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Nye åbninger
Livet tilbyder os nye åbninger – nye begyndelser – hele tiden. Sommeren er en frodig og mild
udstrømning af lys og frugtbarhed, som skaber nye åbninger i sindet, i psyken og i den fysiske
virkelighed. Ikke alene kan disse strømme af lys og blomstring opløfte og genoplade os og
bringe os glæde. De kan konkret manifestere og forankre livets overflod i den ydre verden.
Midsommeren er glædens højtid, og vi har meget at glæde os over, hvis vi har lukket solens lys
ind i vores bevidsthed.
Det fejrer vi i dette nummer af VisdomsMagasinet med John Virkmanns stærke beretning om
en ny åbning til healing, med Holger Stavnsbjergs esoterisk-astrologiske visdom, med David
Spanglers ord om håbets kraft og med Marie Høys inspirerende tekst om glæde – og med hele
dette magasins samlede budskab om inspirationens strømme.
Du og dine ønskes en vidunderlig, glædelig og opløftende sommer
Søren Hauge og redaktionen
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En Healers
indvielse
Af John Virkmann

Det hele startede i år 1971. Jeg var da 21 år gammel og var på et kursus for pædagogmedhjælpere,
et sensitivitetskursus, som var meget populært dengang. Jeg anså mig selv for at være socialist, så
den oplevelse, som jeg her fik, kom meget bag på mig.
Vi sluttede af med en afspændingsøvelse, hvor vi
lå ned, mens vores lærer guidede os igennem kroppen. Vi startede med tæerne og bevægede os langsomt op igennem hele kroppen. Til sidst blev vi
bedt om at koncentrere os om et ord, som vi selv
skulle vælge, jeg nåede lige at tænke på ordet, inden
min bevidsthed pludselig skiftede, og det eneste jeg
oplevede var et lille, men utrolig skarpt lys, jeg blev
suget ind i det, alt var nu bare lys, og jeg oplevede
en tilstand af fuldstændig fred og kærlighed. Efter
nogle minutter hørte jeg nogen kalde mit navn. Det
lød, som kom det langt væk fra. Da jeg vendte tilbage til min normale bevidsthedstilstand, så jeg, at de
andre på holdet stod over mig og kaldte. De sagde,
at de troede, jeg var faldet i søvn. Jeg havde det helt
fantastisk dejligt efter min oplevelse, men var også
lidt forvirret, for jeg anede ikke, hvad det var, jeg
havde oplevet.

på gulvet. Jeg begyndte helt naturligt af mig selv at
meditere, at sætte mig ned på madrassen hver dag i
mindst en time. Når jeg satte mig ned i meditation,
startede det helt af sig selv, jeg gik ind i en tilstand,
hvor jeg klart så alle chakraerne, hvordan det hele
var bygget op, og jeg forstod dybt inde i bevidstheden, hvordan det hele hang sammen, fysisk og
spirituelt. Der var så stille i min krop og mit sind, alt
hvad jeg kikkede på - eksempelvis en blomst - blev
jeg ét med. Jeg havde på det tidspunkt aldrig læst
en bog om emnet, spiritualitet eller lignende.

Oplevelsen ændrede fuldstændig mit liv, jeg vidste
intet om meditation eller spiritualitet og kendte heller ikke nogen, som jeg kunne fortælle min oplevelse til eller rådføre mig hos.

De næste år blev på mange måder en svær tid for
mig. Gradvis forsvandt kontakten med mine oplevelser og min fred. Jeg bevægede mig nu ud i en søgen efter en forståelse af mig selv på alle planer. Jeg
mødte mange dejlige mennesker, men for de fleste
var det spirituelle mere en tro end egne erfaringer.

Helt af mig selv stoppede jeg med at gå i byen og
feste, drikke m.m. Jeg blev vegetar og levede et helt
andet liv end før. Efter en tid begyndte jeg at møde
den tids spirituelt søgende og fik dér en masse forklaringer på det hele, som dog langt fra gav mig en
forståelse og en indsigt i, hvad jeg oplevede.

Jeg boede dengang i en lille toværelses lejlighed.
Tilstanden af fred blev hos mig i flere måneder. Jeg
flyttede efter nogle dage om i min lejlighed, så mit
soveværelse blev ryddet, så der kun lå en madras
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Hvad ville det fortælle mig? Senere mødte jeg en af
mine gamle meditationsvenner inde i byen, Chris
fra København. Han fortalte mig, at han var på kursus hos Bob Moore, som nu boede i Resenbro lidt
uden for byen. Det passede med min oplevelse, det
var dér, jeg havde set lyset. Jeg forsøgte så at få kontakt med ham på forskellig vis, men allerede på det
tidspunkt var der så mange, der kom hos ham og
søgte ham, at det for mig var helt umuligt at komme
i kontakt med ham.

I 1974 mødte jeg nogle mennesker, som var elever
af den indiske mester Ram Chandra. Jeg blev hans
elev de næste 5 år og rejste også til Indien og besøgte ham i 1977. Det var en tid, som fik stor betydning
for mig, jeg fandt efterhånden igen mere ro i mit liv.
I 1975 tog jeg med en god ven på en rejse rundt i
Europa. Vi endte på et vandrerhjem i Southampton
i England. En dag, hvor vi sad udenfor på en bænk
og snakkede, kom en ung mand på ca. 30 år hen til
os. Den unge mand stillede sig foran os og sagde
som det første: ”Jeg kan se, at I mediterer. Hvad er
det for et system, I mediterer efter?” Han var dansker. Vi blev lidt forbavsede over hans ord, for vi
sad jo ikke og mediterede. Han forklarede os så, at
han kunne se det i vores aura, og at han var elev
af den irske lærer Bob Moore og hans kone Cicely
Moore, som boede i Kolding. Han syntes, at vi skulle prøve at kontakte dem, når vi kom hjem, da han
mente, at vi ville få stor glæde af at møde dem. Vi
fik deres telefonnummer.

Bob holdt dog nogle åbne fjernhealingsaftener,
som man frit kunne deltage i, så der begyndte jeg
at komme én gang om ugen. Efter at jeg havde været der den første aften, drømte jeg om natten, at
Anni (Bobs kone) ringede til mig, og det var helt
klart, at Bob sad ved siden af hende og deltog i samtalen. Hun sagde, at de havde lagt mærke til mig
under healingsaftenen, og hun fortalte mig, at de
havde set, hvad mine kvaliteter var, og at det var
vigtigt, at jeg forstod, hvad det betød. Jeg svarede:
”Hvordan kan I vide det?” Hun sagde, at det var,
fordi jeg sad på den niende række yderst, og jeg
havde den ni-takkede stjerne over mit hoved, hvilket sagde meget om mine kvaliteter, og hun fortalte
mig helt tydeligt hvad mine kvaliteter var, men at
jeg ikke ville kunne bruge dem, før jeg havde lært
mit æteriske tal at kende.

Det skal siges, at selv om jeg senere blev elev af Bob,
har jeg aldrig siden mødt den unge mand fra vandrerhjemmet i Southampton eller mødt nogen, som
efter min beskrivelse af ham, kendte ham. Han var
let rødhåret, lidt rødmosset i ansigtet og havde et
lille skæg.

Det var en af de helt virkelig intense drømme, så
klar som var det sket i virkeligheden. De kommende år mødte jeg flere gange Bob i mine drømme, og
hver gang var det klare intense drømme, hvor han
hjalp mig med forskellige problematikker og vejledte mig spirituelt. Der skulle gå flere år, inden jeg
endelig kom med i en gruppe hos Bob.

En aften, hvor jeg sad og
mediterede, følte jeg mig hævet
op, så jeg kunne se ud over byen,
og dér til venstre lidt udenfor
Silkeborg, åbnede der sig et
stort klart blåt lys. Hvad var det?
Hvad ville det fortælle mig?

