkningen og får vendt retningen på samtalen.
2. Du forlader rummet – da du selv bliver for påvirket.
3. Du giver udtryk for, at det ville være dejligt, hvis der blev snakket om noget positivt.
Det er vigtigt at melde klart ud og passe på ikke at manipulere de andre i det skjulte.
Beskyttelse
Hvis du allerede ved, at du skal være sammen med personer, der taler og tænker
negativt, så beskyt dig selv og dine energier ved at forestille dig, at du lægger en lysende
kappe hen over hele din krop og især foran dig – forstil dig, at du fylder den med
kærlighed, som beskytter dig.
Disse teknikker styrker dig i at tænke mere og mere positivt og træner dig samtidig i at
tænke og handle anderledes. Bare husk at være dig selv!

Tankelegemet kan stimuleres gennem:
Koncentration:
At fastholde opmærksomheden på et udvalgt emne i længere tid.
Det kan være på et ydre objekt – med åbne øjne, eller det kan være på et indre objekt
– med lukkede øjne. Eller man kan gøre sig helt tanketom.

Fantasirejse:
En blanding af meditation og koncentrationsøvelse, hvor man bliver guidet enten via
musik eller en kombination af musik og tale, der guider en til, hvad man skal opleve.
Meditation:
Enhver meditation starter med, at man koncentrerer sig for dernæst langsomt at glide
over i en tilstand af opmærksomhed på en indre rejse

Kreativitet:
For at kunne skabe noget nyt kræves der koncentration, opmærksomhed og en evne til at
turde flyde med processen.
Kreativitet handler om at udtrykke sjælen på sin egen unikke måde.
Analyse:
Det at belyse og gennemtænke et emne eller en problemstilling.

Visualisering
„Hvad du er, vil altid mishage dig, hvis du vil være det, du ikke er“
Citat: St. Augustin

Visualisering er en af mange teknikker, der tillader det enkelte menneske at være bevidst
aktiv i sit ønske om at forvandle sit liv i en anden retning. Visualisering går kort fortalt ud
på at skabe et mentalt billede af det, man ønsker sig. Det kan være en ny bolig, et nyt
job, flere penge, et bedre helbred, at møde den rigtige partner osv. Som beskrevet i
afsnittet om Tankelegemets energier er tanker en fantastisk stærk kraft, der er i stand til
at opbygge eller nedbryde såvel vort indre som vort ydre univers. Når man går i gang
med at visualisere sine ønsker, er det derfor vigtigt at benytte nogle simple grundregler
og have en grundlæggende viden om, hvad det er, man er i gang med – og hvilke
konsekvenser det kan få, hvis man får det, man ønsker sig.

De 9 trin til en positiv visualisering
1. Forstil dig, at du har nået målet. Se dig selv, som om du var med i en film og føl,
hvordan det er at være en del af din nye virkelighed.
2. Det er vigtigt at tillade sig selv at ændre billedet undervejs, hvis det viser sig, at det,
man forestiller sig, alligevel ikke er det optimale for én. Det kan jo være, at man har
undervurderet sig selv. Eller at livet viser én endnu bedre muligheder end den, man
selv havde forestillet sig!
3. Underbyg dit visualiserings-billede med forskellige affirmationer (positive
bekræftelser) for at forstærke tankeenergien i ønsket.
4. Få så mange af dine sanser aktiveret i visualiseringens film (høre-, lugte-, føle-, og
smagssansen).
5. Visualisér kun en ting af gangen. Vælg hellere ét emne/ønske og fuldfør det, før du
tager fat på et nyt emne.
6. Vælg ord og sætninger, der er optimalt positive, og brug nutid. Det er vigtigt at
undlade brugen af benægtelser. F.eks. skal man sige: „Jeg er nu sund og rask“ frem
for „Jeg vil ikke længere være syg!“
7. Man må kun lave en visualiseringsfilm, som man udelukkende selv er med i. Man må
ikke blive så konkret i sin filmskabelse, at man ser andre mennesker gøre ting, som
passer til ens ønsker. Filmen handler om dig selv, så se dig selv forholde dig til livet
på en ny måde.
8. Tilgiv implicerede personer, som forvoldte dig smerte. Følelser som had, hævn og
andre aggressive holdninger kan forhindre en i at nå sine mål. Tilgiv også dig selv for
din andel i de negativt ladede oplevelser. Disse fortidige oplevelser og beslutninger
har givet dig værdifulde erfaringer, som alle har været med til at forme dig til den
person, du er i dag.

9. Man skal turde det nye – den forandring, man har visualiseret. I den forbindelse er
det vigtigt at vide, at fortidens spøgelser ofte vil dukke op i form af arbejdsopgaver,
der skal løses undervejs. Ofte er det begrænsende beslutninger og ubehagelige
minder, der dukker op, og som må „kodes om“ med positive bekræftelser.
Du kan dog trods visualiseringsøvelser og andre former for mentale øvelser blive
midlertidigt bremset i at nå dine mål. Årsagen skal findes i karmamæssige forhold, som
ikke er blevet udlevet, eller ikke er blevet til erfaring – endnu.

Kroppen er et hylster
„Gud, lad min sjæl nå at modnes, inden den skal høstes“
Citat: Selma Lagerløff

Vi er altså langt mere end blot vores fysiske krop. Dybest set er vi en sjæl på rejse i
evigheden. Sjælen kan deles op i et tanke- og følelses-legeme, der bruger kroppen som
et redskab til at udtrykke sig og til at opleve livet igennem. Uden den fysiske krop ville
sjælen slet ikke være i stand til at få de livserfaringer, som er nødvendige for udvikling af
bevidstheden. Kroppen dør og forgår, men vores tanke- og følelseslegemer (sjælen) lever
evigt videre i en konstant søgen efter nye udfordringer og oplevelser. Prøv at forestille
dig, at kroppen er som med et glas vand, og vandet er vores sjæl. Hvis glasset går i
stykker, kan det ikke længere holde fast på vandet; det er frit. Det samme med kroppen.
Når den dør, er sjælen fri.
Men selv om kroppen er et hylster, er det vigtigt at tilgodese dens behov og sørge for
at passe på sjælens redskab. For hvis redskabet skades, forringer man også sjælens
mulighed for at opleve og manifestere sig i livet.

Sjælen overlever døden
„Vi er det stof, drømme er lavet af, og vort korte liv ender med en søvn“
Citat: William Shakespeare

Det, der sker, når den fysiske krop dør, er, at sjælen, som består af vores følelses- og
tankelegeme, forlader kroppen. I princippet er det det samme, der sker, når man lægger
sig til at sove, dog med den forskel, at når man sover, er man stadig energimæssigt
forbundet med den fysiske krop og er derfor i stand til at vende tilbage til kroppen igen,
når man vågner. Det, der gør os i stand til vende tilbage til kroppen, er en
energiforbindelse, der kaldes sølvsnoren. Den er forbindelsesleddet mellem vores fysiske
krop og vores følelses- og tankelegemer. Først når sølvsnoren brister, dør vi og vi er ikke
længere i stand til at vende tilbage til den fysiske krop. Sjælen er nu 100% på det
åndelige plan. Når sølvsnoren er bristet, og kroppen ikke længere belives af sjælen, går
æterlegemet i opløsning i løbet af 7-12 dage og går igen i forbindelse med naturens
æter-energier. Det bevirker, at kroppen begynder at gå i opløsning, da æterlegemet som
bekendt er den energi, der fastholder den fysiske struktur. På den måde bliver kroppens
celler givet tilbage til naturen.

Rejsebrev fra en klinisk død
Stefan von Jankovich, diplomingeniør fra Zürich, Schweiz, blev ved et voldsomt
bilsammenstød ved Bellizona den 16. september 1964 slynget ud af sin vogn og lå
bevidstløs på kørebanen med ikke mindre end 18 knoglebrud. Han skildrer sin oplevelse
således:
„Den første fase begynder efter nogle minutters total bevidstløshed med en opvågnen
udenfor kroppen og en indre vished om, at nu dør jeg“, fortæller han. Men han føler ingen
angst, kun en lykkelig nysgerrighed efter at erfare, hvad der nu vil ske. Han mærker, at

han svæver, hører musik og ser vidunderlige farver, former og bevægelser, som han
instinktivt forstår er udtryk for de forskellige toner. Stefan von Jankovich erkender nu, at
han svæver over ulykkesstedet:
„Jeg så min livløse, hårdt kvæstede krop ligge i nøjagtig samme stilling som den, jeg
senere fik beskrevet af lægen og læste om i politirapporten. Jeg kunne ganske tydeligt se
min vogn og de mennesker, der stod ved ulykkesstedet, og jeg kunne tydeligt høre, hvad
de talte om. Lægen knælede ned ved min højre side og gav mig en indsprøjtning. Jeg
iagttog ham, mens han konstaterede, at mine ribben var brækkede. Jeg hørte ham sige:
„Jeg kan ikke give ham hjertemassage….“ Et par minutter efter rejste han sig og sagde:
„Det går ikke! Der er ikke noget at stille op. Han er død!“ I det øjeblik var Stefan von
Jankovich klinisk død, men som han selv udtrykker det – endnu ikke helt død. Pludselig så
han en anden mand, i badebukser og med en lille taske i hånden, komme hen til den lille
gruppe mennesker, der stod omkring hans livløse krop.
Efter at have vekslet et par ord med lægen knælede han også ned ved siden af „liget“.
I det øjeblik valgte Stefan von Jankovich imidlertid at bevæge sig væk igen, men han
havde en fornemmelse af, at han ikke var alene. Musikken og farvespillet blev stadig
kraftigere og indhyllede ham snart helt. Stefan von Jankovich oplevede sig selv som et
fantastisk, fire-dimensionelt teaterstykke, sammensat af utallige billeder fra det liv, han
havde levet i denne krop.
„Jeg så alle scenerne på den måde, at jeg ikke blot var hovedperson, men også
iagttager. Som om jeg svævede over det hele i et fire-dimensionelt rum og kunne opleve
alt på samme tid, fra oven, fra neden og fra siden samtidig med, at jeg var
hovedpersonen i det, der foregik i rummet. Jeg svævede over mig selv. Jeg registrerede
med alle sanseorganer alt, hvad jeg så, hørte og følte. Min sjæl var som et yderst følsomt
apparat. Min samvittighed vurderede mit jeg, dvs. afgjorde, om mine beslutninger og
handlinger havde været gode eller onde.“
Stefan von Jankovich oplevede at være bevidst om, at han var sekunder fra at se
sølvsnoren briste, så han uigenkaldeligt ville være afskåret fra nogensinde at vende
tilbage til den krop, hans sjæl netop havde forladt. Men han vendte tilbage. Med fuld
bevidsthed om det, han havde oplevet „derovre“. Det vil han aldrig glemme. Injektionen i
hjertet, som lægen i badebukserne gav ham, hentede Stefan von Jankovich tilbage til
kroppens smertefulde virkelighed. Han overlevede ulykken som et andet menneske med
helt nye erkendelser – som en åndeligt genopstanden fra dødsriget.

Livet efter livet
„Mennesket er et guddommeligt eksperiment i støv og ånd“
Citat: Grundtvig

Mange internationalt kendte forskere i vor tid, f.eks. psykologen Elisabeth Kübler-Ross og
psykiateren Raymond Moody, har studeret fænomenet klinisk død og ud-afkroppen
oplevelser og skrevet en del bøger om disse emner.
De mennesker, som lægerne har erklæret døde, men som alligevel er vendt tilbage til
deres fysiske krop, har i langt de fleste tilfælde enslydende oplevelser. Der er gentagne
beretninger om tunneloplevelser, møder med kærlige lysvæsner, møder med kære,
afdøde familiemedlemmer osv. Der er selvfølgelig delte meninger om årsagen til disse
ensartede oplevelser. Nogle mener, det drejer sig om pure opspind eller rene
hallucinationer med baggrund i de kemiske reaktioner, der sker i hjernen i en livstruende
krisesituation forårsaget af bl.a. psykisk stress, iltmangel og celler, der kæmper for at
overleve. Men ingen af disse teorier kan besvare spørgsmålet om, hvordan en bevidsthed,
som kun består af disse mange og komplicerede, kemiske reaktioner, er i stand til at
opleve sig selv stående eller svævende UDENFOR den krop, hvori reaktionerne foregår.
Tusindvis af mennesker verden over har uanset deres kultur og religiøse holdning haft
samstemmende oplevelser af at træde udenfor deres krop. Typisk oplever de at svæve
op under loftet og derfra betragte deres krop, som ligger livløs under dem. I denne
tilstand har de registreret alt, hvad der skete, og de har været i stand til at referere det i
detaljer, når de igen er vendt tilbage til den fysiske krop.
Nogle har oplevet at rejse igennem en tunnel, hvor de oplevede et strålende lys, som
udstrålede kærlighed og fred for enden. Mange af dem længtes efter at forene sig med
lyset, men på et tidspunkt kunne de ikke komme længere. Enten fordi de trods alt
besluttede, at det var bedst at vende tilbage til det fysiske liv på jorden, eller fordi de fik
besked fra åndelige væsner, at de skulle vende tilbage til deres krop.
I England har man vist et dokumentarprogram på TV, hvori personer, der tidligere
havde været erklæret klinisk døde, fortalte om deres oplevelser og om, hvordan det
havde påvirket deres liv. Typiske eksempler var mennesker, som før oplevelsen havde
haft en negativ livsholdning, der havde gjort dem til lidt af en plage for deres omgivelser.
Men efter at være vendt tilbage til livet havde de fuldstændig ændret karakter og var
blevet mere åbne og positive til glæde for alle. De glemmer aldrig deres oplevelse, og de
er ikke mere bange for at dø.
Det, alle disse beretninger kan fortælle os, er altså, at menneskets bevidsthed/sjæl på
en eller anden måde overlever døden.

De åndelige planer
„Livet er bare en vandring over en fremmed jord. Vejen er ens for alle: I døden
vender vi alle hjem“
Citat: Li Po

Når vi træder over i den åndelige verden, er det astral- og mentallegemerne, der
fungerer som vores nye krop – som det redskab, vi skal opleve den åndelige verden
igennem, på samme måde, som vi havde brug for en fysisk krop til at opleve det jordiske
liv igennem. Den periode, hvor vi befinder os på det åndelige plan, er en form for
hvileperiode. Men selv om det kaldes en hvileperiode, sker der alligevel en hel del.
For at forstå, hvad der sker på det åndelige plan, er det vigtigt, at man også har
forstået, hvordan tanker og følelser bliver til stof i den åndelige verden i samme øjeblik,
vi tænker og føler dem. (Se også afsnittet om Miltcentret side 107).
Lige efter overgangen til den åndelige verden bliver vi suggeret i „søvn“ af åndelige
væsener, som er parat til at hjælpe os. Vi har brug for denne „søvnperiode“, fordi vi skal
have fred til at vænne os til den åndelige verdens energier, vores nye krop og de „nye“
sanseredskaber.
Det er forskelligt, hvornår vi bliver lagt til „hvile“, og hvor længe hvileperioden –
søvnen – varer. Det kommer an på, hvor bevidst det enkelte menneske er om tilværelsen
efter døden og på dets evne til at tilpasse sig den nye krop. Denne hvileperiode kaldes
også for “Den anden død“. Omregnet til jordisk tid (tid eksisterer ikke på det åndelige
plan) – varer søvnen mellem 2 og 7 måneder. Efter denne åndelige søvn vågner
bevidstheden, sjælen, så op i den nye verden og skal til at finde sig til rette.
Det første, sjælen oplever på det åndelige plan, er alle de mindre gode sider af sig
selv: Had, jalousi, misundelse, aggression, eller hvad sjælen nu indeholder. Man kan
sammenligne den åndelige verden med en spejlsal, hvor hvert enkelt spejl viser de evner
og karaktertræk, sjælen indeholder, lige fra de mest ondskabsfulde – ufærdige – til de
højeste, moralske egenskaber.
Det første spejl vil altid vise vores mest ufærdige egenskaber, fordi de er de langsomst
vibrerende i vores struktur. Man kan sige, at sjælen „smider tøjet“, startende med det,
der er tungest, overtøjet. Og det er først i det øjeblik, når vi erkender, at spejlet kun er et
spejl, og at den virkelighed, vi oplever, er noget, vi selv skaber, at vi kan gå videre til et
nyt spejl og opleve en ny virkelighed. En ny version af os selv åbenbarer sig – et højere
vibrationsniveau – et andet stykke tøj.
Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig det ubehag, sjælen må føle ved at blive
stillet over for sine inderste – og mest negative – tanker og følelser på den måde, idet
tanker og følelser som bekendt øjeblikkelig bliver til virkelighed på det åndelige plan.
Det, vi kalder det “lavastrale plan“, kan sammenlignes med kristendommens forestillinger
om helvede.
Vi vil alle i kortere eller længere tid få disse skærsildsoplevelser, men vi vil aldrig

komme til at opholde os på det lav-astrale plan for evigt. Simpelthen fordi vi i takt med,
at vi gennemlever og erkender vore spejl-oplevelser, også udlever de forskellige
(negative) kvaliteter, vi indeholder i følelses- og tankelegemet.
I takt med, at vi erkender den åndelige verdens love, kommer vi gradvist i berøring
med de spejle, der viser os vore mere kærlige, varme, positive tanker og følelser. Senere
i denne udvikling vil vi nå et stadium, hvor vi bliver gennemstrømmet af vores smukkeste,
kærligste og højeste karaktertræk, og vi vil opleve at være ét med dem. Det giver vores
sjæl en intens oplevelse af lykke, som oversat til den kristne terminologi er, at vi oplever
at være i himlen eller i paradiset. Vi kalder det: „Mellem- eller høj-astralplanet“ og
„Mellem- eller høj-mentalplanet“.
Efterhånden som vi bevæger os væk fra de mere langsomt vibrerende
bevidsthedsenergier, får vi et helt andet perspektiv på vore tidligere, jordiske handlinger.
Vi begynder at forstå, hvorfor vi mødte de ubehageligheder, vi mødte, og
hensigtsmæssigheden og kærligheden er ikke mere skjult. Vi (gen)oplever vores liv og
glæder os over det i alle detaljer, fordi vi i højere grad begynder at forstå de åndelige
love, vi styres af.
Disse oplevelser vil ofte i jordisk tid være meget kortvarige, da vores bevidsthed
endnu ikke har mange erfaringer på netop dette bevidsthedsområde. Det svarer til, at
man går hen til den faglitterære hylde på biblioteket og finder en bog om et emne, man
overhovedet ikke har nogen som helst forudsætning for at forstå, f.eks. teoretisk fysik
eller højere matematik. Vi vil hurtigt miste interessen for at læse bogen, da vi ikke kan
rumme omfanget af al den nye viden på én gang. Men gennem øvelse, øvelse og atter
øvelse får vi stadig større forståelse af begreberne, og på samme måde vil sjælen efter
træning evne at kunne blive længere og længere i de højere verdener.
Mens vi sidder i denne lyksalighedsfølelse og glædes over alle de erfaringer, vi har fået,
træder nogle automatiske principper, som det her vil være for omfattende at komme ind
på, i funktion. Principperne trækker sjælen ned mod det fysiske plan for til sidst igen at
finde de helt rigtige betingelser for, at netop denne sjæl kan blive genfødt i en familie, et
miljø, et land og i en tid, hvor der er de bedste betingelser for at høste netop de
erfaringer, denne sjæl har behov for. Dvs. de rigtige forældre med de rigtige arveanlæg,
det rigtige miljø og de indbyrdes karmamæssige betingelser, som er nødvendige for, at
netop disse sjæle kan danne familie sammen. Det hele er „arrangeret“ (læs: automatisk)
i nøje overensstemmelse med de muligheder og behov, sjælen selv har skabt, og som
den er nødt til at vende tilbage til Jorden for at kunne opleve. Det er disse muligheder og
behov, der bl.a. kaldes karma.
Et af de mere spændende aspekter ved at anskue verden på denne måde er, at det
kan forklare et af naturvidenskabens større spørgsmål: Hvorfor bliver kun nogle af
generne i den store arvemasse, vi indeholder, aktiveret, når andre gener ikke gør det?
Åndsvidenskaben forklarer dette fænomen med, at det slet ikke kan lade sig gøre at
aktivere noget som helst i genet, hvis der ikke er den nødvendige, åndelige energi eller
strøm, til rådighed. Energi kendetegnes som bekendt ved at skabe bevægelse og
virkninger, som dermed sætter processer i gang, der igen skaber nye virkninger. Det vil vi