Da jeg første gang fysisk mødte min lærer Bob
Moore, oplevede jeg at møde et menneske, som gav
mig sin fulde accept. Han så mig som jeg var, så om
bag alle mine forsvar, mindreværd og problemer.
Han mødte mig i kærlighed, han ville ikke lave om
på mig, han havde ingen ambitioner med mig. Han
så mine kvaliteter, og det var dem han altid talte
til, altid. Et sådant menneske har jeg aldrig før eller
siden mødt. Men det er blevet et af mine mål her i
livet at nå bare en lille smule frem til at kunne se det
samme hos alle dem, jeg møder.

Der gik omkring et års tid, før vi fik ringet til det
nummer, den unge mand gav os. Det viste sig dog,
at Bob og Cicely var blevet skilt, og at det var Cicely,
vi fik kontakt med. Hende gik vi så hos de næste 4-5
år, og hun var et fantastisk menneske med megen
stor sensitivitet og indsigt, nok en af de mest erfarne clairvoyante på den tid.

Jeg begyndte stille og rolig at finde ind til mit sande jeg, til mine kvaliteter og lære mit æteriske tal
at kende, hvilket for mig betyder at skabe balance i
det æteriske og i chakraerne. Det var en meget stor
del af det arbejde, vi lavede hos Bob. Dette er dog et
arbejde, som jeg føler, at vi som mennesker må tage
hånd om det meste af livet.

I 1978 flyttede jeg, min datter og min daværende
kæreste til Silkeborg. En aften, hvor jeg sad og mediterede, følte jeg mig hævet op, så jeg kunne se ud
over byen, og dér til venstre lidt udenfor Silkeborg,
åbnede der sig et stort klart blåt lys. Hvad var det?
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Min meditation udviklede sig

dør ind til en helt anden dimension af healing og
meditation, end jeg tidligere havde oplevet.

I begyndelsen af 1990’erne arbejdede jeg meget intenst med min daglige praksis/meditation. Mange
timers fordybelse hver dag. I stilheden i den dybe
meditation møder jeg for første gang en tidligere
inkarnation; jeg er slet ikke i tvivl. Jeg bliver i en
meditation sat i en anden bevidsthedstilstand, hvor
jeg ikke mere har kontrol, men hvor jeg bare får vist
hvad der sker. Jeg bliver hensat til en anden tid
for mange år siden i Kina. Jeg opfatter, at tiden er
for ca. 250 år siden. Jeg ser mig selv siddende i en
grotte med udsigt til det smukkeste landskab, man
kan forstille sig. Jeg ser mig selv i flere dimensioner
på én gang, jeg er inden i min krop og ser ud, og
samtidig ser jeg mig selv udefra, bagfra, forfra,
fra siderne, fra oven og nedefra. Jeg ser mit
eget ansigt, erindringer om en anden bevidsthed smeltede sammen med mit
liv her og nu. Jeg ser min ryg med
en rød kappe, hvorpå der er broderet en skarabæ i guld. En skarabæ symboliserer for mig evigheden, det evige liv. Jeg ser
nede til venstre for mig en lille
hytte, som jeg ved, er min, jeg
ved, at det er dér, jeg bor. Jeg
ser hytten indefra, der er en
seng, et ildsted, et bord, en
krysantemum i hjørnet, og
jeg ser, at jeg har en kone, hun
er der ikke hele tiden, hun lever sit eget liv, men er der ofte,
når jeg ikke sidder i hulen. Vi
har et meget nært og kærligt forhold. Jeg ser hende helt klart.

Indvielse

I en meditation, som var meget dyb, åbnede der sig
et ovalt billede, et lys for mit indre øje, og foran mig
så jeg en arm og en skulder, helt bar, uden klæder,
meget maskulin, men alligevel meget feminin og
blød. I hånden holdt ’han’ et ovalt spejl med gylden
ramme. Han sænkede stille armen, og ud fra spejlet
kom der et meget stærkt lys; lyset ramte mit hjerte, og derefter forsvandt jeg ind i en tilstand af lys,
væren, salighed og intethed. Samtidig blev det mig
fortalt, at lyset var en refleksion af det guddommelige lys. Efter en tid kom jeg igen tilbage
til synet af armen og spejlet. Spejlet
blev sænket meget stille, og derefter rakte hånden spejlet frem
mod mig, og det blev lagt i
mit skød, jeg modtog spejlet, tog det op i min hånd
og fik at vide, at spejlet
nu var mit.
I oplevelsen blev jeg
forrykket til en anden
bevidsthed, hvor min
normale
bevidsthed
ikke havde nogen indflydelse på, hvad der
skete og blev sagt.

Panelet

I en meditation 14 dage
efter den første oplevelse,
blev jeg igen sat i en anden
bevidsthedstilstand, hvor
jeg oplevede at stå foran et panel af lysende sjæle. De sad ved
siden af hinanden, som i den sidste
nadver med et bord foran sig, syv eller flere, jeg talte dem ikke. Jeg blev spurgt
meget intenst og direkte af den, som sad i midten,
om jeg nu var helt sikker på, at jeg ville arbejde for
det spirituelle på den måde, som jeg tidligere havde
fået vist. Jeg svarede ja. Og de sagde til mig, at jeg
i så fald skulle love, at jeg ville overholde de spirituelle love. Samtidigt fik jeg vist de spirituelle love,
som blandt meget andet var, ikke at bruge energien
til egne formål eller egne behov, og at en høj moral er vigtig. De spurgte mig derefter igen, om jeg
stadigvæk var sikker på, at jeg ville arbejde for det
spirituelle. Jeg sagde ja til det hele. De sagde tak.
Der var efterfølgende meget glæde og en kærlig
stemning, ja, en ophøjet kærlig feststemning.

Så, selvom jeg er en ”munk”, lever
jeg ikke i askese. Jeg lever et behageligt
liv med omsorg for mig selv og den verden, jeg levede i.
Jeg sidder dér i dyb meditation og oplever den totale samhørighed med alt, den totale salighed, den
totale tomhed, stilhed og den dybe kærlighed til alt.
En stemme siger så meget klart til mig: ”Be the one
you are”. Hvorfor det siges på engelsk, ved jeg ikke.
Efter denne oplevelse i meditation, oplever jeg de
næste måneder flere kontakter med samme inkarnation. Jeg forstår til sidst, at det er en påmindelse
til min bevidsthed om, at jeg skal huske mine kvaliteter, huske det, som jeg den gang havde kontakt
med og bruge det i det liv, jeg lever lige her og nu.
Efter et langt liv med selvudvikling, meditation og
healing, åbnede der sig en dag i marts år 2010 en
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Drømmen

lys, sin egen healing. Jeg oplever, at jeg spejler modtagerens eget guddommelige lys, og at det ekspanderer og bliver mere bevidst i deres liv generelt.

I en drøm kort tid efter blev jeg undersøgt for at se,
om mit fysiske helbred var i orden til opgaven. Jeg
blev undersøgt af flere ’læger’, og det var en grundig undersøgelse, der tog lang tid. Jeg fik besked
på, at alt var i orden. Meningen med undersøgelsen var, at mit helbred skulle være i orden, hvis jeg
skulle arbejde med den meget stærke energi. Det
ville være belastende for mig fysisk at arbejde med
healing fra det guddommelige lys, hvis mit helbred
ikke var i orden.

Det går en dag op for mig, at den åbning, der er
sket i min bevidsthed, ikke bringer nogen direkte
vejleding med sig, ingen manual, men at det er op
til mig selv at forvalte den med ansvar, og at jeg må
gøre mine egne erfaringer. Jeg har jo lovet, at jeg
aldrig vil bruge energien til at dække egne behov.
Som min gamle, nu afdøde lærer Bob Moore sagde:
”At arbejde med spirituel udvikling og healing er det
mest uselviske, man kan foretage sig”. Disse ord siger
klart noget om vores ego, egoet vil så gerne være
centrum, men det har nogle meget store begrænsninger i forhold til den spirituelle dimension.
At arbejde med healing er at være et helt neutralt
sted i sig selv uden forventninger og ambitioner om
at ændre på noget, men bare være til stede i en så
klar bevidsthed som muligt.