vende tilbage til i afsnittet om Karma side 153.
Alt, hvad man har opøvet af evner på alle planer i tidligere liv, fysisk, følelsesmæssigt
og mentalt, er, som før omtalt, udtryk for energi. Denne energi oplagres hele livet
igennem i vores åndelige legemer og dermed i vores åndelige genpulje. Når vi skal
inkarnere igen, er det ud fra denne åndelige genpulje, at energien til at aktivere de
fysiske gener kommer. Derfor bliver kun de fysiske gener aktiveret, som indeholder netop
de evner, som sjælen har opbygget gennem sin lange udviklingsvej, inkarnation efter
inkarnation. Det er resultatet af disse handlinger, der registreres i den åndelig genpulje.
F.eks. vil et meget kraftigt alkoholmisbrug gennem 3-4 inkarnationer nedbryde de
åndelige gener, som normalt har ansvaret for at aktivere de fysiske gener, der har at
gøre med opbygningen af en funktionelt sund nyre, lever eller hjerne. Misbruget kunne
resultere i, at det pågældende væsen i en kommende inkarnation bliver født med defekte
nyrer eller lever eller i værste fald som stærkt mentalt handicappet. Vi siger ikke hermed,
at alle, som har disse fysisk manifesterede ubalancer, nødvendigvis har været
alkoholiserede eller afhængige af andre former for stoffer i deres tidligere liv. Ubalancen
kan også opstå på mange andre måder. Gennem dårlig ernæring og/eller ekstremt
negative tanke- og følelsesmønstre opøvet gennem flere liv. Bevidstheden kan også af
uvidenhed, tankeløshed eller uansvarlighed forringe de energier i den åndelige genpulje,
som skulle varetage opbygningen af en sund krop, og dermed skabe forringede
livsbetingelser for sig selv i en eller flere inkarnationer. Fødes man som mentalt
handicappet, er det, fordi sjælen vil sørge for, at bevidstheden får mulighed for at
genopbygge sine „ødelagte“ åndelige gener. Sjælen har for en periode afskåret sig selv
fra at mætte sit misbrugsbehov ved at have opbygget en ikke-optimalt fungerende krop. I
denne proces opbygges de åndelige gener gennem træning, og efter en – eller flere –
sådanne pleje- og trænings-perioder vil sjælen være i stand til at vende tilbage til en
stadigt sundere og mere velfungerende krop inkarnation efter inkarnation. Det kan altså
lade sig gøre at genoptræne de ødelagte gener. Derfor er det meget vigtigt, hvordan vi
plejer vore syge medmennesker, både på det fysiologiske, det ernæringsmæssige og det
psykiske niveau. For jo bedre betingelser vi giver bevidstheden på alle planer, jo
hurtigere regenererer de åndelige gener, som skal aktivere det fysiske gen. Det er også
vigtigt, at vi finder nye veje i medicineringen af disse mennesker. Meget af den medicin,
der anvendes i dag, ødelægger vore organer og dermed den åndelige genpulje, som skal
aktivere opbygningen af organerne i kommende inkarnationer. Skal vi gøre noget for
disse mennesker må vi begynde at tænke mere holistisk. Også for vores personlige
fremtids skyld

Kontakt med planerne
„Når jeg leger med min kat, hvem kan så sige mig, om det er katten, der leger
med mig, eller jeg med den“
Citat: Michel de Montaigne

I den senere gennemgang af energicentrene beskriver vi, hvordan det er muligt ved
hjælp af bestemte psykiske evner, som er knyttet til de forskellige centre, at fornemme,
høre og se væsener fra de åndelige planer. Det er vigtigt at vide, hvad man kan risikere
at møde, hvis man er interesseret i at opnå en eller anden kontakt med det åndelige
plan.
Der har altid eksisteret kulturer og trossamfund, som har benyttet sig af kontakt med
de åndelige planer til vejledning og inspiration i hverdagen. De oprindelige, indianske
befolkninger er et godt eksempel på kulturer, som i høj grad benyttede sig af kontakten
til den åndelige verden. Indianerne levede i nær og respektfuld kontakt med jorden og
naturen og havde en instinktiv følelse af, at der var ånder overalt, som de
kommunikerede med. Den vestlige verdens traditionelle spiritisme benytter sig af en
lignende kontakt til de åndelige verdener. Her fokuserer man dog mest på kontakten til
afdøde og ikke til naturånderne.
Mange mennesker forsøger i dag at få et bevis for, at der er et liv efter døden. De
opsøger ofte medier, der arbejder med clairvoyance, trance, klarhørelse eller klarfølelse,
for at få budskaber, der kan hjælpe og inspirere dem til større personlig vækst i
hverdagen. Eller de eksperimenterer med selv at etablere en eller anden form for
kontakt, eksempelvis ved at „køre glas“. (Se afsnittet: Ånden i glasset side 71).
Når man planlægger en rejse til et nyt land, er det en god ide at forberede sig ved at
sætte sig ind i landets skikke og kultur og medbringe et landkort. På samme måde
kræver en god og udbytterig kontakt til det åndelige plan omhyggelig forberedelse og et
teoretisk landkort, så man ikke farer vild. En af de vigtigste ting at vide i denne
forbindelse er, at den afdøde ikke ændrer sin personlighed, fordi sjælen har forladt den
fysiske verden. Den afdøde er stadig, hvad den personlighed hele tiden har været, nemlig
summen af sine tanker og følelser. Så på samme måde, som man her på det fysiske plan
kan møde mange forskellige slags mennesker, både behagelige og mindre behagelige,
kan man også møde alle typer af personligheder på det åndelige plan.

Lav-astral planet
Det lav-astrale plan er det letteste plan at komme i kontakt med, fordi det er det
åndelige plan, som har den langsomste svingning. Ordet i sig selv fortæller, at vi her har
at gøre med de laveste følelsesaspekter i vores bevidsthed. I daglig tale kalder man det
også „drilleånds-planet“. Det er her, man finder væsener, som stadig føler sig stærkt
bundet til steder og mennesker på det fysiske plan eller til de muligheder, der findes på

det fysiske plan for at skeje ud i form af misbrug af det ene eller det andet fysiske stof,
f.eks. alkohol eller euforiserende stoffer. For eksempel har en afdød alkoholiker stadig en
stærk trang til alkohol og til følelsen af at være beruset. Og det kan han som et åndeligt
væsen opnå ved at træde ind i energifeltet/auraen omkring en alkoholiker på det jordiske
plan. Det lav-astrale væsen kan således, hvis der er særlige betingelser til stede,
forbinde sig med alkoholikerens astral- og mentallegeme.
Der skal imidlertid være nogle særlige betingelser til stede, for at et lav-astralt væsen
kan tilknytte sig en person på fysisk plan. Men har en person i længere tid været stærkt
påvirket af euforiserende stoffer eller har fået nogle voldsomme, psykiske chok, så kan de
naturlige forsvarsmekanismer i energi-strukturen blive ødelagt. Auraen bliver ustabil, og
det er denne åbning i bevidstheden, de lavastrale væsener udnytter. Det skal dog
understreges, at der skal særlige omstændigheder til for at ødelægge beskyttelsen, før
det sker, f.eks. et langvarigt og voldsomt misbrug, et voldsomt chok eller alvorlig
sygdom. Ved at udnytte en sådan åbning i auraen er den åndelige alkoholiker imidlertid i
stand til at stimulere den fysiske alkoholikers behov for alkohol og derigennem nyde de
virkninger, beruselsen skaber i dennes astrale og mentale energier. Dette gælder også
for andre former af misbrug. Så når misbrugeren skal behandles, er det måske ikke kun
vedkommendes fysiske afhængighed, man er oppe imod, men måske også et åndeligt
væsens behov.

Ånden i glasset
Som før omtalt er der mange kontaktmuligheder til de åndelige verdener. En af disse
kontaktmuligheder er at „køre glas“ på en planchette eller et ouijabræt, som er et lille
bord eller bræt, der som oftest er smukt dekoreret med magiske symboler og okkulte
tegn. På brættet er der desuden alfabetet og tallene fra 0 til 9 samt ordene Ja og Nej
præget ind i materialet.
Den nemmeste og mest brugte måde er, at man selv skriver tallene fra 0 til 9 og
alfabetet samt ordene ja og nej på små lapper papir og lægger dem i en cirkel på bordet.
For at få de bedste resultater er det endvidere nødvendigt, at en eller flere i gruppen er
åben og har den energi, som er nødvendig, i sit Solar plexus-, Hjerte-, Hals- eller
Pandecenter.
Det er altid deltagerne i gruppen, der med fingeren flytter glasset rundt. Løftes
fingrene, står glasset stille. Det betyder, at det kan være deltagernes underbevidsthed,
der styrer, hvilke bogstaver og tal på planchetten, glasset skal standse ved. Dermed er
der åbnet for, at det kan være deltagernes drømme, ønsker, fantasier, frygt osv., der
viser sig som svar på spørgsmålene i starten. Men i nogle tilfælde kan der skabes en reel
kontakt til åndelige væsener, og der kan komme svar på ting, som ingen i gruppen ved
noget om.
At „køre glas“ er en gammel spiritistisk tradition. Det kaldes også at køre planchette
eller bruge ouijabræt. „Ånden i glasset“ er et forholdsvist nyt udtryk for denne
kontaktform. Der er desværre mange mennesker, som føler sig fristet til at lege med
„ånden i glasset.“ Men det er ikke legetøj. Det er de færreste, der ved, hvad det egentlig

er, der sker, og som kan vurdere kvaliteten af de kontakter, der muligvis etableres.
Forståelsen af alvoren i at kontakte den åndelige verden mangler ofte fuldstændig. Der
er derfor ikke noget at sige til, at det kan fremkalde stærk angst, når der pludselig
kommer en meddelelse, som tyder på, at der er etableret kontakt. Det kan især skabe
angst, hvis det viser sig, som det ofte er tilfældet i starten, at meddelelsen er rigtig! Det
er nemlig en af de metoder, de lav-astrale væsener bruger til at indfange de godtroende
jordboer med. Først viser de os, at de har en viden, vi ikke selv umiddelbart har adgang
til, og når de har vundet vores tillid, vildleder de os.
Der er desværre mange eksempler på, at unge mennesker og ellers velfungerende
voksne har fået en angstfyldt hverdag efter at have fået beskeder som „Dine forældre
skal snart dø“ eller „Du bliver snart alvorligt syg“ osv. Det er her vigtigt at huske på, at
det plan, som er lettest at få kontakt med, er den lav-astrale verden, som kendetegnes
ved, at dets beboere stadig er i kontakt med de lavere kvaliteter i deres egen bevidsthed
(spejlsalen!): Magtbegær, jalousi, aggressioner, had, fanatisk religiøsitet osv.
Når man henter meddelelser fra dette plan, er de således farvet af disse negative
karaktertræk. Når meddelelserne bliver overleveret, giver ånden måske endda udtryk for
at være mere, end den i virkeligheden er, f.eks. en eller anden åndelig mester, for at
lægge mere vægt bag sit budskab. Det kan opfattes som en hjælp, men er oftest et
forsøg på at få magt over mennesker, drille dem eller få dem til at tage beslutninger, de
ellers ikke ville have taget. Og det er her, ubehageligheder opstår. Man skal aldrig blindt
stole på, at en besked fra det åndelige plan er en eviggyldig sandhed. Det afhænger helt
af, fra hvilket plan, den kommer!
Tre regler, der kan anskueliggøre, hvilke væsner, der kommunikerer, og hvilket plan de
kommer fra:
1. Jo flere direktiver, formaninger, trusler budskaberne indeholder, jo mere sandsynligt
er det, at det kommer fra det lav-astrale område.
2. Hvis det for væsenet er vigtigt at fortælle, hvem det er, og hvorfra det kommer, er
der også her stor sandsynlighed for, at væsenet er en beboer fra det lav-astrale
område. (Stort ego = behov for at blive anerkendt).
3. Hvis væsenet tillægger dig specielle opgaver og prøver at overbevise dig om, at du er
noget særligt set i forhold til andre mennesker, skal alarmklokken ringe, og du skal
passe ekstra meget på dig selv.
For at få meddelelser af højere kvalitet er det bydende nødvendigt, at man dels ændrer
sit motiv fra almindelig nysgerrighed til et seriøst og gennemtænkt ønske om hjælp og
vejledning fra et højere plan, og man dels sørger for at opnå større viden om, hvad det er
for kræfter, man aktiverer. Men uanset hvilket plan, man kommer i kontakt med – enten
det er via glasset eller andre kontaktformer, så er det uhyre vigtigt, at man træffer sine
egne beslutninger. Ansvaret for ens tanker, følelser, handlinger og beslutninger er altid
ens eget!

Den følgende historie bygger på Lilians oplevelse af mødet med den åndelige verden.

Mødet med Ånden i glasset
En af mine skoleveninder fortalte en dag, at hun havde prøvet at lege „ånden i glasset“
sammen med en anden veninde. Det lød forfærdeligt spændende, så det ville jeg også
gerne prøve. Vi samlede nogle flere veninder til en aften hjemme hos mig, og vi gik i
gang efter alle kunstens regler. Alfabetet og tallene havde jeg forinden klippet ud, så vi
ikke skulle bruge tid på det. Vi satte os alle til rette rundt om bordet, papirstykkerne blev
lagt i en cirkel, gardinerne trukket for, lyset slukket, og stearinlyset blev tændt. Det skulle
nemlig være så mørkt som muligt, for ellers ville ånderne ikke komme. Så skulle vi alle
ånde en gang i glasset, og efter sidste mand skulle glasset hurtigt vendes på hovedet og
stilles i midten af cirklen. Så blev det først rigtig spændende – nu skulle vi alle lægge en
finger på glasset, være helt stille og tænke meget stærkt på, at vi gerne ville i kontakt
med en ånd. Efter nogen minutters tavshed skulle en af os så stille det mest spændende
spørgsmål i verden den aften: „Er der nogen??“
Og sandelig, nu begyndte glasset at bevæge sig!! Vi var alle ved at gå til af spænding
og troede ikke vores egne øjne, da glasset bevægede sig hen mod „ja“. Vi var ellevilde,
men en af os bevarede dog så meget fatning, at hun mindede os om, at det da var meget
fint og godt, at der blev skrevet ja, men vi skulle jo nu huske at spørge, om det var en
god ånd og ikke bare en drilleånd. Som sagt så gjort, og heldigvis svarede den ja til, at
den var en god ånd. Pyha, så kunne vi roligt fortsætte.
Vi spurgte nu om alt muligt – lige fra hvad vi kom op i til eksamen, om vi fik kørekort,
om vi ville få den og den lækre fyr til kæreste, til hvem vi ville blive gift med osv. Vi fniste
og grinede meget af de fjollede spørgsmål og de utrolige svar, vi fik. Da vi endelig
besluttede os for at stoppe, som der er ligeså meget ritual omkring som det at starte,
opdagede vi, at der var gået adskillige timer – vi havde alle følt det som højst en time.
Det havde været en uhyre spændende aften – og snart samledes vi igen for at lege.
Efterhånden som tiden gik, viste det sig, at mange af de svar, vi havde fået, faktisk var
brugbare i vores daglige liv. Især var det lidt smart med eksamenssvarene…
Temmelig ofte begyndte jeg at lege ånden i glasset sammen med en anden veninde,
jeg har. Næsten hver gang vi var sammen, legede vi. Ja, vi kunne næsten slet ikke lade
være, vi måtte bare. Flere gange havde vi nogle stærke oplevelser, hvor vi ligesom
fornemmede, at ånden enten var meget i tvivl om, hvad den skulle svare, eller også var
den ved at blive sur. Det var, når glasset begyndte at køre i ring, rundt og rundt og rundt,
hurtigere og hurtigere og hurtigere for til sidst at ryge ud over bordets kant. Vi blev intet
mindre end skrækslagne, hver gang dette skete, men alligevel måtte vi bare lege igen en
anden gang.
Min veninde begyndte nu at høre bankelyde om aftenen, når hun skulle sove. Det var,
som om lydene kom inde fra væggen på en eller anden måde. Hun var ved at gå helt i
panik, for vi havde hørt – længe inden hun begyndte at høre bankelydene – at hvis man
begyndte at høre bankelyde, så betød det, at man snart skulle dø. Selv ikke dette
hindrede os i at fortsætte legen…

En aften, vi var i sommerhus, vidste vi ikke lige, hvad vi skulle foretage os, så hvad var
nærmere end at begynde at lege ånden i glasset? Vi havde naturligvis rekvisitterne med,
så vi gik i gang. Vi fik som sædvanligt hurtigt kontakt, og efter nogen tid med diverse
mere eller mindre fjollede spørgsmål sad vi lidt hver især og tænkte over, hvad det
næste spørgsmål skulle være. Pludselig – og uden at vi havde tænkt færdigt – begyndte
glasset at bevæge sig!!! Vi gloede på hinanden og spurgte i munden på hinanden: „Hvad
har du spurgt om?“ Vel vidende, at der jo ikke var nogen af os, der havde åbnet munden i
lang tid. Vi lod glasset køre, fulgte intenst med i stavningen. Da glasset stoppede, havde
det skrevet sætningen: „Leger I godt?“
Vi blev så bange, som vi aldrig havde været før i hele vores liv. Vi fór op, ryddede alt
til side i en vis fart og styrtede ud af værelset. Siden har vi ikke leget ånden i glasset. Vi
har simpelthen ikke turdet, og hver gang vi hørte om andre, der ville prøve det,
opfordrede vi dem meget kraftigt til at lade være, og én ting var i hvert fald helt sikkert,
det blev ikke med os. I samme periode havde vi set Exorcisten – og det var ikke ligefrem,
fordi det var medvirkende til, at vi tog det hele roligt….
I de næste ca. 15 år følte jeg mig nærmest forfulgt, jeg var bange for alle lyde,
hadede at være alene hjemme, følte næsten altid, at der var nogen, der så på mig fra et
eller andet sted i rummet, selv om jeg klart vidste, at jeg var den eneste til stede. Det
har været rigtig ubehageligt. Min veninde blev i tiden efter meget kristen og begyndte at
gå meget i kirke. Vi har kun én opfordring til alle: Leg aldrig med ånden i glasset, for det
er bestemt ikke legetøj.

Mellem-astral planet, guide-planet
På det mellem-astrale plan finder vi de praktiske og kærlige guider, som hjælper os i
vores dagligdag. Disse hjælpere er væsener, som har interesse i at rådgive og støtte os,
der er på det fysiske plan. Det er væsener som disse, at spiritister og clairvoyante oftest
har kontakt med. Det er væsener, som stadig i nogen grad er forbundet med det fysiske
plan, fordi de gerne vil hjælpe, trøste, give gode råd eller bare følge med i, hvad der sker.
Der kan være flere grunde til, at guider er knyttet til os. Primært vælger de at være
guider for os, fordi de har nogle erfaringer, vi kan bruge. Vi behøver ikke at have kendt
vore guider. Fra den åndelige verden er der nemlig et meget stort ønske om at hjælpe
mennesker, og det gør de ved at give råd om alt, lige fra de mindste, praktiske gøremål
til de store spørgsmål vedrørende den enkeltes personlige udvikling, arbejde, kontakt til
andre og udvikling af de evner og interesser, vi hver især har. Denne hjælp kommer
oftest som impulser, gode ideer, lyst- og ulystfølelser og i nogle tilfælde ligefrem som en
indre, hørbar stemme. I visse tilfælde kan disse budskaber eller impulser få os til at
handle på en måde, som vi ikke umiddelbart synes er særlig rationel. Som i eksemplet
under gennemgangen af Halscentret (side 117), hvor en kvinde, tilsyneladende uden
grund pludselig bremser for grønt lys og dermed undgår at blive påkørt.
Guiderne bliver tiltrukket af de af vores interesser, behov, tanke- og
følelsesvibrationer, som guiden kan genkende hos sig selv. Der er en form for interessesammenfald. Den praktiske guide, som har erfaring inden for den konkrete opgave, vi er i

gang med, kan give os gode råd, budskaber og impulser, så vi bedre kan løse vores
opgaver. Det vil sige, at uanset hvad man giver sig i kast med, vil der altid være en form
for assistance fra den åndelige verden, og især hvis vi beder om denne hjælp. Hjælpens
intensitet er bl.a. afhængig af vores evne til at være 100% til stede i det, vi laver. Og
ikke mindst af vores ønske om hjælp – og vores evne til at modtage den. Ofte vil en
praktisk guide kun følge os gennem et bestemt livsafsnit, indtil vi har opbygget en større
kunnen på et bestemte område. Når så guidens evner og erfaringer ikke længere rækker,
vil guiden blive skiftet ud med en anden guide med større viden. På den måde er der
sørget for, at vi til enhver tid får den inspiration, der svarer til vore evner. Samtidig går
disse guider selv videre i deres egen udvikling gennem de forskellige åndelige planer.

Høj-astral planet
Vi har alle sammen en skytsånd, som er knyttet til os igennem en hel inkarnation. En af
skytsåndens hovedopgaver er at inspirere os til at udvikle os moralsk og etisk.
Skytsånden ved, hvor vi er på vej hen, og hvad vi har behov for at erfare på vores fysiske
plan. Skytsånden hører ofte til på det høj-astrale plan og er generelt lidt længere fremme
i sin åndelige udvikling, end vi er, og har et større overblik. Det er derfor, at vores
skytsånd kan være en inspiration for os i moralske og etiske spørgsmål.
Det er en udbredt opfattelse, at de åndelig guider er i stand til at beskytte os imod
vores egen uvidenhed, f.eks. ved at standse os, når vi er ved at begå en fejl, der
tilsyneladende er til skade for os på et eller andet plan. Men da der åndeligt set ikke
findes fejltagelser, kun mangel på erfaring og erkendelse, får vi tit lov til at gå ud og lave
en „fejl“ og får dermed værdifuld erfaring. Til gengæld kan vi være sikre på, at vores
skytsånd vil sende os energi – healing – for at styrke og opmuntre os til at gennemleve
de ubehagelige perioder, vores „fejltagelser“ giver os, så vi kan opnå de nødvendige
erkendelser på bedste vis. Denne form for hjælp er udtryk for ubetinget kærlighed.
For mange findes den åndelige verden et sted deroppe – langt væk. Og de principper,
som styrer den verden, forekommer at være helt anderledes end de regler, vi lever efter
her på Jorden. Men sådan forholder det sig ikke! Det er generelt de samme principper,
der gennemstrømmer alle planer. Og den åndelige verden er lige her! Midt iblandt os. Det
er ikke en verden, som vi rejser ud til eller hen til. Den er her! Det før omtalte skytsåndsprincip er f.eks. at sammenligne med forældre her på jorden. Forældre ønsker naturligvis
at beskytte deres barn og forhindre, at det kommer til skade. Men det kan aldrig helt
undgås, at barnet falder eller begår „fejltagelser“, som medfører smerte, fysisk eller
psykisk. Og uanset, hvor meget forældrene forklarer og forsøger at forberede barnet på
livet, må barnet gøre sine egne erfaringer gennem personlig erkendelse. Det ville dybest
set også være ukærligt at forhindre det. Forældrenes opgave er at sidde parat med jod
og hæfteplaster – og ikke mindst omsorg og ubetinget kærlighed! Og bagefter opmuntre
barnet og give det styrke til at forsætte sin personlige erfaringsdannelse. Det er
forældrenes udtryk for ubetinget kærlighed. Guiderne står på samme måde til vores
disposition. Der kræves kun én ting: At du beder om deres hjælp – og lytter! Også selv
om svaret ikke altid er det, du håber på. Guiden ved måske noget, du endnu ikke har

overblik over. Så lyt – og tag imod hjælpen.

Øvelse:
Kom i kontakt med en af dine guider.
– Du skal først gøre dig dit motiv klart, og dernæst skal du sørge for, at der er ro omkring
dig. Luk katten ud, hiv telefonstikket ud, sluk mobilen og skab et hyggeligt sted med
levende lys, blomster, planter osv.
– Luk dine øjne og bliv så stille som muligt – lad dine tanker flyve frit.
– Ret nu opmærksomheden mod den åndelige verden. I tankerne beder du om, at en
vejleder må komme til stede. Du kan støtte åbningen ved at mærke en kærlig,
modtagende følelse – og vær opmærksom på, om det føles, som om det er en feminin
eller maskulin energi, der nærmer sig.
– Spørg inden i dig selv, om der er noget, væsenet vil sige til dig.
– Lyt efter svaret og mærk, hvilke følelser der opstår inden i dig.
– Hvis du har noget, du vil spørge om, så kan du gøre det nu – men husk, at det er dig,
der har ansvaret for at leve dit liv, og ikke den åndelige verdens beboer.
Næste trin i kontakten med de åndelige planer er igennem bøn.

Bøn
„Jeg forstår ikke, hvordan mennesket tør leve på denne planet uden at bede“
Citat: Martinus

Bøn har formodentlig indgået i dagliglivet helt tilbage til de tidligste mennesker. I dag har
vi generelt den opfattelse, at disse første menneskers kommunikation med et åndeligt
princip var primitiv og baseret på en instinktiv tro på noget højere guddommeligt – guder,
ånder og dæmoner. De havde ofte flere guder/gudinder, som havde forskellige
ansvarsområder i dagligdagen. Det kunne være ansvar for kærlighed, høsten, jagten eller
vejret.
Vore dages hovedreligioner betragter disse tidlige menneskers kontakt med deres gud
(-er) og ånder for hedensk. Bare for at tage et nærværende eksempel står vikingernes tro
på Valhalla, Thor, Odin og alle de andre guder i den nordiske mytologi for de fleste
verdensreligioner i dag blot som et produkt af overtro, fantasi og hedenske tanker.
Men er der overhovedet nogen trosretning, der kan kræve eneret på kommunikationen
eller forbindelsen med det guddommelige? Dengang som nu er der ofte i forbindelse med
aktiv bøn en masse ritualer, der kan bruges for at opnå en optimal kontakt.

Bøn er at åbne sig for det guddommelige princip.

Ofringer er et eksempel på et ritual, der den gang som nu anvendes med ønsket om at
formildne ånderne eller det guddommelige eller til at få dem høre netop vores bønner.
Hvad der blev ofret, har gennem tiden ændret sig. Tidligere var det ikke ualmindeligt, at
mennesker måtte lade livet til gunst for guderne, men der var naturligvis også mindre

dramatiske midler, der kunne tages i brug, som f.eks. mad og drikke. Ritualer i
forbindelse med bøn er en praksis, som tilsyneladende er foregået overalt på kloden
gennem alle tider.
I dag bringer vi andre offergaver til det guddommelige. Det kan være alt lige fra penge
til ris, men princippet er det samme: Vi forventer ved ofringen, at vi bliver tilgodeset af
det guddommelige, at vores bønner bliver hørt.
Verdensreligionerne har iklædt denne kommunikation med det guddommelige en
masse billeder og navne. Krishna (hinduerne) – Gud/Jesus (kristne) og Allah
(muslimerne). Det er formodentlig et forsøg på at gøre kontakten til det guddommelige
lettere. Vi vil gerne vide, hvem vi skal henvende os til. Måske skulle vi bevæge os væk fra
dette forsøg på at personificere det guddommelige ved at give „det“ navn og sætte
billede på. Er det ikke netop derfor, at så mange problemer opstår på globalt plan? Krige
bliver kæmpet ikke kun for at forsvare nationens grænser, men i guddommens navn.
Måske er tiden inde til at betragte det guddommelige som et princip, der langt
overstråler billederne, vi kender, og navnene, vi har hægtet på. Ved at erkende, at det
drejer som om et guddommeligt princip og ikke om et navn og et billede, vil der være
bedre mulighed for gensidig tolerance mellem mennesker.

Bøn er at åbne sig
Af alle de mennesker, vi i tidens løb har været i berøring med og spurgt, om de anvender
bøn, har over 90% svaret ja til, at de har prøvet at bede til en højere instans. Det, der er
interessant, er, at ca. 40% af disse kun har benyttet sig af bøn i svære, personlige kriser.
For ca. 35% er bønnen en traditionel, kristen bøn.
På spørgsmålet om, hvorvidt de, som har bedt, også har oplevet, at deres bøn er
blevet „hørt/besvaret“, har ca. 50 % oplevet i forskellige sammenhænge og på forskellige
måder, at de har fået en reel hjælp.
For mange mennesker er det meget personligt at tale om, hvad man tror på, og
hvordan man kontakter dette. Til tider kan det også være svært at sætte ord på, hvad
det egentligt er, man beder til. For ca. 60% er Gud en person, et væsen. For ca. 40% er
Gudsbegrebet noget mere abstrakt.
For at kunne bede er der tre ting, der skal være opfyldt:
1. En følelse og tanke om, at der er et åndeligt princip, der i stand til at hjælpe os.
2. En forståelse af, at vi er underlagt en større bevidstheds vilje.
3. En fornemmelse, et håb eller en vished om, at man er i stand til at kommunikere med
et højere, åndeligt princip og blive hørt.
At bede skaber bevægelse i vores følelses- og tankestruktur, uanset hvilken tro vi har.
Bønnen åbner os for de specielle kvaliteter, vi lægger i vores tro.
Der er ikke en rigtig eller forkert måde at bede på. Det at bede er at åbne sig for en
åndelig indblanding.

Forstil dig, at du bor i et hus. Rundt om huset er der et åndeligt princip, der ønsker dig
det bedste. Du hverken ser eller hører det. For dig er dit liv i huset. Du lever dit liv og har
det godt. Men så en dag falder du om inden i dit hus og kommer så meget til skade, at du
ikke kan ringe efter hjælp. Du beder til det, du tror på, og i det øjeblik åbner døre og
vinduer sig for det åndelige princip, der er udenfor. Det kan nu komme ind og hjælpe dig.
Hjælpen er hele tiden omkring os, uanset om vi ved det eller ej!

Omsorgen, der aldrig forsvinder
Omsorgen og kærligheden fra det åndelige er altid tilstede i dyb respekt for det enkelte
individs ønsker, evner og muligheder.
Oplevelsen af adskillelsen mellem det højere, åndelige princip og mennesket sker
udelukkende på foranledning af mennesket selv – ånderne føler sig ikke adskilte fra os.
Tvivl, mindreværd, frygt, angst, sorg og skyld er nogle af de hovedfølelser, der får
vores psykiske struktur til at „lukke sig“. Husets døre og vinduer lukkes, og oplevelsen af,
at vi er alene, opstår og bliver meget virkelig. Årsagen til det må vi finde i os selv, for vi
har for vane at projicere årsagen til vores mere lukkede tilstande over på det, vi tror på.
„Jeg er blevet forladt“, fordi vi tror, at vi enten har gjort noget forkert, eller også fordi vi
ikke er gode nok. Og fordi vi har svært ved at rumme den ubetingede kærlighed, som
aldrig straffer, straffer vi i stedet os selv og er ofte vores egen værste dommer.
Illusionen er perfekt, idet den manglende forståelse af, at vi er underlagt noget større,
forsvinder. Det vil sige, at den anden faktor af de tre, at vi er underlagt en større
bevidstheds vilje, som skal være tilstede, mangler og dermed også grundlaget for bøn.
Det er vigtigt, at vi lærer at tilgive vores fejl og forlige os med tanken om, at det er os
selv, der på et tidspunkt har lukket af for kommunikationen med det åndelige princip. Og
selvom vi måske forventer, at hjælpen skal være anderledes end den, vi får, og derfor
igen kan føle os forladt, skal vi huske på, at hjælpen altid bliver givet til os i dyb
kærlighed, og at den er ikke længere væk, end at vi blot kan bede om den.

Bøn i praksis
Hjertespecialisten Randolph Bryd, tidligere professor ved University of California, lavede
en undersøgelse af bøn, som han betegnede som „en videnskabelig undersøgelse af,
hvad Gud gør“. Forskningen stod på i 10 måneder. En computer opdelte 393 patienter,
som var taget fra hjerteafdelingen ved San Francisco General Hospital, i to grupper. Den
ene gruppe på 192 patienter blev genstand for forbøn. De andre 201 patienter blev der
ikke bedt for.
Resultaterne var påfaldende.
De patienter, man havde bedt for, skilte sig bemærkelsesværdigt ud fra de øvrige på
flere områder. F.eks. var behovet for, at de fik antibiotika, kun en femtedel så stort som i
den anden gruppe. Sandsynligheden for, at de skulle udvikle lungeødem, faldt til en
tredjedel.
William Nolan, som har skrevet en bog om afsløringer, „Svindlerier“, erkender, at:

„Det ser ud til, at den foreliggende undersøgelse vil kunne tåle en granskning“…
„måske burde vi læger skrive på vores recept: „Bøn tre gange dagligt“; dersom det
fungerer – så fungerer det.“

Bønnens udvikling
Dyrene, som vi måske ikke til dagligt betragter som bevidsthedsvæsner med følelser, har
i deres dødsskrig den første, primitive udgave af bøn. Sammenlignet med den bøn, som vi
mennesker i dag anvender, er der selvfølgelig sket en udvikling i vores udtryksmåde.
I takt med, at vi gennem livene får mere og mere indsigt og erfaring omkring
livslovene, vil bønnens karakter også forandre sig. Bønnen bliver transformeret fra „jeg vil
hjælpes, for jeg er bange, eller det gør ondt“, „jeg vil have dit eller dat“ til, at vi takker
for alt, hvad vi møder på vores vej i en erkendelse af, at vi selv er ansvarlige for alle
tildragelser, som vi møder, og at alt er med til at give os de nødvendig erfaringer, vi har
brug for til at komme videre i vores personlige, spirituelle udvikling.
Den danske mystiker Martinus Thomsen (1890-1981) beskriver, at mennesket på et
tidspunkt vil udvikle et fysisk center i hjernen med ansvaret for bøn, samtidig med at
vores evne til dags-bevidst at fornemme det guddommelige princip vokser.

Øvelser med bøn
Det er nemt selv at lave forsøg vedrørende bønnens kraft.
– Tag nogle ens potteplanter og opdel dem i to grupper.
– Den ene gruppe kalder du A. Den anden gruppe kalder du B.
– Du bestemmer selv, om du vil have en eller flere planter i hver gruppe.
– Det er vigtigt, at planterne har de samme livsbetingelser, dvs. får lige meget lys, luft
og ikke mindst vand.
– Afmål nøje mængden af vand, så planterne får det samme.
– Bed så dagligt for den valgte plantegruppe (A eller B).
– Følg dem nøje i en længere periode og mål resultaterne løbende.
Ønsker du at gå meget „videnskabeligt“ til værks, kan du:
– Måle og veje hver enkelt plante før start.
– Tage billeder af hver enkel plante og lave en personlig journal for hver enkel plante.

Til grupper
Opdel gruppen i to: En gruppe, der beder for en af plantegrupperne, og en anden gruppe,
der fører journal over planterne. De to grupper skal arbejde uafhængigt af hinanden.
Hver gruppe kan så hver især skrive dagbog om deres arbejde.
I kan også dele jer i tre grupper: En gruppe, der sørger for, at de, som fører planternes
journal ikke ved, hvilken plantegruppe der er A eller B. Den tredje gruppe beder for
plantegruppen, der er valgt – A eller B. Hver gruppe kan så også hver især skrive dagbog
om deres arbejde.
Bed dagligt for den valgte plantegruppe og følg dem nøje i en længere periode og mål
resultaterne løbende.
God fornøjelse

Spøgelser
„Livet er ikke helt det samme uden krop“
Citat: En afdød

Der findes forskellige former for spøgelser. Der er f.eks. den type, vi kan opleve i gamle
huse, på herregårde og slotte, hvor vi ofte finder det, vi kalder vanespøgelser. Det er
spøgelser, som år ud og år ind gentager de samme bevægelser på de samme steder.
Det er altså ikke et åndeligt væsen, man ser, men et psykisk aftryk af begivenheder og
personligheder fra fortiden. Der er i de tilfælde altid tale om gentagelse af en begivenhed
af stærk, følelsesmæssig karakter, som et menneske oplevede for måske mange
hundrede år siden, og som indeholder en sådan smerte eller intensitet, at oplevelsen er
blevet lagret i stedets energi. Det, man oplever som spøgelset, er altså den energi, som
hændelser eller personligheder har „ridset“ ind på stedet, og som man selv ubevidst har
aktiveret med energien fra sit Solar plexus-center. Der sker nemlig det, at når vi
mennesker kommer med vores æteriske energi og Solar plexus-centrets energi, giver det
fornyet næring til den æteriske genpart af handlingsforløbet. Det er simpelthen som at se
en spændende film, en afspilning af fortiden, vi oplever som et spøgelse. Der findes også
andre former for spøgelser eller retter sagt ånder, som er delvis eller helt bevidste om
deres handlinger og deres indvirkning på den fysiske verden. Der kan være mange
grunde til, at disse væsner „sidder fast“ og optræder i vores verden.
Mange mennesker tror, at disse ånder er onde, og at de har et ønske om at skade os.
Virkeligheden er, at disse sjæle er ulykkelige, bange og forvirrede, og mange af dem
søger indirekte hjælp på det fysiske plan. Så vanespøgelserne er altså absolut harmløse
og kan ikke direkte påvirke os. Det forholder sig helt anderledes med de ånder, som
„sidder fast“ og som via deres tilstedeværelse kan påvirke os.
De historier, der følger efter, at vi beskriver de fire årsager til, at et væsen kan sidde fast,
er sande. Vi har dog undladt at beskrive selve den clairvoyantes kontakt og
energiarbejdet med at få hjulpet væsenet videre.

De fire årsager til, at væsener kan sidde fast.
1) Et stærkt afhængighedsforhold til fysiske personer
Spøgelset, der elskede sin datter:
Bilen havde alt for meget fart på. Hendes sidste tanke gik til hendes datter, som sad på
bagsædet. Hun døde hurtigt, men hendes seks-årige datter slap mirakuløst fra den
forfærdelige ulykke. Meget naturligt tog hun med sin datter hjem. Datterens store sorg
over at havde mistet sin mor gjorde ondt i moderens sjæl. Hun var jo lige her, og hun
„holdt“ tit om sin datter.

Hvis bare hendes datter og hendes mand kunne se, at hun var her. Det virkede, som
om de begge to kunne fornemme hende. Hendes mand søgte hjælp, da han havde svært
ved at komme videre efter ulykken, og det blev hurtigt konstateret, at hans hustru var
omkring ham og datteren. Hun fik mulighed for at tage afsked og sige de sidste ord. De
har det alle tre godt i dag.