Hvordan fungerer healingen med spejlet

Jeg sætter mig sammen med klienten, og vi har forinden talt om, hvad vedkommende har brug for
hjælp til. Jeg går ind i dyb meditation, ser spejlet for
mig i min højre hånd, løfter armen og lader lyset i
spejlet rette sig mod modtagerens hjerte, samtidig
strømmer der lys ud fra mit hjerte og pineal. Lyset
fra de tre punkter samler sig i modtagerens hjerte.
De fleste gange ekspanderer lyset meget klart og
fylder hele personen langt ud over det fysiske.
Når jeg arbejder sådan med lukkede øjne, ser jeg
helt klart personens lys, personens kvaliteter, nogle
gange som symboler, der viser vedkommendes tilhørsforhold til deres sjælserfaringer og udvikling.
Efter en stund, når hjertet er helt oplyst, bevæger
min opmærksomhed sig rundt i og omkring personen, jeg leder nu efter områder uden lys. Når jeg ser
et sådant område, fokuserer og centrerer jeg lyset
på området, indtil det lyser lige så meget som resten
af personens energifelt. Ofte oplever modtageren,
at fysiske symptomer forsvinder eller bliver bedre,
eller at angst forsvinder, nogle gange straks, andre
gange efter 2 eller 3 healinger. Ofte oplever folk, at
deres eget indre lys bliver tændt, og at kontakten til
deres egen spiritualitet er blevet større.

At arbejde med healing er altid et blend, et samarbejde mellem to bevidstheder, to sjæle, og det vigtigste er, at de to er ligeværdige, at både healeren og
modtageren forstår betydningen af, at vi alle er og
kommer fra det samme sted, ellers kan healing ikke
finde sted. Min lærer Bob Moore viste os altid dette
vigtige moment, og på trods af hans dybe indsigt i
menneskets bevidsthed forblev han altid en ven og
en ligeværdig person, som kunne rumme os helt og
fuldstændig, uanset hvor langsomme vi var, og han
kunne grine og græde sammen med os andre.
Jeg spurgte ham en gang, hvad der havde været
hans største udfordring i hans arbejde med alle
disse mennesker, og han svarede: ”At kunne se folks
kvaliteter, og samtidig se, at de ikke lige nu magtede at
manifestere dem, og dernæst at lade være med at blande
sig i det og bare vente på, at de blev klar til at integrere
det”.
Det må være det ypperste af begrebet kærlighed.

Det jeg som oftest oplever under en healing er, at
lyset bevæger sig om bag personligheden og problemerne, og åbner for personens kontakt til egne
kvaliteter og egen indre guddommelighed, sit eget

John Virkmann arbejder i dag som healer,
underviser i meditation og healing, og
arbejder med lyd og musik.
Du kan læse mere på: www.healing-arts.dk
John Virkmann, Bredgade 51, 8340 Malling
Tlf. 42705077
Mail: john@healing-arts.dk
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The
Heart
Mantra
Ny cd udgivelse juni 2012, med John Virkmann og Martin Guldberg
På denne cd sættes der meditativ musik og sang til tre forskellige mantraer, fra den buddhistiske
og den hinduistiske tradition.
John Virkmann og Martin Guldberg blev inspireret til cd’en efter at have deltaget i den irske healer
og spirituelle lærer,Bob Moores undervisning igennem mange år. I slutningen af 1990-erne indførte Bob Moore De seks stavelser / mantra, ”A AH SHA SA MA HA”. Han gav instruktioner i,
hvordan man kan bruge dem som et middel til at nå dybere aspekter af bevidsthed. Det siges at
mantraet stammer fra før vores tidsregning, fra den oprindelige Buddha.
De seks stavelser ” A AH SHA SA MA HA ” kaldes også de seks bevidstheders Samantabhadra.
De henviser til de seks aspekter af vores oprindelige spirituelle tilstand, og ved at lytte til dem eller
recitere dem, kan vi uddybe vores forbindelse til vores oprindelige tilstand - forbindelse til essensen af bevidsthed og kærlighed.
Mantraet ”OM NAMO BHAGVATE VASUDEVAYA” er kendt som en spirituel vej til opnåelse af
frihed, mantraet er en taksigelse til kilden, som skabte universet og en invitation til at overgive sig
til kilden - til kærligheden.

Instrumenter:
Krystal syngeskåle, guitar,
keyboard, tibetanske klokker
og vokal.
Produktion: Vinther Music.
Forlag: Satori.
1. A AH SHA SA MA HA. Part 1.
2. OM
3. A AH SHA SA MA HA. Part 2.
4. OM NAMO BHAGAVATE
VASUDEVAYA

The
Heart
Mantra

A-AH-SHA-SA-MA-HA
By John Virkmann and Martin Guldberg
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Meditation, transformation og gruppespiritualitet

SynteseAkademiets Sommerworkshop
den 1-5. juli på Birkemosegård
SynteseAkademiet inviterer til fem dages fordybelse i sjælen

og dens syv skabende energier, der er forudsætningen for et spirituelt liv i balance. Sommerworkshoppen
har til formål at skabe et stærkt spirituelt gruppefelt, hvor vi sammen kan udforske de inderste oplevelser og
spørgsmål, der er forbundet med en spirituel livspraksis. Hvordan integrerer vi det personlige liv med dets
behov for sikkerhed, tryghed, sex og status med sjælens mere vidtskuende formål, at gøre en forskel i
verden? Vi vil sammen arbejde med disse spørgsmål ved at udforske sjælens syv skabende energier:
Sjælens vilje, og hvordan vi udvikler det personlige og spirituelle lederskab
Sjælens kærlige visdom, der lærer os at rumme alt og forstå livet med sjælens bevidsthed.
Sjælens oplyste intelligens, der lærer os at bevare overblikket over den meningsfulde helhed vi er en del af.
Sjælens harmoni og skønhed, der forvandler alle skyggesider til sjælens smukkeste kvaliteter.
Sjælens viden, der skærer helt ind til benet og afslører sandheden omkring vores liv.
Sjælens hengivenhed, der gør os dedikerede til at bringe det bedste frem i os selv og andre.
Sjælens skabende organisering, der gør os praktiske og manifesterende, så himlen kommer ned på jorden.

Undervisningen vil mest af alt veksle mellem meditation,
oplæg, yoga og gruppedialoger.
Mad: Vi har vores egen kok, der tilbereder lækre vegetarretter.
Praktiske detaljer kommer senere, og vil blive offentliggjort på
Synteseakademiets hjemmeside: www.SynteseAkademiet.dk

Pris: 3500,- kr.

Du kan allerede nu skrive til Regitze Sonne på:
regitze.sonne@gmail.com og reservere en plads
(depositum 800,- kr) eller skrive dig på listen over
interesserede.

Undervisere

Søren Hauge

Louise Mazanti.

Kenneth Sørensen

Læs også på www.SynteseAkademiet.dk
sMagasinet
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Æterlegemets
Astrologi
Af Holger Stavnsbjerg

Alice Bailey skriver i bogen ’Esoterisk Healing’, at lægevidenskaben inden for de næste to hundrede
år vil begynde at arbejde med det æteriske legeme og dets astrologi. Læger vil lære at opstille et
horoskop for det æteriske legeme, som derved vil blive undersøgt ud fra korrekte astrologiske
konklusioner, hvorved lægen vil befinde sig på en langt sikrere grund end han gør nu.
Holger Stavnsbjerg undersøger i denne artikel, hvordan vi kan begynde med at eksperimentere
med udviklingen af æterlegemets astrologi.
Det æteriske legeme

Æterlegemet er et energilegeme, der ligger bag vores faste fysiske krop. Det består af et netværk, som
er bestrålet af et gyldent lys, der er gennemtrængt
af ild.
Dets form fremkommer ved, at de fine sammenflettede tråde er samlet i et skelet, omkring hvilket det
faste fysiske legeme senere kan formes.
Ved hjælp at tiltrækningsloven integreres de to
legemer, indtil sammensmeltningen er så total, at
æterlegemet og kroppen udgør en enhed.

og sender den ud som en kraftig stråling, der optages gennem visse centre i den øverste del af æterlegemet, hovedet og skuldrene, hvorefter den føres
ned til selve milten.
Disse gyldne pranavæsener findes i luften over os,
og er f.eks. særligt aktive i Californien, hvori USA’s
hjertechakra ligger, der er styret af Solen og Jupiter.
De er også særligt aktive i de tropiske lande, hvor
luften er ren og tør, og hvor solstrålerne er kendt for
at være særligt velgørende.
Disse devaer er meget kraftfulde og er mere udviklede end mennesket og kan være yderst farefulde,
hvor man f.eks. ubeskyttet over for deres udstråling
kan få hedeslag, solstik eller udvikle hudkræft ved
for megen solbadning.