2) Stærkt forbundet til et fysisk sted
Landmanden, der elskede sin gård:
Den gamle ejer af gården syntes ikke, at andre skulle have lov til at bo på hans gård. De
tre familier, som havde boet der, var alle flyttet inden for to år, og for hver gang det var
lykkedes for ham at få dem skubbet ud, var hans „magt“ vokset, dvs. at hans evne til at
påvirke de nye indflyttere blev stærkere og stærkere. Den nye familie stiftede indirekte
bekendtskab med ham ved, at deres heste blev urolige og ikke længere kunne rides på.
Deres børn begyndte at snige sig ind i forældrenes seng, og ægteparret begyndte at
skændes om ligegyldige ting. Familien var tæt på at flyttet fra gården, for siden de
flyttede ind, havde ulykkerne væltet ned over dem.
Spøgelsets historie var, at hans hustru begyndte at sælge jord fra gården, efter han
døde ved en trafikulykke. Kort tid efter solgte hans kone også hans slægtsgård. Hele
hans sjæl var fyldt med sorg over, at hans livsværk og arv blev splittet.
Familien, som nu boede på hans gård, var tæt på opløsning, indtil den gamle ejer
(ånden) blev fundet og hjulpet frem i lyset. Familien bor i dag stadigvæk på gården og
har fundet tilbage til deres sande personligheder, og gården er nu deres.

3) Afhængig af rusmidler
Spøgelset, der ikke kunne undvære sin spiritus:
Det første, han tænkte på, var at få noget at drikke. Hvad han ikke vidste var, at han få
timer forinden var blevet fundet død på bænken. Af vane søgte han hen mod de steder,
han plejede at komme. Han fandt hurtigt ud af, at han hverken kunne ses eller være i
stand til selv at indtage alkohol. Dybt frustreret søgte han i nattens mørke efter at få
stillet sin tørst. En ung mand, godt beruset, var på vej hjem fra en meget våd aften i
byen. Den afdøde alkoholiker blev tiltrukket af de svingninger, som beruselsen skabte i
den unge mands energistruktur. Nu kunne han få stillet sin tørst. Uden at vide det gik den
unge mand ikke alene hjem.
Den unge mand begyndte at drikke mere og mere. Han holdt sig efterhånden også
mere og mere for sig selv, indtil den afdøde alkoholiker blev hjulpet frem i lyset igen. Den
unge mand har igen fået et socialt liv og fungerer godt i dag

4) Angst for Gud
Spøgelset, der var bange:
Da han døde, blev han overvældet af det skarpe lys, der strømmede imod ham. Han
vidste godt, at han var død, og tanken om at skulle „møde“ Gud fyldte ham med frygt –

for hvordan ville Gud se på alle hans gerninger? Han havde altid forsøgt at leve sit liv, så
godt han kunne, men følelsen af ikke at være god nok fulgte konstant med ham, og nu
blev den overvældende. Han søgte bevidst væk fra lyset og fandt et hus, hvor han kunne
„gemme“ sig.
Beboerne havde ingen kendskab til, at de havde fået en logerende i kælderen.
Efterhånden som tiden gik, blev ånden mere og mere nysgerrig og besøgte dagligt
beboerne. Han kunne godt lide at kigge på den unge datter, hun mindede ham om hans
egen datter, som han savnede. Hvis bare han kunne passe bedre på denne unge pige end
sin egen datter, så kunne det være, at Gud ville tilgive ham.
Den unge pige begyndte at vågne om natten og mærkede, at der var noget, der
kiggede på hende. Selv i skolen var det nogle gange, som om der var en, der fulgte efter
hende. Hun blev bange og begyndte også at føle sig forkert, og at hun heller ikke var god
nok. Efter flere års voksende utryghed kontaktede forældrene en spøgelses-forløser.
Ånden blev fundet og hjulpet op i lyset. Inden han helt forlod den fysiske verden, bad han
om tilgivelse for de gener, han havde udsat pigen i huset for. Han ville bare hjælpe –
undskyld.
Pige fortalte senere, at hun hurtigt genfandt sig selv, og at hendes angst langsomt
tonede væk.
Desværre fokuserer medierne som regel kun på den spektakulære og angstfyldte side af
åndernes verden trods det, at åndeverden faktisk er fyldt med kærlighed og omsorg. Og
dykker man ned i de skæbner, der har siddet fast som i de førnævnte historier, så viser
det sig altid, at der har været en GAVE af kærlighed til de mennesker, som har tiltrukket
ånden, selvom gaven selvfølgelig har været svær at få øje på, når nærværet af ånden
har føltes så ubehageligt.
Ånden/sjælen kan kun komme i kontakt med fysiske mennesker, der indeholder en
lignende vibration i deres sjæl. Du kan læse mere om, hvordan man sanser åndelige
væsner i kapitlet: „Psykiske evner og åndelig udvikling“ side 132. Der findes i dag også et
utal af film, som på forskellig vis afdækker forskellige sider af åndeverden. Nogle
udmærkede film, der belyser sådanne situationer, er „Ghost“ med Patrick Swayze, Demi
Moore og Whoopie Goldberg i hovedrollerne, „Den sjette sans“ med Bruce Willis og „Hvad
drømme er lavet af“ med Robin Williams.

Energicentrenes væsen
„Lær dig selv at kende“
Indskrift over templet i Delfi

I det æteriske legeme er der syv overordnede chakraer*, som vi her kalder centre.
Centrene fungerer i princippet som sjælens portaler til den fysiske verden, og
bevidstheden bruger disse centre til sansning og manifestation.

De syv centre + Harapunktet.

Funktion:
Æterlegemets syv hovedcentre har flere opgaver på det fysiske plan. De skal bl.a.
opsamle og fordele den æteriske energi, der er den livsenergi, som får den fysiske krop til
at fungere igennem kemiske og elektriske påvirkninger. Centrene sørger for, at
energilegemet fungerer, på samme måde som organerne sørger for, at kroppen fungerer.
Der findes mange andre centre i vort energilegeme end dem vi nævner i denne bog,
men her beskriver vi de syv centre, hvortil der er knyttet psykiske eller åndelige evner.
Hvert center har sin egen grundsvingning, som umiddelbart er ens hos os alle. Men går
man tættere på, vil man se, at hvert center har sit helt eget „personlige“ præg, som
afhænger af sjælens kvaliteter. Farvekombinationen i centrene kan derfor ikke
generaliseres, da farvernes renhed og centrenes omdrejningshastighed helt afhænger af
det enkelte menneskes tanke- og følelsesmæssige udvikling.

Positive stimuleringsfarver:
Det er i dag nemt at få det indtryk, at de syv centre er henholdsvis røde, orange, gule,
grønne, blå, indigo og violette, startende fra Rodcentret. Det skyldes, at de farver, som
ofte omtales og bruges som centrets æteriske stimuleringsfarve, her er sat lig med
centrets udseende. Det er imidlertid ikke korrekt. Stimuleringsfarverne har, som ordet
antyder, den funktion at påvirke centrene og de forskellige centres ansvarsområder til
større harmoni.
Kropsfunktion:
På samme måde, som vi kan opleve, at vore indre organer kan komme i ubalance, og vi
kan blive syge, kan der også opstå ubalancer i de enkelte centre. Disse ubalancer opstår
ofte som følge af de samme påvirkninger, der nedbryder vores fysiske krop og
æterlegeme, f.eks. mangel på søvn, vand, frisk mad, negative tanker og følelser.
Centrene er meget let påvirkelige af, hvad vi tænker og føler, da de som tidligere
nævnt er sjælens redskaber. De uhensigtsmæssige tanker og følelser, som er dannet af
tidligere oplevelser, er årsagen til ubalancer i et eller flere centre. Det kan på længere
sigt påvirke vores fysiske krop med forskellige former for ubehag og i værste fald med
sygdom, da centrets energigennemstrømning er blevet forringet. Det vil sige, at centrets
fysiske ansvarsområde har mindre energi at arbejde med, og at områdets organer derfor
ikke længere er i stand til at arbejde 100%. Er der kommet ubalance i et center, kan det
betyde, at der finder en ophobning af affaldsstoffer sted i den fysiske krop, stoffer, som
på et tidspunkt vil føre til sygdom.
Fysisk sted:
Alle centre fra Rod- og til og med Halscentret har via energitråde forbindelse til rygsøjlens
æteriske genpart. Pandecentret forbinder sig via energitråde med den æteriske del af en
lille kirtel i hjernen, som kaldes hypofysen. Kronecentret forbinder sig på samme måde
med pinealkirtlens æteriske genpart.
Der findes forskellige teorier om centrenes placering og tilhørende evner. F.eks. taler
mange om et center, der ligger ca. 4 fingres bredde under navlen, og som bliver kaldt
Haracentret. De, der omtaler dette center, nævner ofte ikke Miltcentret, som er et
centralt center for opsamling og fordeling af solens vitale energier, æterenergien, der,
som før nævnt giver livskraft til alle kroppens funktioner.
Hara-centret er et energipunkt, som i sin struktur ikke ligner de syv øvrige psykiske
centre. Hara-punktet har form som en sekskantet energikugle, hvorimod de øvrige centre
– som vist på tegningen – har form som en tragt. Hara-punktet skabes af en
vekselvirkning mellem begæret efter oplevelser (som kommer fra Rodcentret) og
oplevelsen af reaktionen på begæret (Solar plexuscentret). Fra denne vekselvirkning
skabes der en kugleformet energi, hvor der strømmer energi fra og til de sekundære
centre, som er tilknyttet de fysiske organer, lunger, hjerte, lever, nyrer og milt.
Energierne strømmer fra disse sekundære centre ned i Haracentret, hvor de blandes og
transformerer hinanden. Derefter strømmer energien tilbage og beliver alle kroppens

celler, hvorved de skaber et afbalanceret miljø i vort indre. Der er nærmest tale om et
indre yin og yang-system. Haracentrets energi stimuleres og bruges indenfor f.eks.
kampsport, tai chi og andre bevægelsesgrene, som kræver balance, centrering og
handlekraft.
Psykiske evner:
De forskere, der undersøger de såkaldte „mystiske hændelser“ som telepati*,
forudsigelser, telekinese* og lignende fænomener, kendt under ét som oversanselige
oplevelser (ESP*), tager som bekendt udgangspunkt i det, der kan måles og vejes. For
dem eksisterer de psykiske centre og deres evner ikke – endnu. De bliver ved med kun at
undersøge de fysiske reaktioner ved sådanne hændelser, og derfor vil disse hændelser
forblive mystiske og uforklarlige for dem. Men der er imidlertid en energimæssig logisk
forklaring på, at disse fænomener kan forekomme.

Energisystemet og de psykiske evner
Som det fremgår af tegningen, kan Rodcentret ses bagfra på den nederste del af
rygsøjlen og de øvrige centre på nær kronecentret på forsiden af kroppen

Energicentrene er tragtformede og har hver deres antal eger.

De syv psykiske hovedcentre, som sidder i æterlegemet, er alle tragtformede og opdelt i
en indre og en ydre krans. Den indre krans bevæger sig mod uret, mens den ydre
bevæger sig med uret – set udefra. Den indre krans har at gøre med al sansning af det
fysiske liv, som vi kender det, samt med brugen af paranormale/psykiske evner.
Denne krans kan vi stimulere enten hos os selv eller i kortere tid ad gangen hos
hinanden. Enten ved at bruge den stimuleringsfarve, der hører til det pågældende center
eller ved at anvende musik, lyd, tanker og følelser.
Den ydre krans kan andre derimod ikke påvirke hos os. Vi kan kun påvirke og forfine
den hos os selv gennem vores personlige evner og åndelige udvikling. De, som via
clairvoyance har betragtet centrene, taler om, at centrene har forskellige antal eger
imellem inder- og yderkransen, der ligner egerne i et vognhjul. Egerne opstår på
baggrund af de impulser, der strømmer imellem den indre og ydre krans. Det er via disse
centre, at sjælen modtager oplevelserne fra de fysiske og åndelige planer. Sansningen
skaber altså adgang til sjælens minder og efterfølgende „naturlige“ reaktioner på det
oplevede.

Sjælens øje
Som sagt har centrene nogle eger, der forbinder den inderste krans med den yderste,
ligesom i et vognhjul. „Egerne“ er et udtryk for den kommunikation, der foregår mellem
„sjælens øje“ og sjælen, mellem det, man oplever, og det, man har oplevet.
Rodcentret har 4 forbindelser, Miltcentret har 6, Solar plexus har 8, Hjertecentret har
12, Halscentret har 16, Pandecentret 96, og Kronecentret har 960 eger i den ydre krans
og som det eneste 12 hjælpe-eger i den indre krans. Egernes antal i det enkelte
center/organ fortæller noget om, hvilke dele af bevidstheden, som primært bruger
organet, og dermed noget om sjælens evne til at opleve og udtrykke sig gennem det
pågældende center.
Alle sjælens organer (centre) er forbundet med hinanden via fine energitråde, der
fungerer som en slags kanaler, der transporterer energien/bevidstheden mellem de
forskellige områder af centrene

Er der problemer i de øverste centre, så kig i de nedre
Mennesket er ligesom et højhus, man har et fundament, et ståsted, og man har
forskellige etager, som hver især har forskellige funktioner. Hvis der er problemer i nogle
af de øverste etager af bevidstheden, kommer problemet fra nogle af de nedre etager, og
det første, man må sikre sig i al spirituel/personlig vækst er, at fundamentet er i orden.

Rodcentret

Antal forbindelser/eger: 4

Positiv stimuleringsfarve:
Rød. Farven rød svinger 400-470 billioner gange pr. sek.
Oplevelse:
At være i stoffet eller materien.

Fysisk sted:
Rodcentret sidder på den nederste del af rygsøjlen. Centret har med alle vore instinkter
at gøre. Dvs. først og fremmest selvopholdelsesdriften, som stimulerer os til at opfylde
vore basale, fysiske behov for mad, drikke, varme og sex. Centrets energi stimulerer os til
– betingelsesløst – at forsøge at overleve i alle de situationer, livet sætter os i. Specielt i
de situationer, hvor vi bliver truet, udøver sport eller er ude i andre grænseoverskridende
præstationer, aktiveres rodcenteret. Aktiveringen foregår ved hjælp af nogle fine
energitråde – binyrenes produktion af kamphormonet adrenalin, som øjeblikkelig bliver
pumpet ud i blodet og sætter os i stand til at øge vores fysiske styrke ganske betydeligt.
Kropsfunktion:
Rodcentret sørger for at forsyne vore kropsceller, muskler og knogler med livskraft til at
holde sig i live.
Det er også her, vi finder kundalinikraften*. Kundalinikraften er det samme som
bevidsthedskraft, og denne er altid aktiv i vores liv, da vi konstant oplever og reagerer på
noget og på den måde konstant stimulerer vores bevidsthed. Denne stimulering påvirker
vores moralske/etiske og åndelige udvikling. Når vores nervesystem og dermed vores
bevidsthed kan rumme denne bevidsthedskraft, så vil energien kunne rejse sig hele vejen
op gennem den æteriske del af rygsøjlen og slutte sin rejse i Hjertecentret, hvor den
mødes med Kronecentrets energi. Vi beskriver, hvad der sker, når disse to centres
energier mødes, i kapitlet: „Kosmisk Bevidsthed“ side 137.
Psykiske evner:
Der er ikke umiddelbart knyttet nogle psykiske evner til Rodcentret. Men Rodcentrets
energi er altid involveret i enhver manifestation, også en psykisk.
Bevidstheds-øvelse:
Øvelsen er delt i to. Hvor meget du får ud af øvelsen, kommer an på, hvor ærlig du er
over for dig selv.
1. Sæt dig behageligt, vær helt stille, og hav evt. et stearinlys tændt. Sørg for, at der er
så stille som muligt, og at du ikke bliver forstyrret. Sid med et stykke papir foran dig,
en kop god te og skriv så øverst på papiret. HVAD ER JEG SULTEN EFTER? HVAD ER
MIT BEHOV?
Mærk efter og skriv så alt det ned, som falder dig ind. Læs dernæst, hvad du har skrevet
og tilføj evt. nye tanker. Sammenfat til sidst det hele og lav derudfra en prioriteringsliste.
2. Det næste spørgsmål, du skal stille dig selv, er: ER MIT BEHOV/MIN SULT, EN
KOMPENSATION FOR NOGET ANDET? Og hvis det er, for hvad? Skriv det ned du føler
på din prioriteringsliste. Hvis du erkender, hvad din kompensation i virkeligheden
dækker over, har du mulighed for at give din sjæl det, du reelt er sulten efter.

God fornøjelse!

Miltcentret

Antal forbindelser/eger: 6

Positiv stimuleringsfarve:
Orange. Farven orange svinger 470-520 billioner gange pr. sek.
Oplevelse:
At bevæge sig i stoffet eller materien, opleve energier på alle planer.
Fysisk placering:
Miltcentrets placering er i den venstre side af kroppen, lige over den fysiske milt i
ribbenskanten. Centret er et energimæssig styringsorgan for hele kroppen. Centrets
hovedfunktion er at opsamle og fordele solens vitalenergi*, (æterenergi) til de øvrige
centre i æterlegemet.
Psykiske evner:
Der er flere psykiske evner knyttet til Miltcentret. De har alle med vores tilstedeværelse
og sansning i den åndelige verden at gøre. Det er også dette center, der er ansvarligt for,
hvor let eller svært vi har ved at falde i søvn, og om vi kan huske vores drømme. Har du
svært ved at falde i søvn, kan du prøve at lægge din højre hånd ved venstre ribbenskant
og forstille dig, at en orange farve flyder fra din hånd og ind i centret. Det vil skabe den
fornødne energi og ro til at falde i søvn.
Astralbevidsthed:
At være bevidst om, at man drømmer, og dermed have en mulighed for at kunne styre
drømmens indhold og huske den, når man vågner.
Astralvandring

At sidde eller ligge og med sin vilje bevidst flytte sit astral- og mentallegeme (følelses- og
tankelegeme). Man træder ud af kroppen over i en astralverden og kan nu rejse, hvorhen
man vil. Man er udenfor tid og rum. Man kan besøge mennesker og steder på det fysiske
plan og have oplevelser, som om man var i den fysiske verden. Dog med den væsentlige
forskel, at de mennesker, man besøger, ikke – med deres fysiske sanser – kan registrere
den rejsendes tilstedeværelse. Men har de en psykisk evne (klar-følelse eller klarsyn, som
beskrives senere) kan de opfange, at der er noget til stede, og måske genkende
energierne som en god ven.
Ud-af-kroppen-oplevelser
Kan forekomme ved f.eks. forgiftning eller andre former for fysisk chok, trafikulykker, fald
fra store højder og andre traumatiske oplevelser, eller hvor diagnosen er klinisk død.
Typisk optræder der i sidstnævnte forbindelse også en oplevelse af en tunnel og et
meget kærligt lysvæsen, som skaber en tryg og positiv stemning. Det, der sker ved en
astralvandring og en ud-af-kroppen-oplevelse er, at vores astral- og mentallegeme
forlader kroppen. Og når de gør det, flyttes vores dagsbevidsthed over til mental- og
astrallegemet, der nu fungerer som en slags ny krop, hvorigennem vi oplever og tænker.
Men i denne verden, hvor disse legemer nu bliver vores krop, fungerer tingene ikke som i
den fysiske virkelighed, vi kender. Det er en verden, hvor vore følelsers og tankers
indhold bliver synliggjort øjeblikkelig. Dette plan kaldes drømmeplanet, astralplanet eller
den åndelige verden. Det er den samme verden, vi træder over i, når vi dør.
Eksempel:
En mand, der halter på grund af en fysisk skade i sit ene ben, vil i begyndelsen blive ved
med at halte, når han dør og går over i den astrale verden. Først når han opdager, at
hans følelser og tanker styrer dette plan, kan han ændre denne vane blot ved at tænke:
„Jeg kan nu gå normalt“. Denne tanke vil blive til virkelighed i samme øjeblik, han tænker
den. I den astrale verden oplever vi alt det, som vi føler og tænker, i samme øjeblik, hvor
vi føler og tænker det. Der er flere detaljer omkring det åndelig plans opbygning i
kapitlet: „De Åndelige Planer,“ side 62.

Solar plexus-centret

Antal forbindelser/eger: 8

Positiv stimuleringsfarve:
Gul. Farven gul svinger 520-590 billioner gange pr. sek.
Oplevelse:
Bevægelse af energi på alle planer.
Fysisk placering:
Solar plexus-centret befinder sig ca. 4 fingres bredde over navlen.
Psykisk evne:
Udover de psykiske evner, som bevidstheden kan aktivere via Solar plexus-centret, er
Solar plexus altid indblandet, når nogle af de andre centre skal aktiveres. Når vi bevidst
vil gøre brug af en hvilken som helst af vores psykisk evner, accelerer bl.a. solar plexuscentrets energi. Solar plexus tilfører derefter de øvrige centre en speciel psykisk energi og
aktiverer derved de enkelte centres iboende psykiske evner. Solar plexus-centret fungerer
altså som en slags „dynamo“ for de andre centre.
Centrets egne psykiske muligheder er:
Healing:
Healing er det engelske ord for at hele, at kanalisere forskelligartede energier fra den
åndelige verden til et andet levende væsen for at afhjælpe en ubalance. Der findes
mange måder at arbejde med healingsenergierne på. I den mere fysiske og æteriske
form overfører healeren bl.a. noget af sit eget æteriske overskud ved fysisk at røre
patienten.
Ved kontakthealing arbejder healerens hænder i modtagerens æteriske, astrale og
mentale legemer. Mental- og fjernhealing foregår ved, at healeren koncentreret
visualiserer en energistrøm, som indeholder en speciel, opbyggende programmering, der
kan genoprette balancen hos modtageren. Ved fjernhealing behøver man altså ikke at
være til stede hos healeren for at modtage energierne. Afstand er ikke nogen hindring.
Men uanset hvilken healingsmetode der benyttes, skaber healingen først en
energitilførsel og derefter en selvhelbredende proces for modtageren. Man kan også
modtage healing gennem specielt komponeret musik og via lyde, tegninger/malerier –
skulpturer osv.
Levitation:
Levitation er en midlertidig ophævelse af tyngdekraften, det vil sige en evne til at lade
den fysiske krop svæve frit i luften. Der findes flere veldokumenterede tilfælde af
levitation. Bl.a. kan nævnes et engelsk medium, der var meget berømt i 1860‘erne,
Daniel Douglas Home. Under flere offentlige seancer svævede han ud gennem det

åbentstående vindue i seanceværelset, som befandt sig i tredje sals højde. Der var også
en afrikansk medicinmand, som under optagelsen af en dokumentarudsendelse om
afrikanske medicinmænd, filmet af BBC, spontant under en ceremoni begyndte at
levitere. I dag kan videnskaben via elektromagnetisme og iskolde superledere få næsten
alle typer objekter til at levitere – selv en frø, et jordbær og en vanddråbe!
Telekinese
Telekinese er at flytte en fysisk genstand hen over en vandret overflade ved hjælp af
tankens kraft og Solar plexus-centrets psykiske energi. TV har ved flere lejligheder vist
optagelser af et russisk medium, Nina Kulagina, som bevægede tændstikker hen over en
glasplade.
Dematerialisation:
Evnen til at få en fysisk genstand til at svinge så hurtigt, at den opløser sin fysiske form
og bliver usynlig for det menneskelige øje.
Materialisation:
Der findes to former for materialisation.
1. At kunne få det dematerialiserede til at vende tilbage til sin oprindelige svingning og
dermed blive fysisk igen.
2. At kunne skabe fysiske genstande af de åndelige energier. Dvs. koncentrere åndelige
energier ned på et fysisk svingningsområde.
Her er det på sin plads at understrege, at healing er den mest almindelige af de nævnte
evner. Der er ganske vist nogle få mennesker i verden, der gør brug af f.eks. levitation og
materialisation, men de kan nok tælles på to hænder. Endnu. Udviklingen tyder på, at vi
engang i fremtiden vil blive i stand til at benytte os af en – eller flere – af Solar plexuscentrets evner. Evnerne vil bl.a. blive brugt til at lette hverdagen for os, f.eks. med
hensyn til at flytte os fra sted til sted – dematerialisation/materialisation, løfte og flytte
tunge genstande – levitation. Det kræver en opøvelse af bl.a. evnen til stærkt
koncentreret at kunne fastholde et tankebillede, samtidig med at vi skal have den
konkrete evne i vores Solar plexus-center.
Sommerfugle i maven
Alle kender følelsen af at have „sommerfugle i maven“, når man bliver bange eller
nervøs. Denne fysiske sammentrækning i maveregionen skyldes, at Solar plexus-centret
bliver aktiveret og accelererer. Årsagen til denne acceleration er at finde i, at
bevidstheden nu skal „træde“ frem på scenen og vise, hvad den kan. Da bevidstheden
automatisk sammenligner den nye, fremtidige handling med, hvad der ligger på
erindringslageret, aktiveres alle de følelser, som allerede ligger opbevaret i det område af
bevidstheden, som har med præstation at gøre.
Man kan i en sådan situation lægge sin hånd på Solar plexus for at nedsætte

hastigheden i centret. For at få yderligere effekt kan man tænke på en klar, gul farve,
som strømmer ind i centret. Der kan også opstå forskellige situationer, hvor vi ubevidst
beskytter os imod indtrængende energi ved f.eks. at lægge armene over kors eller
trække benene op under os eller sidde med en pude eller taske på maven, alt afhængigt
af situationen. Vi forsøger simpelt hen at få styr på Solar plexus ved disse handlinger og
holde de energier ude, som ellers ville gøre os bange, nervøse, angste eller kede af det.
Egoets roller
Solar plexus er en scene, som bevidstheden bruger til at afprøve forskellige roller med
forskellige følelser i forskellige situationer. Man kan spille den vrede, den glade, den
tungsindige, den pjattede, den alvorlige osv. Man spiller bevidst eller ubevidst forskellige
roller i forskellige situationer for at finde ud af, hvem man egentlig er. Og hvis den
ubeviste sult i Rodcentret handler om at blive holdt af, få omsorg, blive accepteret, så
bliver de roller, man spiller og afprøver, afhængige af, hvordan rollen bliver modtaget af
den ydre verden. Man begynder altså at spille de roller, som andre godt kan lide, og
derved kan man komme til at fastlåse sig selv i en eller flere roller. Dette skaber
blokeringer i Solar plexus, og ens livsoplevelser vil blive begrænsede og selvtilliden blive
mindre.
Bevidstheds-øvelse:
Øvelsen er opdelt i tre dele.
Del 1: Find et stykke papir frem.
Skriv øverst på papiret: HVILKE ROLLER SPILLER JEG? Og besvar så spørgsmålet så
ærligt, som du kan
Del 2: Skriv hver rolle over på et nyt stykke papir, så du har et stykke papir pr. rolle.
Tag så først den rolle, som du bedst kender, og skriv: HVORFOR HAR JEG DENNE
ROLLE? Og besvar så spørgsmålet.
Del 3: Gå en tur og oplev, hvilke roller du tiltrækker i form af andre mennesker. Mærk
efter, hvad de gør ved dig, og hvilke roller du nægter at forholde dig til.

Hjertecentret

Antal forbindelser/eger: 12

Stimuleringsfarve:
Grøn. Farven grøn svinger 590-650 billioner gange pr. sek.
Oplevelse:
At føle og forstå stoffet.
Fysisk placering:
Hjertecentret er placeret næsten lige over det fysiske hjerte.
Psykiske evner:
Klarfølelse:
At kunne føle en anden persons tanke- og følelsesmæssige tilstande og alle de
oplevelser, personen har været ude for. Kaldes også empati.
Psykometri:
At holde eller berøre en fysisk genstand og indføle og aflæse dens energier og dermed
få indblik i, hvordan ejeren har det eller har haft det fysisk, og hvad hun eller han oplever
eller har oplevet tanke- og følelsesmæssigt.
Bevidstheds-øvelse:
Nedskriv navnene på alle de mennesker, som står dig nær og de mennesker, som du har
arbejdsrelationer med. Kig på hvert navn og mærk efter, om du holder igen på din
omsorg, eller om du tager overansvar. Sæt et + ved overansvar og et – ved holder igen.
Tegn en blomst ved de navne, hvor du oplever, at alt er vel.
Når du har erkendt, hvor du giver for meget ud, eller hvor du holder igen, har du
muligheden for at ændre det.
Disse sedler kan gemmes til en øvelse, der kommer senere.

Halscentret

Antal forbindelser/eger: 16

Stimuleringsfarve:
Blå. Farven blå svinger 650-700 billioner gange pr. sek.
Oplevelse:
Kommunikation på alle planer. Alle bruger i dagligdagen deres halscenter. Vi får alle
forskellige former for information. Bevidsthed omkring det åndelige får „dem“ til at tale til
os!
Psykiske evner:
Trance:
Trance er, når et medium lader et ikke-fysisk væsen – en afdød – låne sin krop for på den
måde at få budskaber igennem til f.eks. de efterladte. Der er flere grader af bevidst
trance lige fra en delvis „besættelse“, som kaldes semi-trance, og til en 100%
overtagelse af mediets krop for en periode. Findes i kontrollerede udgaver hos
spiritisterne, men der er også veldokumenterede eksempler på ukontrollerede
besættelser op igennem historien.
Automatskrift:
Når et ikke-fysisk væsen styrer hånden på mediet og skriver de budskaber, der skal
igennem. Må ikke forveksles med inspirationsskrift!
Inspirationstale og –skrift eller kanalisering:
En evne, som forfattere, foredragsholdere, videnskabsmænd og musikere tit benytter sig
af. Evnen til at lade sig inspirere af de energier, der opstår i en bestemt situation. Der er
tit tale om en ubevidst kontakt med guider fra det ikke-fysiske plan. Denne evne kan
selvfølgelig også benyttes bevidst.
Klarhørelse:

At kunne „høre“ budskaber fra de ikke-fysiske væsener. Det lyder ikke som den tale, vi
kender fra vor dagligdag, men føles mere som tanker og ideer, der modtages i sindet og
registreres i hjernen, og som, når energien er kraftig nok, kan lyde som en stemme. Ofte
bruges der vendinger eller ord, som modtageren ikke normalt selv ville vælge. Opøves
denne evne, kan modtageren lære at skelne, hvornår der er tale om klarhørelse,
budskaber, og hvornår en tanke er resultatet af hendes eller hans egen tankevirksomhed.
Mange mennesker bruger ubevidst de evner, der er tilknyttet Halscentret, i dagligdagen,
navnlig i de situationer, hvor man får en pludselig indskydelse eller idé. Der findes masser
af eksempler på, at et menneske pludselig har fået en indskydelse til at gøre noget
„ulogisk“. F.eks. den kvinde, der – til sin egen overraskelse – pludselig stopper for grønt
lys i en lysregulering. Sekundet efter kører en stor lastbil over for rødt i tværgående
retning.
Bevidstheds-øvelse:
Tag dine sedler fra de tidligere øvelser og før alle navne over på et nyt stykke papir. Lav
en kuvert til hvert enkelt navn. Se så på det første navn og spørg dig selv, om der er
noget, som du mangler at få sagt til personen. Skriv det ned i brevform til vedkommende.
Du skal dog ikke sende brevet, men få det sagt til rette person.

Pandecentret

Antal forbindelser/eger: 96

Stimuleringsfarve:
Indigo. Farven indigo svinger 700-760 billioner gange pr. sek.
Oplevelse:
At se energi.
Fysisk placering:
Pandecentret sidder midt mellem øjenbrynene. Det kaldes også for det 3. øje.

Psykiske evner:
De psykiske evner, der er tilknyttet Pandecentret, er at kunne se de forskellige energier,
f.eks. æter- og astrallegemet, og de syv centre, vi allerede har omtalt. Der er forskellige
grader af klarsyn eller clairvoyance, hvilket i praksis betyder, at det ikke er sikkert, man
kan se alle de andre niveauer af energi, fordi man kan se én type af energi.
Pandecentrets evner kan opdeles på denne måde:
– At kunne se gennem den fysiske krop og se organernes og cellernes æteriske
energitilstand kaldes æterisk syn.
– At kunne se æterlegemets struktur omkring den fysiske krop, energicentrene og
chakraerne.
– At kunne se ikke-fysiske væsner, guider og afdøde.
– At kunne se følelsesenergier – astrallegemet – der opleves som farver, der har
skiftende nuancer, som er i overensstemmelse med personens følelsesmæssige tilstand
og situationen.
– At kunne forudse en mulig, fremtidig hændelse kaldes forudviden eller prækognition.
– At kunne se billeder fra egen eller andres fortid, enten fra dette eller tidligere liv.
De clairvoyante evner hænger ofte nært sammen med Hjertecentrets klarfølelse og
Halscentrets klarhørelse. Det kan tit være svært at skelne, hvornår den clairvoyante
bruger det ene, og hvornår han/hun bruger det andet, og derfor bruges begrebet
clairvoyance i dag lidt i flæng. Når et menneske kalder sig clairvoyant, betyder det altså
ikke nødvendigvis, at vedkommende bruger sit Pandecenter (det 3. øje) som ovenfor
beskrevet. Det vil ofte være sådan, at hun eller han fortrinsvis bruger Hjerte- eller
Halscentret. Det betyder dog ikke, at kvaliteten af budskaberne bliver ringere.
Informationerne bliver bare hentet på en anden måde.
Mange clairvoyante bruger i deres arbejde forskellige redskaber dels for at kunne „se“
specifikke ting og dels for at hjælpe med til at fastholde deres koncentration i deres
psykiske arbejde. Redskaberne er som regel med til at bestemme, hvilken indfaldsvinkel
den clairvoyante har til klienten.
Redskaberne kan være:
Tarotkort – beskriver ved hjælp af symboler, hvor klienten står i sit liv, og hvad der
venter vedkommende.
Krystalkuglen – er god til at kigge ind i fremtiden med.
Sand – afdækker de grundlæggende oplevelser, der har skabt én.
Blomster – fortæller om rejsen frem til i dag.
Papir – viser de forskellige lag af bevidstheden.
Vand – viser, hvilke følelser personen arbejder med, og som er på vej frem.
Men uanset hvilke remedier den clairvoyante bruger, er det kun en støtte for selve
evneudfoldelsen.
Alle de psykiske evner kan bruges til at hjælpe og støtte mennesker i deres personlige

udvikling. Eller de kan bruges negativt til det, vi kender som sort magi eller voodoo.
Bevidstheds-øvelse:
Gå en tur alene helst ved havet, hvor du kan se horisonten, tag evt. en lille notesbog
med. Gå i en lille time, før du sætter dig ned et rart sted med udsigt til horisonten. Tænk
over hvad du godt ved, og som du ikke handler på. Nedskriv det, som du ikke gør, men
som du ved vil være rigtigt for dig.

Kronecentret

Antal forbindelser/eger:
Ydre krans 960, indre krans 12 hjælpe-eger.
Stimuleringsfarve:
Violet/hvid.
Farven violet svinger 760-800 billioner gange pr. sek.
Oplevelse:
Alt er liv og kærlighed.
Fysisk placering:
Kronecentret findes på toppen af hovedet – midt på issen. Det har sin tilknytning til den
æteriske del af pinealkirtlen i hjernen.
Psykiske evner:
Der er ikke knyttet nogen psykisk evne til dette center, men Kronecentret er sæde for en
åndelig evne: Intuition eller kosmisk bevidsthed.
Denne evne er den eneste, der ikke kan misbruges, fordi vi først får rådighed over den
– det vil sige oplever en åbning af vort Kronecenter – når vi har en høj intelligens og
endvidere har udviklet vor bevidsthed til at rumme og være ubetinget kærlighed.

Hvad er Healing?

Umiddelbart ser det ud til, at der findes mange forskellige former for healing, men man
kan dele dem alle op i blot to kategorier:
A: Hjælpemidler
B: Arbejdsområder
A: Healeren kan bruge forskellige remedier:
Klokker, dufte, fjer, musik, danse, røgelse, krystaller, sang, knogler, trommer, lyde osv.
Healeren bruger disse ting for at støtte sin koncentration og/eller for at skabe en
speciel energi, der skal være til stede under arbejdet.
B: Kan opdeles i 5 områder:
1. Healeren lægger sine hænder fysisk på kroppen.
2. Bevæger og/eller lægger sine hænder lige uden for kroppen.
3. Healeren bruger sin tanke som styrende redskab for, hvor energien skal hen, og
hvordan den skal se ud.
4. Healeren skaber kanalen (tankemæssigt), hvorigennem energien kan strømme, og
giver så meget slip på sin egen tankevirksomhed som muligt.
5. Fjernhealing er, når klienten og healeren ikke er i samme rum. Fysisk afstand betyder
ikke noget for videregivelse af healing.

Virkningen
Healing genskaber balance. Det kan betyde, at ubalancen bliver tydeliggjort. Når vi bliver
bevidst om årsagen til ubalancen, betyder det, at energien kan blive frigjort på den
enkeltes præmisser.
Healing er ubetinget kærlighed. Et stærkt lys, der bryder igennem sindets kringlede
mønstre og kroge. Healing gør det muligt for den enkelte selv at få kigget på, hvad der
måtte ligge gemt af vejen.
Der findes mange forskellige healingsteknikker, som opstår i takt med, at flere og flere
mennesker har haft personlige oplevelser af at være i kontakt med stærke energier, som
kan have givet dem det indtryk, at den energi måske er noget særligt i forhold til
eksisterende systemer, og derfor har denne særlige energi fået forskellige navne.
Grundlæggende er al „sund“ healing et spørgsmål om det samme, nemlig at hjælpe
klienten til at helbrede sig selv ved at skabe en bedre kontakt til deres egen spiritualitet.
Healing benævnes bl.a. som: Reiki healing, Body healing, Harmony healing, Mental
healing, Spirituel healing, Chakra healing, Spiral healing, Mester healing, Krops healing,

Universel healing, Laser healing, Buddhi healing, m.m.