Æterlegemet modtager og fordeler den kosmiske
energi, man kalder prana, som beliver stoffet.
Solprana er den vitale og magnetiske væske, der
i vores solystem stråler ud fra Solen, som overføres til menneskets æterlegeme af visse højtstående,
gyldne devavæsener.
Vores æterlegeme modtager således Solens pranastråler, hvis praniske udstråling derefter påvirker
den faste fysiske krop (Alice Bailey: Kosmisk Ild (KI)
103).
Disse devaer leder pranaen gennem deres legeme
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a. I solsystemet er modtagerorganet for kosmisk
prana den centrale åndelige Sol, som modtager
og fordeler kosmisk stråling til alle planeterne i
solsystemet.
Den centrale åndelige Sol er Solens viljesaspekt eller monade, Solens hjerte dens sjæl og den fysiske
Sol dens personlighed.

De ikke-hellige planeter Pluto, Mars, Solen, Månen
og Jorden er ikke nået så langt i deres udvikling som
de 7 andre hellige planeter i vores solsystem, og virker derfor mere på personligheden og det materielle, fysiske aspekt (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi
(EA) 463).
Derfor ser det ud til, at de ikke-hellige planeter især
er forbundet med æterlegemet og kroppens vigtigste pranamodtagende centre. Alice Bailey skriver
f.eks., at milten er styret af de to ikke-hellige planeter Månen og Jorden (EA 79/80).
I æterlegemet er der en nær relation mellem milten
(Månen og Jorden) og toppen af hovedet, som er
styret af den ikke-hellige planet Pluto.

b. I Jordens æterlegeme, findes et lignende organ
eller modtagelsescenter, hvis beliggenhed ikke kan
afsløres, og som har tilknytning til nord- og sydpolen og det center, kloden roterer omkring. Det
er kilden til legenden om et helligt mystisk land
vi kender i Biblen som paradisets have, som ligger
hvor pranaen modtages.
Dette pranacenter skaber overdådig frodighed og
enestående vækstbetingelser for planeter, dyr og
mennesker. Overfladestrålingen viser sig, efter
spredningen, som planetarisk prana.

Da centret mellem skulderbladene modtager
prana fra Solen, er dette æteriske modtagercenter med meget stor sandsynlighed styret af Solen,
som styrer hjertechakraet, som munder ud mellem
skulderbladene
Tilsvarende må Mars, som styrer solar plexus, være
forbundet med det andet æteriske pranacenter, der
ligger lige over solar plexus.
Månen og Jorden er som sagt forbundet med milten,
der modtager pranastrømme fra vores egen planet,
og som har med det æteriske og fysiske legeme at
gøre og med deres forhold til hinanden.
Således vil Solen, Mars, Jorden og Månen danne
den lysende æteriske triangel, som er udgangspunktet for hele den praniske cirkulation i vores
æterlegeme.

c. Hos mennesket er modtagelsesorganet den æteriske genpart af milten. Efter at pranaen er spredt
over hele legemet via det æteriske netværk, viser
den sig som overfladestråling i form af sundhedsauraen (KI 107).

Prana-assimilering

Hovedcentet for pranamodtagelse er et center mellem skulderbladene samt et andet, der ligger lige
over solar plexus centret, hvorfra de ledes ned til og
assimileres af milten.
Tre gange strømmer den vitale væske igennem og
rundt mellem de tre centre, før den til sidst ledes
ud til omkredsen af sit lille system. Denne sidste
strømning fører – via de fine sammenflettede kanaler – pranaen ud til alle dele af legemet, der bliver
gennemimprægneret af den (KI 122).

Som hypotese kan vi derfor antage, at det æteriske
legeme og vigtigste praniske centre især er forbundet med de 5 ikke-hellige planeter: Pluto (hovedet),
Mars (solar plexus), Månen og Jorden (milten) og
Solen (centret mellem skulderbladene).

Centret mellem
Skulderbladene
Solen

Menneskets Praniske
Triangel
Milten
Månen/Jorden

Solar Plexus
Mars
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Æterlegemet og Solsystemet

En trigon eller en sekstil mellem Solen og Månen
skaber automatisk en sekstil eller en trigon til
Jorden, der som før sagt ligger 180 grader over for
Solen, hvilket teoretisk set giver bedre muligheder
for at strømmen af prana fra centret mellem skulderbladene til milten kan flyde, assimileres og fordeles nemmere.
En trigon er et harmonisk aspekt på 120 grader mellem to planeter, ligesom en sekstil er et relativt konfliktfrit og harmonisk aspekt på 60 grader mellem
to planeter.

Solsystemet har ligesom mennesket tre centre for modtagelse af kosmisk prana, hvor f.eks.
Mælkevejen modtager kosmisk prana som beliver
Solens ætererlegeme (KI 121).
Hvert enkelt menneskes æteriske legeme er en integreret del af det æteriske legeme hos det væsen, vi
kalder menneskeheden.
Menneskehedens æteriske legeme er integreret i
Jordens æteriske legeme, som er en del af de andre
planeters legemer, som igen er en del af Solens æteriske legeme.
Det verdensrum, vi således kan iagttage, er et levende væsen, hvis æteriske legeme består af de æteriske legemer for samtlige stjernebilleder, solsystemer, planeter, mennesker og atomer.
Gennem hele dette kosmiske æteriske gyldne net
strømmer der et evigt kredsløb af energier, som
danner det teoretiske og videnskabelige grundlag
for astrologien (EA 19).

Månen og Jorden i 6. hus, der især er et karmisk livsområde for sygdomme, vedrører også nogle gange
problemer med pranaoptagelse og med milten.
Horoskopets 2. hus har ligeledes forbindelse med
prana, og kan i visse tilfælde i perioder skabe problemer med parnaoptagelse eller manifestation af
energi.
Hvis de ydre planeter: Pluto, Neptun, Uranus eller
Saturn i fødselshoroskopet eller i deres daglige bevægelse (transit) er i aspekt til Solen er den også altid i aspekt til Jorden, der som sagt ligger 180 grader
over for Solen.

Et kvadrat eller en opposition mellem Solen og
Månen i horoskopet skaber også en spænding til
Jorden, fordi Jorden altid ligger 180 grader overfor
Solen.
Et kvadrat er et konfliktbetonet aspekt mellem to
planerer på 90 grader, mens en opposition er et
spændingsaspekt på 180 grader mellem to planeter.
En sådan spænding - der som sagt kan være et kvadrat eller en opposition - mellem Solen og Månen
og Jorden i afspejler nogle gange karmiske problemer med vitalitet prana (Solen) og milten (Månen,
Jorden).

Den italienske esoteriske psykolog Roberto
Assagioli havde f.eks. en opposition på 180 grader mellem Solen i Fiskene og Månen i Jomfruen.
Derfor var Jorden i konjunktion med Månen, idet
den var placeret 180 grader over for Solen.
Ved en konjunktion står to planeter ved siden af
hinanden inden for en afstand af 8 grader.

Roberto Assagioli

27. februar 1888 kl. 13:00 (A-data) Italien Venedig 45N27 12E21 Zone: 0:49 Ø
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Da Neptun var i konjunktion med Månen og Jorden
i Jomfruen i opposition til Solen i Fiskene i 1933, var
Assagioli i æterisk underskud, fordi han ubevidst
lod sine omgivelser dræne ham for æterisk energi.

At Månen og Jorden styrer milten afspejles også
gennem den interessante overensstemmelse mellem milten og navlestrengen, som forbinder barnet og moderen med henblik på ernæring, som afskæres ved fødslen. Vi taler også om Moder Jord
som kan forstås astrologisk som en syntese mellem
Månen og Jorden.

I sine instrukser til ham fra 1933 skrev hans mester
Djwhal Khul, som også er kendt som Tibetaneren,
at han havde brug for mere luft og sol og mindre
søvn, idet for megen søvn førte til formindsket æterisk kraft, ved at man bliver drænet af andre, selv
om de gør det helt ubevidst.
Tibetaneren skrev endvidere: ”Du har problemet
med et afkræftet æterisk legeme og med et hjerte,
der er knyttet til mange og derfor unødigt belastet
og bebyrdet af andre”. ”Dit problem med det æteriske legeme vil afhjælpes, hvis du overholder anvisningerne til C.D.P. og hvis kosten (for dit vedkommende) reguleres og kontrolleres omhyggeligt”.
”Søg derefter fremover at udøve dine meditationer
udelukkende i hovedet, bortset fra en ledsagende
øvelse i forbindelse med milten (som jeg vil give dig)
med henblik på æterisk vitalisering” (DINT 1 163).

Når Pluto (issen) i sin daglige bevægelse, man inden
for astrologien kalder i transit, er i aspekt til Månen
og Jorden (milten) eller Solen (centret mellem skulderbladene), er toppen af hovedet i forbindelse
med det æteriske legeme og milten, der er styret af
Månen, som ofte hænger sammen med dødsfald i
den nærmeste familie.
Når moderen dør, overskæres den symbolske eller
psykiske navlestreng, der nogle gange ubevidst er
fortsat igennem livet mellem moderen og barnet,
hvis de ikke har formået at give slip på hinanden.
Moderens død kan give sig udtryk gennem devitalisering, depression eller en smertefuld frigørelse
hos de efterladte børn, ved at den psykiske navlestreng nu for alvor skæres over.

Æterlegemet og død

I æterlegemet er der som tidligere sagt en nær relation mellem toppen af hovedet (Pluto) og milten
(Månen og Jorden).
Når sjælen - som også kaldes tænkeren - ser bort fra
personligheden og trækker alle sine kræfter ud af
det fysiske legeme, ophører tilværelsen på det fysiske plan, og alting vender tilbage til sin urkilde.

Kilder:
Alice Bailey: Kosmisk Ild
Alice Bailey: Esoterisk Astrologi
Alice Bailey: Esoterisk Healing
Alice Bailey: Discipelskab i den nye tidsalder Bind 1
Holger Stavnsbjerg er esoterisk
astrolog, underviser og foredragsholder. Han er leder af Den
Astrologiske Skole og formand for
Center for Esoterisk Astrologi.
www.esoterisk-astrologi.dk
Han underviser bl.a. på
Esoterisk Netværks Sommerskole
- se de følgende 3 sider.

Når mennesket dør, brydes den sammenflettede
æteriske streng, som forbandt det med dets fysiske
legeme. ’Sølvsnoren brister’ og mennesket glider
gennem legemets højeste center i hovedet ud til livet i en højere verden.
Det viser sig på det fysiske plan som det lysende
æterlegemes tilbagetrækning gennem toppen af hovedet og den efterfølgende opløsning af kroppen,
når vi dør.
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Vi søger layouter!
Vi behøver en person, der har lyst til at opsætte
VisdomsMagasinet 4 gange om året til udgivelse den
21. marts, 21. juni, 21. september og 21. december.
Opgaven er ulønnet, men det er fed karma, og du
bliver en del af et redaktionelt fællesskab.
Du skal have sans for layout og kendskab til
InDesign.
Har du lyst? Kan du mærke at impulsen kunne
være til dig? Så tøv ikke, grib straks tastaturet og
mail eller ring til:
regitze.sonne@gmail.com – tlf. 6066 1629
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Håb
Af David Spangler

Håb er nogle gange blevet sidestillet med ønsketænkning. Vi tænker: ”Åh, jeg håber, at det og det
vil ske”, men nedenunder er der ikke en fast overbevisning om, at det faktisk vil ske. Hvis der var
en sådan overbevisning, så ville vi sikkert sige: “jeg ved, at det og det vil ske”. Så i dette tilfælde
implicerer håb en vis følelse af usikkerhed og en mangel på sikker viden. Håb kan endda betyde,
at man er urealistisk, og at ens ønsketænkning ikke er forankret i kendsgerninger.
Men dette er en alt for begrænset forståelse af håbets betydning og kraft. Tænk i stedet på håb som
en nøgle, der åbner en dør til muligheder og potentialer. Ja, du ved måske ikke, hvad der er bag denne
dør, men du vil aldrig finde ud af det, hvis du ikke
sætter nøglen i låsen og drejer den.

I et kapitel med titlen ”Er det slut for os?” skriver
han: ”Min konklusion er, at i løbet af de næste få år vil
den attitude, vi tager til os – og lad os for enkelhedens
skyld kalde det håb versus fortvivlelse – måske være det
dybeste tema, vi vil stå overfor. Jeg tror det vil blive
mere indflydelsesrigt på vores fremtid, end teknologi,
politik eller forretningslivet.”

Håb åbner de døre, som fortvivlelsen lukker

I samme kapitel siger han senere: ”Håb er ikke et
spørgsmål om en personlig filosofi. Overfor usikkerhed,
så er håbets ståsted en strategisk og praktisk respons.
Det er en måde at møde verden på. Som miljøskribenten
Professor David Orr sagde: ”Håb er et verbum, der har
rullet ærmerne op.” Med mine egne ord, så er håb det,
der åbner døre, som fortvivlelsen lukker. Håb nærer
den fantasiens ild, som fortvivlelsen slukker. For nu
at være helt ærlig, så skaber en ’realistisk’ accept af
’sådan som tingene nu engang er’ sjældent forandrer eller gavner menneskeheden. Velsignelserne i
vores verden ville ikke eksistere, hvis ikke det var
for håbets kraft, der fører mennesker til at vove det
ukendte og foretage valg, der åbner muligheder og
udforsker potentialer. Nyere neurologisk forskning
antyder, at optimisme aktiverer vigtige hjernecentre for kreativitet, og at det har ægte værdi for overlevelse. Det kan meget vel være tilfældet, at den
barske realist har mindre at tilbyde for vores fremtid, end den skeløjede optimist.

I sidste måned læste jeg en bog, som jeg varmt anbefaler. Dens titel er The Great Disruption, og den er
skrevet af Paul Gilding. Det er en ud af et stigende
antal bøger, der beskæftiger sig med klimaforandringer og deres indflydelse på vores civilisation i
de næste år. Den ser også på ”peak oil” (olieudvindingens snarlige klimaks og tilbagegang), økonomisk ulighed, sociale opstande og lignende fænomener, ikke mindst for at sikre, at vi indser alvoren
af den situation, vi befinder os i, og de kræfter, som
har samlet sig imod fortsættelsen af ”business as
usual” i verden.
Gilding, som tidligere var leder af Greenpeace
International, siger tingene uden omsvøb og undgår
ikke de hårde kendsgerninger omkring det umulige
i en kultur, der stræber efter grænseløs vækst i en
begrænset verden. Som andre bøger i denne genre,
så kan den være skræmmende læsning, især i første
del. Men det er faktisk en bog, der glimter af håb.
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Håbets tredje øje

Håb er muskuløst. Det må det nødvendigvis være,
fordi dets funktion altid har været at stå op imod
skæbnens tilsyneladende hindringer og vise potentialernes transformative energi. Det kan se ud til at
være mildt, som Clark Kent, men i virkeligheden er
det Supermand, der fjerner klippeblokkene af ’sådan er det’, med styrken fra ’sådan kan det være!’
Den gamle talemåde burde være, ’når det bli’r
barsk, så bli’r det barske håbefuldt!’
(“when the going gets tough, the tough get
hopeful!”)