Fælles
– at det er en kanalisering af udefra kommende energi, som kommer fra noget „større“.
– at der bliver arbejdet med et holistisk menneskesyn.
– at der i de fleste tilfælde bliver arbejdet med chakraerne, indirekte eller direkte.
Healere kalder den energi, de arbejder med for Universet, Altet, Gud, Lyset, Forsynet,
ubetinget kærlighed m.m. Det er dybest set det samme, alle snakker om. Alt efter
healerens verdensbillede og tro bærer vedkommendes arbejde og terminologi præg af
dette. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Det er en følelsessag.
Det er vigtigt altid selv at mærke efter, om det, der foregår hos healeren, er rigtigt for
dig. Det, du mærker indeni dig selv, må du tro på. Derfor er det i princippet heller ikke
godt at gå jævnligt hos en healer i flere år, da man nemt kommer til at lægge ansvaret
for sit liv over på healeren. Husk, at vi selv er ansvarlige for vort eget liv. Vi kan gøre os
selv syge, og vi kan gøre os selv raske. Healeren kan blot hjælpe med til at genskabe
balance i de forskellige lag af bevidstheden, så klienten selv løser sine problemer –
fysiske eller psykiske.
Det er svært at sige, hvem der er en god eller dårlig healer. Det er som regel meget
individuelt, én er god for en person, men knapt så god for en anden. Lyt til anbefalinger,
men mærk samtidig selv efter, om han/hun føles rigtig for dig.
Næsten alle kan lære at heale, men det er ikke alle, der skal arbejde med det. At lære at
heale tager 10 minutter. At blive healer tager år. Nogle gør det bare og gør det godt.
Andre går på skole i årevis og gør det ikke så godt. Der er altid undtagelser i livet –
heldigvis.
Generelt vil du være bedre sikret som klient, hvis du bruger en healer, der har en
flerårig træning og undervisning bag sig. Hvem vil du umiddelbart føle dig mest tryg ved,
hvis din bil er gået i stykker? En, der har taget aftenskoleundervisning i „Sådan ser
motoren ud“, eller en uddannet mekaniker med flere års træning?
Skemaet på næste side er lavet for at bringe forståelse for, hvad der kan ske under og
efter en healing.

Det er godt at drikke masser af vand efter en healing. Undlad, hvis det er muligt, at
drikke alkohol eller tage euforiserende stoffer to uger før og efter en healing. Husk at
lytte til din krop. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt din healer. Husk (hvis du er syg)
altid at kontakte din egen læge.
Der er nogle, der ikke vil opleve noget overhovedet under en healing. Mange tror, at
man vil opleve en masse ved en god healing. Men det handler ikke altid om et her og nu
mærkbart resultat, derimod om, hvordan du får det på længere sigt. Husk der er ikke to
healinger, der er ens.
Universel Selvhealing
Alle mennesker kan heale sig selv på en sikker og enkel måde.
Universel Selvhealing erstatter ikke læger eller healere, men kan bruges som et
supplement.
Læs instrukserne grundigt igennem, inden du gå i gang.
Filosofien bag Universel Selvhealing
Fra dine chakraer/centre er der en direkte forbindelse til de højeste energiverdener (kan
visualiseres som et langt rør). Via denne forbindelse er du i en konstant dialog med 100%
kærlighed og harmoni.
Det er denne bevidste dialog, som er Universel Selvhealing.

Hvordan:
– Du sætter dig i en afslappet stilling, lukker dine øjne, vender din opmærksomhed indad
og kontakter det center, som du oplever er i ubalance.
– Mærk efter, hvordan du har det i det energicenter, du har rettet opmærksomheden
mod.
– Ret så opmærksomheden mod røret og oplev forbindelsen til de højeste
energiplaner, du kan forstille dig – 100% kærlighed og harmoni.
– Vend igen opmærksomheden mod det center, du har valgt. Oplev, hvordan du har
det i det område. Det, du mærker, føler eller ser, sender du nu ud gennem røret og
venter, indtil du fornemmer, at der kommer noget retur som svar på det, du har sendt ud:
Balance, ro og harmoni, kort sagt healing.
– Vær opmærksom på, at „svaret“ kan komme meget hurtigt. Og at du, så snart du
oplever, at energien vender i den anden ende, flytter opmærksomheden væk fra området
Du kan eventuelt gå til det næste center og gøre det samme. Når du er helt færdig,
vender du tilbage, åbner dine øjne og drikker noget vand.
– Du må maksimum tage to energicentre om dagen.
– Der kan opstå ubehag i forbindelse med Universel Selvhealing i tiden efter. Det er
derfor, at du ikke må aktivere mere, end at du skal selv kan følge med processen.

Psykiske evner og åndelig udvikling
„Gud er mit lys, min leg, mit mål, min vej og stav, min fader, broder, barn, liv,
fødsel og grav. Vi deler alt. Gud uden mig ej leve kan, bliver jeg til intet, til
intet bliver også han. Så dybt forenet er vi som to i én: Han ilden er og jeg
hans genskin“
Citat: Angelus Silenius

At arbejde som clairvoyant er et spørgsmål om at være bevidst om at anvende de
informationer, der bliver givet til os, når vi „stiller“ ind på den åndelige verden og stiller
spørgsmål. Kvaliteten af evneudfoldelsen handler om den clairvoyantes personlige
udvikling og dertilhørende etik. De sjælelige kvaliteter, den clairvoyante har, er derfor
afgørende for, hvilke typer af væsner, der kommer fra åndelige, side for at hjælpe og
støtte den clairvoyante i dennes arbejde. Eller sagt på en anden måde betyder det, at
kvaliteten af hjælpen fra den åndelige verden selvfølgelig er afhængig af, hvem det er,
der bruger de psykiske evner.
Der er stadigvæk en tilbøjelighed til at sætte de clairvoyante op på en piedestal, bl.a.
fordi mange har den opfattelse, at disse mennesker må være nået længere i deres
åndelige udvikling end de fleste andre. Det hænger imidlertid ikke nødvendigvis sådan
sammen. Det kan være svært for udenforstående at gennemskue forskellen i kvaliteten
af budskaberne, som de clarivoyante kommer med. Husk hele tiden på at holde begge
ben på jorden og dit hjerte åbent og stol på, hvad du føler, uanset hvad den clairvoyante
måtte sige. Det er dit liv og dit ansvar.
De kræfter, der bruges i sort magi og voodoo, stammer også fra en bevidst aktivering
af de psykiske centre, men her sker det med det formål at skade eller få magt over en
anden i stedet for at hjælpe. Ofte er målet at komme en fjende til livs eller skræmme et
offer så meget, at vedkommende føjer sig efter udøverens vilje. Der kan bruges
forskellige hjælpemidler, f.eks. den velkendte dukke, som symbolsk er et billede på den
fjende, man vil ramme. Ved at hæfte et eller andet, som fjenden har haft berøring med,
på dukken, skabes der en stærk forbindelse til fjenden. Ved nu at gøre negative ting ved
dukken enten tankemæssigt eller fysisk såsom at stikke nåle i den, brænde den eller rive
arme og ben af prøver man bevidst at få magt over fjendens liv og ødelægge dennes
helbred. Udøveren af sort magi benytter tankens kraft, de åndelige energier og Solar
plexus-centrets energi, ligesom de clairvoyante og healeren gør. „Nå hvad, den slags
ubehagelige ting sker jo ikke i Danmark“, tænker mange sikkert. Men det gør det faktisk.
Man bruger bare ikke – eller i hvert fald sjældent – de fysiske redskaber og alle de
ritualer, som er knyttet til voodoo-traditionen. I stedet bruger udøverne af sort magi
herhjemme udelukkende deres forståelse af de psykiske og åndelige energiers måder at
fungere på. Begge denne bogs forfattere har personligt oplevet mennesker, som benytter
sig af sort magi, og har haft klienter i behandling, som har været udsat for angreb fra
mennesker, der har brugt deres psykiske evner til sort magi. Som nævnt behøver det ikke

være tegn på en højere åndelig udvikling at være i besiddelse af én eller flere af de før
omtalte psykiske evner. De kan, som så meget andet i tilværelsen, bruges negativt til at
skade andre eller positivt til gavn for andre.

Et energicenters for tidlige åbning
Det er os, der er blinde, ikke forsynet
Citat: Thomas Browne

Under den foregående, korte gennemgang af centrene og deres funktioner har vi søgt at
give en fornemmelse af, hvor stærke kræfter, der ligger gemt i vores bevidsthed.
Kræfter, der står til vores rådighed i det øjeblik, vi lærer at bruge dem bevidst, til gavn
for vor egen personlige udvikling og til hjælp for andre.
Desværre er der en del mennesker på vore psykiatriske afdelinger, som af uvidenhed
har fået åbnet for sider af deres bevidsthed, og som dermed har aktiveret nogle af disse
centre og deres kræfter. For eksempel gennem indtagelse af stoffer – hash, LSD eller
andre såkaldt bevidsthedsudvidende stoffer. Eller fordi de har fået dårlig – eller slet ingen
– vejledning i brugen af meditation, yoga eller andre bevidsthedsudvidende teknikker.
Hvis man ikke selv ved nok om centrene og deres kræfter, eller hvis ens lærer ikke har
nogen erfaring med disse oplevelser, er der ikke noget at sige til, at man kan blive slemt
forskrækket.
Andre mennesker får åbnet til områder i deres bevidsthed via stærkt begær, ulykkelig
kærlighed, dyb sorg, chok eller andre voldsomme følelser, som åbner for spirituelle
oplevelser, som de endnu ikke er klar til at rumme. Denne spontane, utilsigtede udvidelse
af bevidstheden kan frembringe en lang række ubehagelige, psykiske oplevelser.
Personen kan f.eks. høre stemmer, have hallucinationer, føle sig forfulgt osv. Belastende,
angstfremkaldende sindstilstande, hvoraf nogle er udtryk for en for tidlig åbning af et
eller flere psykiske centre. Den åndelige verdens virkelighed er så at sige blevet lukket
ind i „offerets“ bevidsthed, før hun eller han var klar til det.

Stemmen i hovedet
Hun vidste ikke, hvordan hun var kommet dertil. Det sidste, hun kunne huske, var, at
hendes kærlighed til manden havde været så stor, at hendes hjerte havde været ved at
briste. Manden ville ikke have noget med hende at gøre og havde sendt hende væk. Nu
lå hun her i et lille rum, spændt fast til briksen. Da hun kigger op i det hvide loft, husker
hun, at der var en stemme i hendes hoved, der havde talt til hende og fortalt hende,
hvad hun skulle gøre. Alle de andre mennesker var onde og de ville stande hende i at få
„hendes“ mand. Hun måtte slå mandens kone ihjel og deres børn, hvis hun ville have
manden, sagde stemmen i hendes hoved. Hun kiggede ned på sine hænder og så,
hvordan de var bundet ind i gaze. Hvad havde hun gjort? Hun mærkede nu, hvordan hele
hendes krop skreg af smerte, og hvor forpint hendes sjæl var. Fjerne glimt af grædende
børn, forvrængede ansigter, skrig, blod, blå blink og grønt græs blev afløst af en stille
smerte, som løb ned ad hendes ansigt. Hvad havde hun gjort? En brændende smerte
krøb op ad hendes ryg, det var ikke en smerte, det var en, det var en……slange! Hendes
skrig fyldte rummet, og en hvidklædt dame stak i hendes arm, og hun gled over i

bevidstløshed.
Tre måneder senere.
„Thi kendes for ret“. Dommerens stemme lød hård i dette uvirkelige scenarium.
Hendes krop var tung, og hun kunne næsten ikke tænke en tanke, udover at hun ville
sove. Der var ingen, der havde fjernet stemmen, som stadigvæk fyldte hendes hoved.
Historien om stemmen i hovedet er fiktion, skabt på baggrund af vores oplevelser med
klienter gennem årene, men kunne sagtens være sket i virkeligheden.
Hvis man kommer ud for den slags psykiske oplevelser, som er meget intense, og som
på det tidspunkt vil ligge uden for ens umiddelbare kontrol, vil man blive defineret som
mentalt og følelsesmæssigt syg. Og hvis man ikke allerede er syg, når man søger hjælp
eller bliver tvunget til behandling hos læger, psykologer og psykiatere i det traditionelle
behandlingssystem, så er det svært at undgå at blive det, når man får at vide, at det,
man oplever, ikke eksisterer. Det sker desværre tit, at disse ulykkelige og rådvilde
mennesker ikke bliver forstået af dem, som skulle hjælpe. For patienten er oplevelserne
virkelighed og (i nogle tilfælde) ikke kun et produkt af en livlig fantasi. Det, man oplever,
er resultatet af en åbning til en åndelig dimension, som er blevet åbnet via en ubalance.
Som beskrevet i afsnittet om Æterlegemet side 20, er stærk medicinering skadelig for
vore energier og kan dybest set forværre den ufrivillige åbning af et af de psykiske
centre. I virkeligheden opnås altså det stik modsatte af det ønskede.
Det skulle måske med, at healing og psykisk rådgivning her ville have en mere gunstig
virkning på længere sigt. Dette er ikke noget angreb på alle de mange mennesker, der
prøver at hjælpe de mange psykisk syge mennesker; dem har vi en dyb respekt for, men
blot en stille konstatering af, at der mangler viden og en dybere forståelse på dette
område. Normalt vil vores bevidsthed og derigennem centrene først åbne sig, når vi – ad
naturlig vej – igennem vores liv har udviklet evnen til at kunne rumme større dele af
vores bevidsthed. Når bevidstheden først er til stede, og vi kender til disse
energibegreber, kan vi til gengæld selv bevidst styre åbningen – og lukningen – ved
koncentration om centret.
Vi har valgt at gøre meget ud af at forklare centrene og deres tilknyttede kræfter i
denne bog, fordi vi gerne vil medvirke til at fjerne uro og angst for de fænomener, som er
tilknyttet de psykiske centre. Stadig flere mennesker vil nemlig opleve at komme i
kontakt med deres egne psykiske kræfter, efterhånden som de bliver bevidste om disses
eksistens. Og forstår vi først, at de psykiske oplevelser og kræfter følger bestemte
lovmæssigheder, forsvinder det mystiske og uhyggelige, men det spændende ved at
udforske denne side af sjælens univers bevares.

Kosmisk bevidsthed
„Hvis bare jeg var en smule ydmyg, ville jeg være fuldkommen“
Citat: Ted Turner

Den eneste måde, vi kan opnå kosmisk bevidsthed på, er altså gennem at udvikle vor
kærlighedsevne, og denne kan kun udvikles gennem vores daglige måde at håndterer
mødet med livet og dermed os selv. Det er gennem livets oplevelser og vores måde at
reagere på disse, at vores bevidsthed „vokser“. For kun en meget høj moral (et højt
udviklet følelseslegeme) kan, i harmoni med udviklingen af et vist intelligensniveau
(tankelegemet), give det udviklingsstadium i vores bevidsthed, der aktiverer
Kronecentrets åbning. Træningen i at leve i dette moralkodeks tager mange liv. Bl.a.
fordi der også skal ske nogle fysiologiske forandringer, før vi er i stand til fysisk at bære
denne nye bevidsthed. Vores fysiske krops nervesystem er endnu ikke fuldt udbygget til
at kunne bære og lede den kraftige udvidelse af bevidstheden, der skal til, for at
Kronecentret vil åbne sig. Det ville på nuværende tidspunkt svare til at sende 380 volt
igennem ledninger, der kun er beregnet til 12 volt. „Ledningerne“, nervebanerne og vores
hjerne, ville simpelt hen „kortslutte“.
Se også kapitlet: „Et energicenters for tidlige åbning“ side 134.

Den dag vores bevidsthed naturligt åbner Kronecentret, aktiveres Rodcentrets energier
samtidig. “Den slumrende slange“– den slumrende bevidsthed, der ligger i Rodcentret,
Kundalinikraften/bevidsthedskraften, rejser sig det sidste stykke op gennem rygsøjlen og
åbner Hjertecentret. Samtidig bevæger Kronecentrets energi sig via Pinealkirtelen ned

gennem den æteriske del af rygsøjlen til Hjertecentret, hvor den møder og blander sig
med bevidsthedskraftens/kundalinikraftens tre energityper:
Ånd som den centrale energibane, hvorom den feminine følelsesenergi og den maskuline
mentalenergi snor sig. Den feminine og den maskuline energistrøm krydser hinanden ved
Milt-, Solar plexus-, Hjerte- og Halscentrets tilhæftninger på rygsøjlens æteriske genpart,
og for Pandecentrets vedkommende i hypofysen.
Denne forening af bevidsthedskraft/kundalinikraft, de åndelige energiers indstrømning
gennem det åbne Kronecenter og Hjertecentrets åbning skaber en bevidsthedsudvidelse
af dimensioner. Det indebærer, at man får en dagsbevidst oplevelse af at kunne komme i
kontakt med alt levende – og Gud. Man vil nære en absolut og ubetinget kærlighed til alt
liv og erkende alle tings indbyrdes sammenhæng. Og ved at stille sin bevidsthed ind på
et hvilket som helst emne eller spørgsmål vil man få et facit uden forudgående
mellemregninger: Det er den form for intuition, der endnu ligger som en latent evne på
vort udviklingstrin. Vi befinder os dog et sted i vores evolutionsproces, hvor den så småt
kan begynde at udfolde sig. Intuitionen er den energi, der gør kosmisk
bevidsthed/sansning mulig. Intuitionens energier er ligesom alt andet her i livet ikke
noget, der bare kommer af sig selv; vores sjæl træner allerede så småt i at kunne rumme
energien. Den første ubevidste, svage træning sker igennem det, vi kalder AHAoplevelser og orgasmen. Disse to oplevelser rummer et mikroskopisk glimt af
intuitionsenergiens væsen.
Den næste fase i udviklingen af intuition vil være spontane glimt, som for opleveren vil
give en kort, men meget intens følelse af samhørighed med Universet, af udødelighed og
af, at kærlighed er universets grundtone. Et sådant glimt vil typisk komme hos
mennesker, som nærer en ubetinget kærlighed til dyr, planter og mennesker. Disse glimt
forekommer også ofte hos mennesker, der arbejder med videnskab, kunst eller litteratur,
hos forfattere, musikere, malere og billedhuggere, som alle har brug for at se facit først
og lave mellemregningen bagefter. Men glimtene er kun mulige, hvis disse mennesker
samtidig har udviklet det nødvendige høje, moralske og etiske niveau. Der kan gå flere liv
mellem disse intuitive glimt, fordi intuitionen som alle andre evner skal udvikles gradvist,
og fordi vi skal være i stand til at kunne rumme den enorme indsigt, den giver. På et
senere udviklingstrin vil vi alle blive i stand til at styre intuitionen med vores vilje, og det
vil blive en permanent tilstand i vores bevidsthed. Den giver os adgang til at erkende
selve livets kerne, dagsbevidst. Det kaldes kosmisk bevidsthed Der findes væsner, som
har haft forskellige grader af kosmiske glimt/intuitive oplevelser her på jorden, og som
via deres oplevelse har været med til at påvirke hele kulturer i en given retning: Buddha,
Jesus, Martinus, Steiner, Boehme, Swedenborg, Anker Larsen og mange, mange flere.
Mennesker, der på hver deres måde har oplevet dele af eller hele „sandheden“ om livet.
Warner Allen beskriver selv dette i sin bog „The Timeless Moment“: „Det mystiske
glimt, det kom som et lyn fra en klar himmel under en opførelse af Beethovens syvende
symfoni i Queen’s Hall i den sejrsberusende, hurtige sats, hvor morgenens stjerner
forenedes i sang, og alle Guds sønner jublede af fryd. Tonernes hurtige, glidende strøm

blev ikke afbrudt, så det tidløse øjeblik indtrådte i intervallet mellem to halve
sekstendedelsnoder. I det uendeligt lille brøkdel af et sekund erfarede jeg foreningen
med Gud. Derpå fulgte illuminationen, en ubeskrivelig strøm af sammensmeltning med
Gud, som smeltede sammen med musikkens betagende rytmer på sammen måde som en
solstråle, der rammer skumsprøjtet fra et vandfald og får det til at funkle og glitre i tusind
facetter“.

Sjælens historie
„Den, som frygter døden, glæder sig ikke over livet“
Spansk ordsprog

Sjælen er ikke noget nyt begreb. Det har optaget menneskeheden i årtusinder. Troen på,
at vi har en sjæl, som overlever den fysiske død, eksisterer i alle verdensreligionerne. Alt
afhængigt af, hvilken religion man tilhører, tillægges sjælen forskellige muligheder for
fortsat liv på et ikke-fysisk plan efter døden. Men fælles for alle religioner er troen på en
højere magt som skaber af verdensaltet – og alt liv. I adskillige århundreder var kirkens
dogmatiske svar på menneskenes spørgsmål om liv og død nok til at opfylde de tanke- og
følelsesmæssige behov, som var tilstede dengang. Mennesker måtte ikke vide; de skulle
tro. Men kirken led imidlertid et nederlag, da naturvidenskaben begyndte at manifestere
sig i 1600-tallet anført af blandt andre Giordano Bruno. Siden har naturvidenskaben
gradvist overtaget magten ved at opstille et værdisystem, hvor alt skal kunne måles og
vejes. Denne magtovertagelse skete samtidig med, at det blev stadig mere almindeligt,
at alle mennesker, i al fald i vores del af verden, fik mulighed for at læse og uddanne sig.
Langsomt blev naturvidenskaben det moderne menneskes nye religion. Og i takt med, at
videnskaben har vundet stadigt større indpas i vores verden, har materialismen og
dermed ateismen slået rødder i vores bevidsthed. En ny videnskab vil snart komme på
banen. En videnskab, som kæder de to livsanskuelser, troen på noget åndeligt og troen
på den materialistiske naturvidenskab, sammen til et nyt begreb: Åndsvidenskab, hvor
der både er plads til troen på Gud og til vores viden om de naturvidenskabelige love.
Åndsvidenskaben vil fastslå, at intet er tilfældigt, eftersom alt i os og omkring os er
hensigtsmæssigt og logisk bygget op. Den vil tage udgangspunkt i forståelsen af, at
kærligheden er universets grundlov. Og den vil give alt liv 100% ansvar for selv at vælge
sin vej i livet ud fra de muligheder og evner, netop det væsen har til sin rådighed.
Muligheder og evner, der er indsamlet og udviklet gennem utallige liv.

Reinkarnation
„Jeg troede heller ikke på reinkarnation sidste gang“
Læst på kirkegårdsmur i København

Reinkarnationstanken er heller ikke ny, den har eksisteret gennem årtusinder i mange
forskellige kulturer især i Østen. Her i Vesten oplever vi i øjeblikket en stigende interesse
for disse tanker. Reinkarnationstanken er et opgør med den materialistiske livsførelse og
dens mangel på kærlighed og åndelige dimensioner, i samfundet såvel som i det enkelte
menneske. Reinkarnationsprincippet som en del af åndsvidenskaben adskiller sig
imidlertid væsentligt fra opfattelsen i de fleste, traditionelle religioner. Åndsvidenskaben
beskriver, at alt er liv, og at det liv gennem en evig kæde af tilværelser udvikler sig frem
imod at blive Guddommen lig, men aldrig kan blive selve Guddommen. Vi vil ganske vist
for en periode opholde os i en guddommelig tilstand, men herefter vil spiralkredsløbets
evige bevægelse føre os mod nye oplevelser på det fysiske plan. Denne gang med
mulighed for helt nye former for oplevelser.
I de fleste verdensreligioners livsopfattelser koncentreres hele dette udviklingsforløb i
ét liv, hvor mennesket ved at følge religionens forskrifter skal gøre sig fortjent til at
komme ind i Guds rige. Her er det alene Guddommen, som bestemmer, straffer og
tilgiver, og det væsentligste element i menneskets liv er lydighed over for Guddommens
love, sådan som de fortolkes af præsteskabet.
Åndsvidenskabeligt set er formålet med reinkarnation, kort fortalt, at man igennem
mange liv selv erkender livets hensigtsmæssighed og kærlighedens tilstedeværelse i ALT,
hvad man oplever. Ifølge åndsvidenskabens reinkarnationsteori udvikler alle væsener sig
konstant frem mod stadigt højere bevidsthedstilstande. På denne evige udviklingsvej
benytter mennesket sig i øjeblikket af den fysiske verdens erfaringsmuligheder for at nå
til en større forståelse af Guddommens væsen.
Den engelske naturforsker Charles Darwins tanker om, hvordan udviklingen af livet på
denne klode er foregået, fra éncellede amøber i vandet over fisk til landdyr, passer fint
med denne forståelse af reinkarnationstanken. I takt med bevidsthedens evne til at
opleve – udtrykke sig, tænke, føle og handle – har det nemlig været nødvendigt gennem
evolutionen at skabe stadigt mere komplicerede organismer med en stadigt bedre
udviklet hjerne og et nervesystem, som kunne bære bevidsthedens nye erfaringer. Denne
udvikling foregår konstant for alle levende væsner. Nogle af de spørgsmål, der bl.a.
optager vore dages forskere i naturvidenskab, er, hvorfor mennesket kun bruger en
ganske lille del af sin hjernekapacitet? Og hvorfor mennesket tilsyneladende ikke bruger
alle de gener, det har til rådighed i sit DNA-molekyle? Hvad skal denne reserve bruges til
hos fremtidens mennesker? Hvis vi bruger åndsvidenskabens reinkarnationsteori til at
besvare disse spørgsmål, er svaret indlysende. Menneskets udvikling foregår jo netop
gennem en stadig oplagring af erfaringer, som ikke bare kan forsvinde. Det ville da også
være både uhensigtsmæssigt og besværligt, hvis vi efter f.eks. at have lært at cykle

glemte det, så snart vi steg af cyklen igen. På samme måde ville det være ulogisk,
udviklingsmæssigt set, hvis den mængde erfaringer, et menneske har samlet gennem et
helt liv, skulle gå tabt. Det ville jo betyde, at ethvert nyfødt væsen skulle starte helt
forfra med at opsamle viden og erfaring, også om helt basale ting som evnen til at finde
og suge næring af moderens brystvorte. Det kalder vi en refleks eller et instinkt. Et
instinkt er et såkaldt „medfødt“ anlæg, der gør os i stand til at handle uden forudgående
tanker og følelser. Men evnen til at handle opstår ikke uden en forudgående træning.
Barnets bevidsthed har lært sine reflekser på et eller andet tidspunkt i løbet af sin
udvikling. Hvis det forholdt sig sådan, at vi startede forfra hver gang, ville evolutionen
aldrig være gået i gang, og vi ville stadig svømme rundt i urhavet som encellede amøber.
Ud fra denne tanke giver åndsvidenskaben en forklaring på, hvorfor nogle børn fødes med
ekstraordinært gode evner til f.eks. at spille violin, lære sprog, dyrke sport eller forstå
matematik osv. osv. Grunden er, at børnene via repetitionerne kommer i kontakt med og
genaktiverer disse evner, som de har udviklet i tidligere liv. Se kapitlet: „De åndelige
planer“ side 63.
Der findes mange eksempler på disse vidunderbørn. Wolfgang Amadeus Mozart er et af
de mere kendte. Han komponerede sine første værker i en alder af 4 år, bl.a. et
syngespil, og i en alder af 12 år en opera. Han må afgjort have trukket på tidligere livs
erfaringer. Hvordan kunne han ellers i så ung en alder have et så totalt overblik over
noget så kompliceret som musikkens univers?

Den kommende Mozarts åndelige genpulje har med andre ord passet nøjagtigt sammen
med forældrenes gener og det stimulerende miljø, som var nødvendigt. På den måde fik
sjælen på det fysiske plan de optimale betingelser for at udfolde sit medfødte talent som
den Wolfgang Amadeus Mozart, vi kender. Denne oplagring af tidligere erfaringer gælder
selvfølgelig alle former for oplevelser, gode såvel som dårlige oplevelser og erfaringer.
Som allerede nævnt under afsnittet: Hvad er bevidsthed kan den angst, vi lider under i
dette liv, skyldes ubehagelige erfaringer, vi har gjort i tidligere liv. En af de væsentlige
forskelle på den moderne, vestlige åndsvidenskabs og dele af hinduismens

reinkarnationstanke er, at den moderne åndsvidenskab ikke mener, at et menneskes sjæl
kan inkarnere tilbage i en dyrekrop, fordi den grundlæggende tanke jo netop er, at al
udvikling er fremadstræbende og ikke bagudvendt eller med en straffende gud. Eftersom
dyrets organisme og bevidsthedsstruktur er langt mere primitivt opbygget end
menneskets, er det således ulogisk at forestille sig, at et menneskes tanke- og
følelseslegeme kan indpasse sig i et dyrs krop og nervesystem. Dyret repræsenterer et
udviklingsstadium, som mennesket forlængst har passeret. Evolution er en evigt
fremadskridende spiralbevægelse mod stadigt nye trin på udviklingens vej. Vi kan aldrig
gå tilbage til det samme punkt eller tage et tilbageskridt på udviklingsvejen; alle væsner
går altid fremad i den evige spiral og altid med mere erfaring som resultat. Mennesket er
altså ikke en krop, der bruger en bevidsthed, men en bevidsthed, der – for tiden –
anvender en krop! Der findes utallige mennesker verden over, for hvem
reinkarnationstanken ikke kun er teori, men en absolut, erkendt virkelighed. Der findes en
stadigt voksende mængde dokumentation, som bekræfter, at disse mennesker har
genoplevet noget, de ikke har kunnet erhverve nogen viden om gennem artikler, bøger,
radio, TV og rejser. Blandt de mest kendte er den amerikanske læge og forsker Ian
Stevensons bog „20 Cases Suggestive of Reincarnation“ fra 1966, der udkom på dansk fra
forlaget Logos i 1970 med titlen „20 tilfælde, der tyder på reinkarnation“. Hans seneste
bog „Where Reinkarnation and Biology Intersect“ (“Hvor reinkarnation og biologi mødes“)
handler om børn, der er født med misdannelser, og som kan huske tidligere liv med død
og ulykker, som menes at kunne forklare deres fysiske situation i dag. En australsk
dokumentarudsendelse for TV, „Reinkarnation 1. og 2. del“, som blandt andet har været
udsendt på den københavnske Kanal 2, følger fire australske kvinder, som aldrig havde
været uden for landets grænser, men som alligevel under hypnose i detaljer beskrev
steder i Frankrig, Tyskland, England og Skotland, hvor de fortalte, at de have levet i
tidligere liv. Deres beskrivelser var så præcise, at lokalhistorikere, der blev inddraget som
researchere og kritikere, var overbeviste om ægtheden af kvindernes erindringer. På
filmen fulgte man kvindernes rejser tilbage til de steder, de kendte fra deres tidligere liv,
og så, hvordan de på forhånd kunne udpege, beskrive og finde rundt i bygninger, gader
og på steder, de bevisligt aldrig havde besøgt i dette liv. For den etablerede videnskab er
reinkarnation stadig pure opspind. Sådanne eksempler stemples som uvidenskabelige, og
nogle psykologer vælger at affærdige disse menneskers ofte meget præcise og
detaljerede erindringer som frit opfundne kompensationer for uopfyldte behov eller
simpelt hen som et udslag af livlig fantasi.

Dræbt af slangebid
Universitetslærer Utarra Muddar, 36 år, blev indlagt på et hospital i det centrale Indien
for at blive behandlet for en hudsygdom. Under behandlingen begyndte hun pludselig at
tale bengalsk, et sprog, som tales i en fjern del af Indien, hvor hun aldrig havde været.
Utarra „så“ byer, hvor hun aldrig havde været, talte om sin mand, der vendte hjem på
hesteryg, og om sin far, der ringede med tempelklokkerne. Utarra talte om sit tidligere liv
i en landsby, der hedder Saptagram, og som ligger ca. 1500 km fra Nagpur, hvor hun nu

bor. Hun opgav sit navn som Sharda, datter af den øverste præst ved Kankali-templet, og
sagde, at hun døde af et slangebid, da hun var 22 år gammel og gravid. Efter denne
oplevelse begyndte Utarra at få spontane trancer, der varede fra to til fire dage. Læreren,
som til daglig var dygtig og karrierebevidst, forvandledes pludselig til en almindelig
bondepige, som var rædselsslagen over almindelige, moderne ting som kamera og
båndoptager.

Hun blev afskediget fra universitetet som mentalt ustabil, selv om læger og psykiatere
undersøgte hende og erklærede, at hun var fuldstændig normal. Professor Ian Stevenson
fra Parapsykologisk afdeling ved universitetet i Virginia, USA, undersøgte hendes tilfælde
sammen med to indiske eksperter. Under en af Utarras trancer erfarede eksperterne, at
Sharda var blevet opdraget hos en tante, som havde arrangeret hendes ægteskab med
en urtelæge ved navn Vishwanath Mukhopad.
Utarra beskrev Shardas liv i landsbyen, som den var et århundrede tidligere; det kom
endvidere frem, at hendes far hed Brajnath Chatopadyha, og at hun havde tre onkler,
som hun også navngav.
Den landsby, hvor Sharda levede, ligger nu i ruiner, tilgroet og øde. Tæt ved ligger
Kankali-templet, der ikke nævnes i nogen som helst rejsefører, og alligevel beskrev
Utarra – Sharda – dette tempel nøjagtigt, som det havde været. De to indiske eksperter
fandt frem til en familie ved navn Chatopadyha i dette område, og de kendte til en
forfader ved navn Brajnath, som havde tre brødre, hvis navne passede med dem, Utarra
havde angivet. I Calcutta fandt en af de indiske eksperter frem til en urtelæge ved navn
Janan Mukhopad, som kunne vise et fotografi af en nu afdød ældre slægtning, som havde
haft samme profession – hans navn var Wishwanath. Da „Sharda“ så fotografiet, sagde
hun: „Det ligner min mands bedstefar“. Det lykkedes professor Stevenson og hans indiske
kolleger at få Utarra Muddar genansat i hendes stilling ved Nagpur Universitet, da de
havde gennemført disse undersøgelser.
Dette er som sagt blot et eksempel ud af mange, som gør, at vi seriøst må overveje
reinkarnationstanken som en vigtig brik i det puslespil, vi i vor tid er i færd med at skabe
eller genskabe. Det vil give os et helt nyt syn på mennesket og vil danne rammen om et
helt nyt verdensbillede, hvor mennesket er en aktiv, tænkende og handlende del af en
åndelig, skabende kraft.

Alt liv er kredsløb
„Livet er et cirkus. Man kommer ind og bukker, hopper lidt rundt, bukker igen
og går ud“.
Citat: Storm P.
Kredsløb er livets naturlige udtryksform. De findes overalt: Dag og nat, nymåne og
fuldmåne, flod og ebbe. Sult og mæthed, aktivitet og hvile. Forår, sommer, efterår og
vinter. Et kredsløb er en bevægelse, en rytme, der tilsyneladende gentager sig selv i det
uendelige. Men gentagelsen er kun tilsyneladende! Hvis man f.eks. betragter årstiderne,
er det jo ikke de samme blade, der springer ud på træerne hvert forår, og dybest set er
det heller ikke de samme træer, der får bladene. Træerne har udviklet nye celler, er
blevet større og har forandret deres form. Det vil sige, at kredsløbet ikke vender tilbage
til sit udgangspunkt, men til et tilsvarende punkt, der „ligger“ lige over sidste års punkt.
Et kredsløb er ikke en lukket bevægelse, men en spiralbevægelse. Alle kredsløb eller
spiraler, der findes, er rytmer, som kan have en længere eller kortere
gentagelseshastighed eller frekvens. Alt i livet følger og er påvirket af disse rytmer. Nogle
af dem kan vi umiddelbart se og følge med i, men der findes også andre og større
kredsløb, som vi ikke umiddelbart kan se, fordi vi ikke kan overskue dem. F.eks. galaksers
tilblivelse – liv og død. Eller for den sags skyld universet. Det er derfor, vi har svært ved
at erkende deres eksistens gennem direkte sanseoplevelse.

Karma
„Som du sår, så skal du høste“
Citat: Jesus

Karma, loven om årsag og virkning, hænger uløseligt sammen med reinkarnationsprincippet. Karma er en åndelig lov, der definerer bevægelse. En lov, der siger, at al den
energi, et levende væsen udsender, vender tilbage til dette væsen på et eller andet
tidspunkt, i indeværende eller kommende liv. Alt, hvad vi tænker, føler og handler,
defineres som energi, der automatisk vender tilbage og skaber nye virkninger, som igen
medfører nye muligheder for reaktioner og årsager – og som vil resultere i, at vi konstant
får nye erfaringer. Karmalovens formål er at gøre os bevidste om, at det vi gør i den
fysiske virkelighed gør vi også mod os selv. Det er en meget kærlig og pædagogisk lov,
som konstant underviser os i en stadigt større forståelse af, hvem vi selv er.
På samme måde, som man møder den ubehagelige virkning af det, man har sendt ud,
møder man også de positive virkninger. Karmaloven kender ikke forskel, den vender
uanset kvalitet tilbage til sit udgangspunkt: En selv. Konklusionen på dette er, at alt,
hvad man møder i livet, har man selv skabt, og at intet er tilfældigt. Og vi er selv den
eneste i hele dette store, komplekse univers, der kan tage ansvaret for vores liv – og som
kan ændre det, hvis vi ønsker dette. En af konsekvenserne af karmaloven er, at vi fra
befrugtningsøjeblikket og frem til vores fysiske død vil møde en konstant række karmiske
virkninger på al den energi, vi selv har udsendt i både dette og i tidligere liv. Når man
møder en karmisk virkning, som man hele tiden gør, så vil man uundgåeligt handle på
den ene eller anden måde. Denne handling skaber så muligheden for at møde sig selv lidt
senere. Man har skabt en ny karma – nye årsager og virkninger, som kan nå os om en
time, en måned, et år eller i et kommende liv.
Man kan aldrig vide, hvornår ens bevidsthed er klar til at møde den energi igen, som man
har sendt ud – kun, at det uundgåeligt vil ske. Det vil igen sige, at uanset, hvad vi
oplever i løbet af vores fysiske liv, har vi selv skabt de forudsætninger, der frembringer
netop den hændelse. Det gælder både, når vi vinder i Lotto, når noget går i stykker,
uventede håndværkerregninger, eller når vi med nød og næppe undgår at blive ramt af
en bil på gaden, får tilbudt et drømmejob eller den lejlighed, vi har ønsket os i årevis. Når
vi – tilsyneladende ufortjent – oplever andres vrede, og når vi tilsyneladende akkurat lige
så ufortjent – modtager andres uforbeholdne ros og kærlighed. Det er med andre ord
aldrig tilfældigt, at det er lige præcis den energi, der rammer os på lige netop det
tidspunkt i vores liv. Det er karma! Der findes således ingen tilfældigheder i verden, selv
om det for det meste ser sådan ud. Når man oplever det som tilfældigheder, skyldes det
bl.a., at vi kun meget sjældent umiddelbart kan – eller tør – se årsagen til, at vi møder
netop disse oplevelser. Forståeligt nok: Årsagen til oplevelsen ligger måske mange år
eller mange liv tilbage. Og det kan gøre meget ondt at indse, at ansvaret udelukkende