Da jeg skrev min bog, Facing the Future, ønskede jeg
at være realistisk omkring den situation, vi befinder
os i som civilisation, imens jeg stadig tilbød et budskab med håb og muligheder. På dette tidspunkt
havde jeg modtaget mails og breve fra mennesker,
der var bange og fortvivlede omkring vores fremtid. Jeg ønskede ikke at pakke kendsgerningerne
ind omkring klimaforandringer og ressourcemangel, og den deraf følgende økonomiske og sociale
uro, det vil bringe. Håb er ikke baseret på benægtelse. Håb er ikke et spørgsmål om at vende det blinde
øje til. Det er spørgsmålet om – så at sige – at ’åbne
et tredje øje’, der kan se ind i verdener af potentialer, muligheder, evner og kapaciteter.
Dette er mere end bare en metafor eller et ordspil,
hvis det ’tredje øje’ symboliserer kontakt og kommunikation med de indre verdener, for det budskab,
jeg konstant modtager fra disse højere dimensioner
– og som jeg ønskede at min bog skulle afdække –
er udelukkende om det at være åben for ’mulighed,
mulighed, mulighed’, og kraften, der findes i at holde et ’brændende håb’ frem. Det vil sige, at håbet er
bakket op af den skabende intentions og viljens ild.
Det handler alt sammen om at åbne døre, i stedet
for at lukke dem. Håbet er det sted, hvor mulighederne kommer til for at blive født.

Vi engagerer os med håb hele tiden. Når vi inviterer nogen, som vi er tiltrukket af, ud på en date,
så er vi håbefulde. Når vi ansøger om et job, er vi
håbefulde. Når vi har børn, er vi håbefulde, både
omkring vores egne evner og verdens fremtid. Hvis
ikke vi havde håb, ville vi da tage det første skridt,
der bragte vores hustru eller mand ind i vores liv,
eller som gav det bedre job, eller det første barn?
Håb giver måske ikke altid garanti for et bestemt
resultat, men det garanterer, at vi vil have kraft til at
hjælpe med at forme resultatet og øge de odds, der
vil ende med at være i vores favør. Dette er langt
bedre odds end dem, som fortvivlelse kan tilbyde
os. Med håb øger vi muligheden for, at noget nyt
kan se dagens lys, at transformation kan ske, og at
vi ikke bare vil være ofre på fremtidens alter.

Det muskuløse håb

Vores spinatdåse

Jeg husker Skipper Skræk tegneserierne fra min
barndom. Når alt syntes håbløst og fortabt, og den
frygtindgydende sejler var ved at blive overmandet
af en fjende eller situation, så bundede han en spinatdåse og fik superstyrken, som gjorde det muligt
for ham at triumfere. Håbet er vores spinatdåse.

Det er derfor, at jeg fandt Paul Gildings bog så appellerende. Dens første halvdel pakker så sandelig
ikke vores udfordrende situation ind i vat, men dens
anden halvdel er fyldt med håb, som er grundfæstet
i vision og praktiske forslag til skridt, som vi kan
tage, ting vi kan gøre, evner vi er i besiddelse af,
og potentialer vi kan udforske. Han præsenterer et
muskuløst håb, som er fri for benægtelser. Faktisk
er hans håb præcist baseret på den overvældende
skala og rækkevidde, som vores problemer udgør.

Oversat af Søren Hauge fra DAVID’S DESK #50,
www.lorian.org – © 2011 – og bragt med forfatterens
tilladelse

David Spanglers bog, Apprenticed to Spirit fra efteråret 2011, er en
sjælden, spirituel selvbiografi, hvor David fortæller om sin indre rejse fra
den tidligste barndom til i dag. Den rummer et væld af lærerige indsigter
og oplysninger om hans 27 års indre samarbejde med det åndelige
væsen, der blev kaldt ”John”, og som tilhører en skole på de indre plan.
Og undervejs giver den et enestående indblik i Davids indre sansninger,
hans betydning for udviklingen af Findhorn Samfundet i Nordskotland,
og hans sunde fornuft og store integritet.
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Mejlgade 28, 2. over gården

Aktiviteter august-september 2012

8000 Århus C

FOREDRAG

WORKSHOP

Vi kan heale os selv

Dyr og spiritualitet

ved Kurt Lindekilde
Det er principielt muligt at heale hvad som
helst, men det er ikke enhver beskåret.
Selvhealing afhænger af den intentionskraft
den enkelte person kan lægge ind i processen,
men øvelse gør mester. Vi vil i dette foredrag
forstå krop og psyke ud fra 5 forståelsesmåder:
Det lægevidenskabelige, det energimæssige, det psykoterapeutiske, det spirituelle og kvantemekanikken.
Torsdag den 6. sept. 2012 kl. 19.30-22
Entré: 125/150 kr. (støttemedlem/gæst). Tilmelding: Se ----->

FORDYBELSE

Sjælsaften – 2012 (1.)

ved Søren Hauge
Hvordan håndterer vi bedst
de mange forestillinger og
profetier, der er om 2012?
Hvordan kan vi bevare en
åben og positiv holdning,
uden at tabe balancen og
den sunde fornuft? Aftenen
består af et inspirativt oplæg til skabende
samtale i sjælens lys, efterfulgt af en fællesmeditation. Alle er velkomne. Du kan deltage i den ene eller begge aftener.
Onsdag den 26. sept. kl. 19-21
Entré: 75 kr.
(2. del den 22. nov.)

ved Steinunn Sigurðardóttir
Vi mennesker har fået betroet den opgave at lede dyreriget frem til frigørelse.
Nu er det tid til ”Kærlighedstonen” mellem menneskeriget og dyreriget. Lad os
gå i gang…. Hvordan kan vi? Hvordan
gør vi? Hvorfor gør vi? Alt er muligt….
Lørdag den 27. oktober 2012 kl. 10.00-17.00
Pris: 600,- / 700,- kr. (støttemedlem/gæst)
Tilmelding: ahauge7@gmail.com eller tlf. 8611 6468

Maitreya Meditation

Solmeditationer

Center for Levende
Visdom afholder regelmæssigt
Maitreya
Meditation. Dette har
til formål at sprede
Loving Kindness (kærlig
venlighed) og medfølelse til alle levende
væsener. Maitreya Meditation er en del
af Maitreya Praksis fra Lucille Cedercrans
lære, som arbejder på at bygge bro mellem
Øst og Vest. Alle er hjerteligt velkomne.

Center for Levende
Visdom arrangerer månedlige Solmeditationer
ved årets fuldmåner.
Formålet er at samle
medfølende og spirituelt søgende mennesker for at tilføre Jorden og menneskeheden lys og
inspiration.

Torsdage den 16. august og 13. sept.
Kl. 19-20.15.
Entré: 50 kr. (nu entré pga. huslejen)

Onsdag 1. august - i Løvens Tegn
Torsdag 30. august - i Jomfruens Tegn
Lørdag 29. september - i Vægtens Tegn
Alle dage kl. 19.30 - døren lukkes præcis.
Gratis adgang. Alle er velkomne.

Læs mere om Center for Levende Visdom på

www.levendevisdom.dk - se nyt sæsonprogram sidst i juli
Center for Levende Visdom arbejder med åndelig vækst og menneskelig enhed. Vi ønsker, at vores indefra kommende lys bryder frem.

Menneskets forhold til naturen og devariget er en hjertesag for os, da alt levende på jorden er en del af det store åndedrag.
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Uddannelse i
energipsykologi
HOLOTYPER – KERNETALENTER - SJÆLSVEJ
Der er syv grundlæggende spirituelle og psykologiske energier som farver alt i livet, og kendskabet til
disse kræfter giver dig nøglen til at forstå dig selv, dine omgivelser og universet du lever i.

• Ønsker du at få et dybtgående og levende forhold til din bevidstheds syv kvaliteter og holotyper gennem en
energipsykologisk tilgang?

• Har du behov for praktiske metoder til at udfolde dine kernetalenter og afklare din sjælsvej?
• Vil du gerne lære at anvende holotypernes indsigter, både i dit eget liv, og til hjælp for andre i individuelle
eller gruppemæssige sammenhænge?