ligger hos én selv. Når der nu ikke eksisterer tilfældigheder, må begrebet uretfærdighed
også ophøre med at eksistere. Vi kan ikke længere bruge disse to begreber,
tilfældigheder og uretfærdigheder, til at bortforklare – eller undskylde – de oplevelser, vi
har i vort liv. Konklusionen er, at alt, hvad der foregår omkring os, er hensigtsmæssigt og
må tjene et højere formål. Også selv om det til tider kan være svært at få øje på denne
hensigtsmæssighed, logik og ubetingede kærlighed – i alle livets facetter. Når man ser
sig omkring og oplever, at mange mennesker lider under sygdom, misbrug, vold, krig,
sult, naturkatastrofer m.m., spørger man uvilkårligt: Hvor er kærligheden og
hensigtsmæssigheden henne i disse tildragelser? Svaret kan gives i form af et
modspørgsmål, som enhver selv må besvare: Hvordan skal en bevidsthed kunne lære at
handle positivt og kærligt, hvis den afskæres fra at opleve de ubehagelige virkninger, en
ukærlig handling forårsager? Når bevidstheden på sin egen krop erfarer den smerte,
andres ukærlige handlinger giver, vil bevidstheden efterhånden begynde at forstå, at den
med sine egne tanker og handlinger har fremkaldt forudsætningen for at møde disse
ubehagelige oplevelser. Det fremkalder et ønske om at undgå selv at fremkalde disse
årsager, og derved drejes den menneskelige bevidsthed i retning af at handle mere
kærligt. Så længe man ikke tager ved lære af livets lektie og fortsætter med at udføre
handlinger, som fremkalder smerte for andre levende væsener, vil man selv blive ramt af
en lignende smerte. Hver eneste dag bliver vi således tvunget til at tage stilling til os selv
og til livet. Hver gang vi gør det, foretager vi en handling, som vi senere møder resultatet
af.
Når vi møder en ubehagelig tildragelse, som volder os smerte, kan vi vælge at reagere,
handle, på utallige måder. Yderpunkterne i den brede vifte af handlemuligheder er:
1. At handle ud fra en overbevisning om, at det er uretfærdigt og fuldstændig tilfældigt,
at vi bliver ramt af dette ubehag. At hele miséren udelukkende er omgivelsernes skyld.
Det resulterer i aggression. Vi går til modangreb, psykisk eller fysisk, og gør noget
tilsvarende ubehageligt mod vore såkaldte fjender. På den måde sikrer vi os ubevidst, at
den ubehagelige hændelse vil optræde i vores tilværelse igen på et andet tidspunkt, i en
anden sammenhæng, men med den samme ubehagelige virkning.
2. Eller man kan vælge at handle ud fra forståelsen af, at man kun kan møde det, man
selv indeholder og har skabt mulighed for. Man erkender sit fulde ansvar for det aktuelle
møde med fortidens handlinger og bruger på den måde den ubehagelige oplevelse til at
belære sig selv om, hvordan man kan handle mere kærligt næste gang, man møder en
lignende situation. Ud fra en voksende erkendelse af, at eftersom man ikke længere selv
ønsker at møde denne smerte, er det sandsynligt, at andre levende væsner heller ikke
bryder sig om det.
Eksempel: Man er ude at gå en tur. På vej over en bro hører man pludselig én, der råber
om hjælp nede i floden. Man kan nu reagere på mindst tre mulige måder:
1. Man kan forsætte over broen og lade, som om man intet har hørt, eller tænke, at

vedkommende virkelig må have pådraget sig en dårlig karma, siden han åbenbart skal
drukne i dette liv!
2. Man hopper instinktivt i vandet eller sørger for at tilkalde hjælp, så den druknende
kan blive reddet.
3. Man sørger for at redde vedkommende, fordi man er fuldt bevidst om, at man derved
skaber sig en positiv karmabue.
I eksempel 1 har man, karmisk set, skabt nogle kedelige muligheder, hvis man en dag
selv skulle få behov for hjælp. Hjælpen vil måske mangle, eller man kan selv møde
ligegyldighed over for sine behov.
I eksempel 2 har man derimod udsendt positive energier i form af uselviske tanker,
følelser og aktiv hjælpsomhed. Det betyder, at man har åbnet mulighed for selv at blive
hjulpet, når man kommer i en situation, hvor man har behov for andres hjælp. Reagerer
man som i eksempel 3 med det bevidste motiv at ville skabe positiv karma for sig selv, vil
man også møde det egoistiske motiv for hjælpsomhed hos andre. Så karmaloven handler
altså ikke om at være ligeglad med alle andre levende væsner og kun tænke på sig selv.
Tværtimod. Den fortæller os, at vi fremover selv må tage det fulde ansvar for vort liv. Og
at vi selv, i hvert fald i nogen grad, kan bestemme karakteren af det, vi ønsker at møde i
fremtiden. At behandle alle andre levende væsner, som vi selv ønsker at blive behandlet,
og dermed skabe en positiv fremtid ikke kun for os selv, men for hele kloden – det er en
af vore væsentligste opgaver. For at få fred og harmoni i verden må vi skabe fred og
harmoni i os selv.

Inden det fysiske liv
„Gud skaber alt af intet – og alt, hvad Gud skal bruge, gør han først til intet“
Citat: Søren Kierkegaard

I perioden lige før en ny, fysisk inkarnation træder bevidstheden ind i en sfære af
isolation fra de øvrige åndelige væsner (i en verden, der omtales som salighedsriget),
som ellers har fulgt den gennem de åndelige niveauer. Nedstigningen til det fysiske liv
foregår automatisk uden indblanding fra væsnet selv eller udefra kommende åndelige
væsner. Væsnet selv er helt ubevidst om kontakten til de kommende forældre. Mange
mener i dag, at vi bevidst vælger vore forældre, mens vi opholder os på det åndelige
plan, men valget sker ikke bevidst. Udvælgelsen af de kommende forældre foretages
udelukkende på baggrund af de tanker, følelser og handlinger, vi formede i vores tidligere
liv, og som ligger i vores åndelige genpulje. Det vil sige, at det er de karmiske virkninger,
vi har skabt, der er afgørende for, hvilke forældre vi tiltrækker. Det, nogen husker som et
bevidst valg af deres forældre, kan være samtaler med guider eller andre åndelige
væsener, der hjælper os gennem spejlsalene. Her opsummerer vi sammen med guiderne
det liv, vi lige har levet, og ser tilbage på vor tilværelse med kærlige øjne. Dermed får vi
indsigt i, hvorfor det var hensigtsmæssigt for os, at vi blev født i netop den familie. Det er
måske disse „samtaler“, nogle mennesker har erindringer om, og som bliver forvekslet
med et bevidst valg af forældre.
Uanset hvor motiverende vores skytsånd er, og hvor meget denne mener, at det er
godt for vores spirituelle udvikling, ville vi så acceptere at skulle fødes ned i områder med
hungersnød, krig, i dybt socialt belastede familier eller at skulle ned i en ikke fuldt ud
funktionsdygtig krop? Hvis en højt udviklet, spirituel lærer på fysisk plan fortalte os, at
det ville gavne vores spirituelle vækst, ville vi så gøre noget tilsvarende? Kunne vi flytte
til krigshærgede eller hungersramte områder eller praktisere noget, som vi absolut ikke
ville bryde os om? Kunne vi opgive det, vi nu havde, til gavn for vores spirituelle vækst?
En anden detalje er vores manglende overblik over den genetiske struktur både på det
åndelige og det fysiske plan. Vi skal have skabt en fysisk krop, som matcher den karma,
vi igennem livene har udsat vore kroppe for. Dette vil kræve, at vi har totalt overblik over
den del af den åndelige genpulje, der har ansvaret for skabelsen af en ny fysisk krop.
Samtidig med det skal vi kunne overskue vore kommende forældres fælles fysiske
genpulje. Vi minder igen om, at vi ikke er „klogere“ når vi er på det åndelig plan end var
det sidste stadium på det fysiske plan. Og det får det jo allerede nu til at lyde
overvældende svært at forestille sig, at vi har dette overblik. Det er så endda bare den
fysiske side. Hvis vi så også skulle have overblikket over de karmiske forbindelser, som
skal sikre, at vi havner i det „karmisk rigtige“ land, under de „karmisk rigtige“ sociale
vilkår, så vi kan få lige præcis de stimuleringer, som vi har behov for, samtidig med at vi
skal sikre os, at vores kommende forældres individuelle og fælles karma matcher de
behov, vi har. Det er næsten ufattelige og komplicerede processer, der er ved at skulle

fødes ind i fysikken igen; derfor er det ikke et bevidst valg fra vores sjæles side.
Vi skal høste, som vi har sået. Vi skal nok være taknemmelige for, at alt dette foregår
automatisk og styres af nogle åndelige livsprincipper, som vil blive for omfattende at
komme ind på i denne bog.

Et fysisk liv begynder
„Vær altid elskværdig mod folk på vej opad – det kan være, du møder dem på
vej nedad“
Citat: John Braine
På Jorden er en sædcelle kommet i forbindelse med et æg, og en celledeling begynder at
finde sted.
Her i livmoderen kan vi i princippet opleve hele udviklingshistorien, som går ud på, at
vi alle er startet som primitive, éncellede væsener, der gennem udvikling har
manifesteret stadig mere komplicerede livsformer. Det, der sker for væsnet i livmoderen,
er udtryk for repetitioner (gentagelser) af de primitive organismer og
bevidsthedstilstande, som det selv har oplevet i tidligere liv. Sjælen husker kun
kortvarigt, hvordan det var at være i de forskellige bevidsthedsformer. Først den
mineralske, i form af ægget og sædcellerne, derefter plante-princippet, når det
befrugtede æg planter sig i livmoderen med sit rodnet af blodkar i moderkagen, som
jordemødre i øvrigt kalder Livets Træ, og senere forskellige stadier, hvor det er umuligt
at se, om fosteret bliver til fugl, fisk eller et andet pattedyr. Først i 8. uge af graviditeten
kan man se, at det bliver et menneskebarn. Men lige fra den allerførste kontakt mellem
ægget og sædcellen har det åndelige væsen ubevidst knyttet kontakt til den nye
organisme. Og i takt med, at den fysiske organismes evne til at bære det åndelige
væsens erfaringer udvikles, bliver forbindelsen mellem den åndelige bevidsthed og den
fysiske organisme stærkere og stærkere. I livmoderen begynder væsnet langsomt at
udvikle evnen til at høre og føle den fysiske verden, det nu befinder sig i. Sagt på en
anden måde bliver væsnets bevidsthedsliv og sanse-register i den fysiske verden stadig
stærkere. Det vil faktisk sige, at man i livmoderen genoplever situationer, handlinger og
erfaringer, som man har med, helt tilbage fra den mest primitive celle og op igennem
udviklingshistorien, sådan som vi kender den. Og repetitionsprocessen fortsætter faktisk
frem til det 28.-35. år, hvor man, åndeligt set, først bliver født. Årene før bliver brugt til at
gennemleve repetitioner af alle de tidligere liv.

Først når sjælen igen har levet imellem 28 og 35 år her på kloden, kan den fysiske
krop bære væsnets samlede sum af erfaringer, skabt gennem sjælens utallige
tilværelser. Denne lange modningsproces er nødvendig, fordi det lille, nydannede foster
ikke fysisk kan rumme den vældige mængde af erfaring, det åndelige væsen har skabt
sig igennem alle sine tidligere liv, i sit spæde nervesystem og hjerne. Du kan, som
nævnt, ikke sende 380 volt igennem 12 volts ledninger. I denne forbindelse er det
spændende at bemærke, at menneskebarnet er det pattedyr, der er afhængigt af sine
forældre i længst tid. Jordens øvrige pattedyr har mindre at repetere og kan derfor meget
hurtigere klare sig selv, hvilket er nødvendigt for deres overlevelse. Simpelt hen fordi
deres bevidsthed er mere primitiv, instinktpræget, i sit udtryk set i forhold til vores.

Den spirituelle revolution
„Livet er den største gave. Bare kedeligt, at så mange aldrig når at pakke den
rigtig ud“
Citat: Poul Bundgaard

Den spirituelle revolution er i fuld gang; menneskets bevidsthed åbner sig støt og roligt,
og vores evne til at være nærværende i livet vokser. Spiritualitet handler i høj grad om,
hvor nærværende vi er i livet, og ikke, hvor meget vi kan fortælle om de mange
forskellige spirituelle teorier.
Vi er blevet så vant til at kigge ud på livet, give andre ansvaret og definere hele den
ydre verden, så meget, at vi er kommet væk fra vores spirituelle kerne i vores søgen.

Skal man ændre den globale udvikling, er man nødt til at starte med sig selv.

Tiden er kommet til, at vi må vende blikket indad og begynde at tage det fulde ansvar
for vores liv. At vi er parat til at ændre os selv i erkendelsen af, at det er der, de globale
ændringer starter.
Det er tid at deltage med hele vores sjæl og engagement i de ting, der optager os, og
turde de nødvendige forandringerne for helhedens skyld. Ikke fordi det nødvendigvis kan
betale sig – men fordi det føles rigtigt.
Hermed har du modtaget vores bidrag til en større indsigt i din sjæls univers gennem
vores forståelse af, hvilke åndelige grundregler der er i tilværelsen. Sjælens univers giver
alle en chance for at udvikle sig mod stadigt større erfaring og visdom i den evige
udviklingsspiral.

Ingen er fortabte - ingen er glemte
Alt levende er til enhver tid på toppen af sin udvikling, fordi vi alle sammen til enhver tid
kun kan give udtryk for de erfaringer, vi har i den givne situation. Vi evner ikke andet end
det, vi gør, på det tidspunkt vi gør det.
Når vi virkelig begynder at tage ansvaret for os selv og det, vi møder på vores

udviklingsvej, vil vi uvægerligt begynde at behandle andre med større respekt og
kærlighed. Det vil betyde, at hele det samfundsgrundlag, vi i dag kender som „magt er
ret-princippet“, vil ændre sig. Engang vil vi i en ikke så fjern fremtid leve i en verden,
hvor fred og harmoni, kærlighed og tilgivelse, opbyggende kreativitet og intelligens vil
være menneskets kendetegn. Man kunne også sige, at princippet „ret er magt“ vil herske.
Og vi vil alle gennem vores sjælelige udvikling på et givent tidspunkt blive beboere af
denne nye verden på denne klode. Dette er ikke et nyt Utopia, vi opstiller. Det er blot en
konstatering af en naturlig konsekvens af den åndelige udvikling, vi alle er en del af, og
som kan opleves netop tage ekstra fart i disse år.
Ser vi tilbage på historiens gang, kan vi se, hvordan mennesket langsomt, men sikkert,
har udviklet en stadig større etik og moral – hvilket bare er andre ord for evnen til at give
kærlighed.
Vi synes, det ligner en hensigtsmæssig plan. Vi håber, du fortsat vil søge efter din
sandhed. Vel vidende, at dette univers er for stort til kun at rumme én sandhed. Og
bevidst om, at universet er stort nok til at rumme ubetinget kærlighed til alle, uanset
hvor de befinder sig på deres udviklingsvej, og hvad de tror. For ligegyldigt, hvor mange
og lange åndelige teorier vi og andre disker op med, så er det vigtigste stadigvæk det at
være menneske. At leve her og nu, i harmoni med sig selv og alt levende omkring sig.
Kun ved at søge i dig selv og ikke i den ydre verden – fænomenverdenen, finder du livet,
sandheden og din vej!
Tak for DIT bidrag til en kærligere verden.

Ordforklaring
Biodynamisk:
Dyrkningsmetode for korn, frugt og grønt, hvor man dyrker efter de økologiske principper
(se under Økologisk), men samtidig sørger for, at jorden ikke har modtaget kunstgødning
i syv år. I biodynamisk landbrug sår og høster man desuden under hensyntagen til
månens og solens positioner og den indflydelse, de øver på jord og planter.
Chakra:
Fra indisk (sanskrit). Ordet betyder „roterende hjul“.
ESP:
Ekstra Sensorisk Perception.
Opfattelse af begivenheder og genstande, uafhængigt af de syv fysiske sanser.
Fobi:
Angst fremkaldt af bestemte oplevelser, f.eks. klaustrofobi, angst for lukkede og eller små
rum.
Hvide blodlegemer:
Kroppens immunforsvar, som sørger for at nedbryde indtrængende fremmedlegemer.
Kætter:
Person, som har en mening der afviger fra den magthavende kirkes opfattelse.
Latent:
En evne, som endnu ikke er i brug. En mulighed for videre personlig udvikling.
Meditation:
At fastholde opmærksomheden på et udvalgt punkt eller emne.
Reinkarnation:
(re-in-carno = latin for tilbage i kødet, genfødsel).
Telekinese:
At kunne bevæge en fysisk genstand hen over en vandret flade med tankens kraft og ved
hjælp af en speciel type energi, der findes i Solar plexus-centret.
Telepati:
At overføre/sende mental og astral energi til en anden person.

Visualiseringsøvelse:
At skabe et mentalt billede eller en følelsesmæssig stemning af det, man ønsker sig.
Vitalenergi:
Æterisk energi.
Økologisk:
Dyrkningsmetode for frugt, grønt og korn uden sprøjtemidler og kunstgødning.
Åndelige love:
Et universelt princip, som gælder for alt levende på alle planer.

Uddybende links til Sjælens Univers

Hvem var Giordano Bruno:
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Bruno.html
Hvem var Nikolaus Kopernikus:
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Copernicus.html
De Revolutionibus Orbium Coelestium
– læs Kopernikus værk som Giordano Bruno blev brændt for at udbrede kenskabet til:
http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/titlpge.html
ESP research
– blot et af de centre i USA, vi omtaler som er blevet sponsoreret af staten.
Eksperimenter med ESP og resultater: http://www.lfr.org
Hvad er DNA:
http://hope-dna.com/docs/dnawhatis.htm
Rubert Sheldrake
– biokemikker der arbejder i grænselandet imellem traditionel forskning og det
paranormale:
http://www.sheldrake.org
Semyon D. Kirlian
– historien bag opdagelsen af fotograferingsmetoden:
http://www.psy.aau.dk/bioelec
Se eksempler på Kirlianfotos 1
– se nogle flotte billeder:
http://www.synergy-co.com/kirlian7-12.html
Se eksempler på Kirlianfotos 2
– se nogle flotte billeder:
http://www.kirlian.net
Poul Gernes

– bogen om en kendt dansk maler:
http://www.borgen.dk/titler/poul_gernes.htm
Gothes farvelære:
http://home.worldonline.dk/netbuen/derhvor.html
Raymond Moody
– læs om nærdøds oplevelser og meget andet spændende:
http://www.lifeafterlife.com
Elisabeth Kübler Ross
– kendt for sin forskning I døden og den døendes psykologi:
http://www.elisabethkublerross.com
Ud af kroppen oplevelse
– forum for oplevelser, teknikker og debat:
http://soultravel.subnet.dk
Hvem var Martinus
– dansk mystiker som havde kosmisk bevidsthed, og som nedskrev sine tanker bl.a. i sit
hovedeværk „det tredje testamente”: http://www.martinus.dk
Spøgelser
– fortæller lidt om spøgelser igennem tiderne:
http://www.dpf-paranormale.subnet.dk/507395.htm
Kundalini:
http://www.kundalini-info.org/svensk/svbrosch-1024.html
Klardrømme
– forum for oplevelser, teknikker og debat: /“
http://members.aol.com/Aarenka/lucidintro.html
Astralvandring / Ud af kroppen oplevelser
– forum for oplevelser, teknikker og debat:
http://members.aol.com/tuebele4/astralsa.html
Healing
– hvad er healing – brevkasse og artikler om relevante emner: www.healerskolen.dk
Elektromagnetisme
– læs om de opsigtsvækkende eksperimenter med levitation:

http://www-hfml.sci.kun.nl/levitate.html
Telekinese
– forklaringer på hvad det kann være – forum for debat:
http://www.parascope.com/articles/0397/pk04.htm
Voodoo
– læs om traditionerne I voodoo:
http://archive.nandotimes.com/prof/caribe/origins.html
LSD
– hvad er det? hvad kan det? Er det farligt?:
http://www.blaest.subnet.dk/lsd.htm
Charles Darwin
– hvis du vil vide mere om den visionære mand:
http://dir.yahoo.com/Science/Biology/Evolution/gå ind under Darwin Charles Robert 1809
1882
Wolfgang Amadeus Mozart
– læs om hans første år:
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/6014/TheEarlyYears.htm
Ian Stevenson
– børns oplevelser af tidligere liv, debat forum og interviewe:
http://www.childpastlives.org/stevensonintv.htm
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