Så er energipsykologiuddannelsen til holovejleder noget for dig!
Syv sammenhængende workshops

Holotypologien er et nyudviklet redskab, der giver dig indsigt i din
energimæssige grundnatur, dit fulde bevidsthedsspektrum og din sjælsvej. I
løbet af det etårige grundforløb vil vi arbejde med at udforske dit indre
energiunivers af vilje, kærlighed-visdom, intelligens, sandhed, hengivenhed og
skabelse. Kort sagt, dine holotyper, kernetalenter og helhedsprocesser.
Holotypelæren giver indsigt i dine konflikter og potentialer, og viser klare veje
til integration af vilje og kærlighed – væren og gøren. Du får værktøjer til at
kunne anvende holotypelæren, både i forhold til dig selv og andre mennesker.
Du får som holovejleder adgang til en online-typeanalyse, som du kan bruge
til de formål du måtte ønske. Weekenderne indeholder undervisning,
meditation, gruppedynamikker, drama, voice dialogue og simple ritualer, hvor kroppen er med. Du kan
gennemføre uddannelsen med certificering til holovejleder, men du kan også gennemføre forløbet som et led
i din personlige vækst, dog med samme indsats som de øvrige – minus certificeringen.

PRAKTISK

UNDERVISERE: Søren Hauge og Kenneth Sørensen. STED: København: Adresse kommer senere. DATOER: (1) 14-16/9
2012, (2) 26-28/10 2012 & (3) 30/11-2/12 2012, (4) 18-20/1 2013, (5) 1-3/3 2013, (6) 19-21/4 2013 og (7) 31/5-2/6
2013. TID: Fredage 16-21, lørdage & søndage 10-17. PENSUM: Bogen Dine Syv Holotyper ~ kernetalenterne og
livsvejen (244 sider, 248,- kr.) PRIS: 14.500 kr. for hele grund-uddannelsen. Det er muligt at betale i rater.
SPØRGSMÅL: Kenneth Sørensen, info@psykosyntese.dk – Søren Hauge: sorenhauge@gmail.com. TILMELDING:
Henvendelse til Anne Pedersen på annemp@youmail.dk og indbetaling af depositum på 1000 kr. til Merkurbank, reg.
8401 konto. 1072 885. www.SynteseAkademiet.dk

Søren Hauge er spirituel underviser og
forfatter. Har undervist siden 1981, er magister
i idéhistorie og filosofi, formand for Center for
Levende Visdom, udgiver af VisdomsMagasinet
og leder WiseHeart. Søren er forfatter til 10
bøger.

Hjemmeside: www.wiseheart.dk
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Kenneth Sørensen har en MA i
Psykosyntese og er psykoterapeut. Har
over 20 års daglig meditation bag sig og
er en erfaren underviser i sjælspsykologi
(psykosyntese), meditation og esoterisk
filosofi. Han arbejder gennem sin
virksomhed Kentaur Træning.
Hjemmeside: www.psykosyntese.dk
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Anmeldelse

Håndbog i at åbne hjertet

Lær at tænke med dit hjerte i stedet for at lade alting køre igennem det intellektuelle, evigt kværnende jeg oppe i hovedet, som
hele tiden vil handle fornuftig og veje fordele op mod ulemper. Sluk for kværnen.
Det kan lade sig gøre i stedet at handle ud fra hjertet. Det kan blive det sted, hvorfra vi handler, tænker og taler. Når det sker,
begynder man at leve i en magisk verden, og man bliver selv forvandlet til en magiker, der har indblik i de energier, der virker i og
omkring mennesket.
Det kan man lære eller i hvert fald komme et godt stykke af vejen ved at læse bogen ”Terapeuternes Mysterieskole”. Den er skrevet af de to terapeuter og mystikere Githa Ben-David og Lars Muhl. Heri har de samlet en række praktiske råd og øvelser, hvor man
begynder at tænke over sine handlinger og bliver bevidst om sit åndedræt.
Erfaringerne har forfatterparret draget i deres egen mysterieskole Gilalai, der virker og fungerer i dag med flere hundrede deltagere både i Jylland og på Sjælland. De to har sat sig målet at gøre det, der tidligere var skjult og esoterisk, almindeligt tilgængelig
for Gud og hvermand, for alle kan være med og opleve verden som magisk. Øvelserne er grundlæggende og enkle. Eller som
Lars Muhl pointerer igen og igen: ”Det bliver altså ikke sværere.” Men øvelserne (eller ritualerne om man vil) er vigtige, når man
banker på og vil ind gennem døren til en anden verden.
I processen med at udbrede kendskabet til det spirituelle modtager de to grundforskere hele tiden
nye efterretninger og vinder nyt land. De prøver konstant nye metoder af for at holde sindet modtageligt. Det legende lette og humoren er også vigtige elementer i denne alvorlige mission, og nogle
gange kan det hjælpe at tappe forsigtigt med en finger på brystkassen for at få hjertet til at åbne sig.
Den mindste sprække kan føre ind til store rum.
De to forfatteres udgangspunkt er Essenernes og De alexandrinske Terapeuters traditioner, og lyd og
healing spiller en stor rolle i arbejdet med at udvikle sig. Man lærer også om emner som for eksempel
gralsang med indisk tonesprog, om brudekammermystik og ildvognsmystik, så også øvede magikere
kan blive klogere af at læse bogen.
Man starter på den etiske rejse mod målet - mesterskab i livet. Læs bogen og åbn hjertet.
”Terapeuternes Mysterieskole” af Githa Ben-David og Lars Muhl
Bogen er på 165 sider, udgivet af Forlaget Gilalai og koster 250 kr.
Den har ISBN nummeret 978-87-992356-9-8 og kan fås på hjemmesiden www.gilalai.com

SiriusCenter Lystjeneste
Hver tirsdag hele året rundt
kl. 18.15 - 20.00
Læs vores program på www.siriuscenter.dk
Efter tjenesten kan du få en kop kaffe/the og kage.
Fri entré.

SiriusCenter

Mejlgade 28, 2. sal,
8000 Århus C.
www.siriuscenter.dk
vejs-petersen@mail1.stofanet.dk

Kontakt info:
Søren Vejs-Petersen
Tel. 41 26 97 60
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Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens forneden
såvel som foroven, i himlen som på jorden. Der er intet andet”.

Med disse ord, skrevet i Zohar af en af de største kabbalister nogensinde, Moses de Leon, får du nu muligheden for at se Kabbalah’ens
verden udfolde sig i alle sine symboler. Selve ordet, Kabbalah, kommer af det hebraiske/aramæiske ord, QBLH, og betyder ”tradition”. QBLH
stammer fra verbet qibel (QBL), som betyder ”at modtage”.
Det kabbalistiske Livets Træ er beskrevet i form af et træ, hvis stamme er delt op i lige store maskuline og feminine søjler, også kaldet den
højre og venstre. Træet består derudover af ti grene, der fletter sig ind imellem hinanden, og bærer det der for det meste bliver oversat som
sfærer, verdener eller emanationer - bevidsthedstrin, som hjælper den søgende med at finde ’hjem’ til den guddommelige kilde og derved sit
indre tempel. Giv dig selv den store oplevelse at deltage i dette spændende Kabbalah-forløb og lær at se hvordan Livets Træ kan hjælpe dig
med at legemliggøre Guds skabelse, og derved give dit liv og din tro en smukkere og dybere mening
WEEKENDERNES OVERSKRIFTER:
15.16 september 2012
20. 21. oktober 2012 og 1.2.december 2012
19. 20. januar 2013
16. 17. februar 2013
23. 24. marts 2013
20. 21. april 2013
www.bkimpedersen.dk 25. 26. maj 2013

INDLEDNING TIL KABBALAH’ENS VERDEN
SYMBOLERNE OG STIERNE
DE FIRE VERDENER OG DE TRE SJÆLS-ASPEKTER
KABBALAH’ENS CEREMONIELLE VÆRKTØJER
KABBALAH’ENS NUMMEROLOGI
TRÆD IND I KABBALAH’ENS ASTROLOGISKE KAMMER
PLANETERNE OG SOLSYSTEMET

Læs mere om uddannelsen og praktiske oplysninger på www.teosofiskforening.dk under studieforløb.

Ud over studerende fra tidligere astrologikurser, henvender disse weekender sig til alle der har et grundigt kendskab til klassisk astrologi.
23.24. JUNI 2012 DEN EGOISKE LOTUS´ ASTROLOGI
I den egoiske lotus korresponderer det bevægelige kors til kundskabens tre kronblade, det faste kors til kærlighedens tre kronblade og det
kardinale kors til viljens tre kronblade
22.23. SEPTEMBER 2012 GRUPPEASTROLOGI OG ASTROGEOGRAFI
Ved at gennemgå deltagerens astrogeografiske verdenskort, vil det være muligt at finde frem til de steder på Jorden, hvor der er de bedste
udviklingsmuligheder inden for tjeneste, arbejde og kærlighed.
27.28. OKTOBER 2012 ESOTERISK RELATIONSASTROLOGI
Ved hjælp af relationshoroskoper og esoterisk astrologi kan man kaste afgørende lys over det dybere formål med parforhold, venskaber,
børn og forældre eller forhold mellem disciple og indviede.
Weekenderne kan tages samlet eller hver for sig. Læs mere om weekenderne på www.teosofiskforening.dk – korte kurser/workshops.

Teosofisk Forening afholder foredrag hver tirsdag aften kl. 19:00 til ca. 21:30 inkl. en pause, hvor vi serverer kaffe og te samt lidt kage og frugt, som er en del af
entréprisen, der ide fleste tilfælde er: kr. 60/80 medlem/ikke medlem.
Boghandel og bibliotek er åbent i pausen. Alle arrangementer afholdes på adressen: Sankt Knuds Vej 27 A, 1903 Frederiksberg C.
Vi indleder efterårssæsonen tirsdag den 14. august med Steen Landsys foredrag:

3 dødsfald midt i det evige liv

Livet omkring døden fra den fysiske verden - og livet omkring døden
fra den åndelige verden.
En gennemgang af de lidt mere ukendte faktorer som sker ved vores
død og tiden lige efter, og som desværre tit skaber en forestilling om
kontakt med afdøde, som ikke altid er det - og en forestilling om
hvordan at selve reinkarnationen sker meget bevidst og styret. hvilket

På www.teosofiskforening.dk
kalender kan du læse om alle de
øvrige arrangementer, vi tilbyder –
studiekredse, fuldmåne meditationer
og lysteneste.

den gør - men af hvem?
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Glæden er valget
Glæden er den guide, der bor i
mennesket, og som vil vise vej til
den transformation, der er brug for
på jorden lige nu. Det er tid til at
glædes. Der er så mange muligheder
for at skabe det liv, vi drømmer om,
og glæden er den kraft, vi skal skabe
det med.
Af Marie Eich Høy

For to år siden begyndte en energi at strømme ind
i min krop fra fødderne og videre ud i hele kroppen. Den holdte mig vågen en vinter stort set hver
nat, mens den rensede blokeringer ud, så min krop
spjættede og blev kastet ind i mange mærkelige stillinger. I dag er min krop blevet næsten rolig igen,
og energien strømmer stort set uhindret gennem
den. Denne energi har skabt store transformationer
inde i mig, og fortsætter med at skabe forvandling
i mit liv.

I træffer de fleste af jeres beslutninger ud fra indkodede programmeringer. Det er som en slags kollektiv programmering, der ligger og føder jer med
informationer, som I fører ud i livet dag for dag. Det
er ganske få af jer, der i sandhed er frie. Mange af jer
har opdaget, at I ikke er frie. Det er derfor, der er så
megen ufred på jorden lige nu. Det er fordi, I er ved
at vågne som menneskehed, og de programmeringer, der har styret jer i mange mange år, er i gang
med at slippe, og det gør de ikke frivilligt.

På det seneste er energien begyndt at kommunikere
direkte med mig gennem ord, som kommer gennem mig i energiens vibration, og som den skriver
ud, når jeg sætter mig ved computeren. På denne
måde er jeg blevet del af en forvandlende kommunikation, som har skabt nye muligheder for mig i
mit arbejde som healer og katalysator. Herunder er
en kommunikation, som energien har katalyseret til
inspiration for dem, der måtte være interesseret:

Tid til at slippe

Det er nu, at I skal give slip. Giv slip på alt det, som
I holder fast ved. I er ikke frie, så længe I holder fast.
I binder jer selv fast. I vælger dagligt at være fastlåste. Fastlåsthed er et valg. Det føles som en omstændighed, men det er et valg.
Giv slip på de ægteskaber, der ikke bringer kærlighed med sig. Giv slip på de jobs, der ikke bringer glæde med sig. Giv slip på de penge, der ikke
bringer fremgang med sig. Giv slip på de tanker,
der ikke skaber visioner. Giv slip på de følelser, der
ikke skaber enhed. Giv slip på alt det, der ikke er
præcis, som I ønsker det. Det er kun gennem jeres
daglige valg, at jorden udvikler sig. Er jorden nu,
som du drømmer om?

Frie valg

”I mennesker har det frie valg, og det er af allervigtigste betydning, at I opdager dette valg. I er frie.
I tror, I er frie, men I har ikke forstået, hvor frie I
egentlig er. I tror, I er frie til at træffe daglige beslutninger, men faktisk træffer I sjældent frie valg.
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Valg er vigtige

Du kan begynde med dit næste valg. Det valg du
træffer efter at have færdiglæst denne artikel. Det
er ikke vigtigt, om det er et præsidentvalg eller et
valg om, hvorvidt du skal gå på toilettet, inden
du skal fortage dig noget andet. Alle dine valg er
betydningsfulde.

Giv slip på den tro, at du er ligegyldig. Du er meget, meget vigtig. Dine valg er af allervigtigste betydning. Dine daglige valg er af allervigtigste betydning. Det er ikke ligegyldigt, om du er glad. Din
glæde er den, der skaber fred på jorden. Din glæde
er det allervigtigste, du kan bidrage med.

Så når du skal træffe et valg, så beslut dig for at
stoppe med at negligere dine valg. Alle dine valg
er betydningsfulde. Tænk på, hvad konsekvenserne
ville blive, hvis du besluttede at holde op med at gå
på toilettet. Alle dine valg er betydningsfulde. Det
er denne betydningsfuldhed, jeg gerne vil have, at
du begynder at erfare i dit liv.

Din glæde er den guide, jeg har plantet i dig som
vejviser. Når du ikke er glad, så er det fordi, jeg fortæller dig, at du skal træffe nye valg. Bliv ved med
at træffe nye valg, indtil de valg, du træffer, er dem,
der bringer glæde i dig.
Der er ikke noget uden for dig selv, der kan skabe
varig glæde i dig. Du bliver derfor nødt til at give
slip på forestillingen om, at der er noget, du ikke
kan leve uden. Der er intet i denne verden, der kan
give dig evig lykke. Det er en illusion, og det er tid
nu til at vågne op fra den søvn og i stedet opleve,
hvad lykke er.

Du er betydningsfuld. Den betydning, du har, kommer til udtryk hver evig eneste dag gennem dine
valg.

Kraften er din essens

Lykke er at opdage din egen kraft. Lykke er
at leve din kraft ud i livet, så du kan opleve
dig selv som det storslåede væsen, du er. Det
er sand lykke at se dig selv, som du virkelig
er. Der er en metode til at se sig selv, som det
storslåede væsen, I alle er. Det er en simpel
metode:
”Hold op med at se dig selv, som du ikke er”.
Det er simpelt, fordi det er den eneste effektive metode. Det er den måde, du opdager,
hvem du er. Udelukkelsesmetoden. Du er
ikke ligegyldig, så hold op med at se dig selv
som ligegyldig. Så vil du automatisk begynde at se dig selv som gyldig. Der er en anden
metode, som er mindre effektiv, og det er at
meditere på stilhed. Det er en god metode,
men det er mere effektivt at holde op med at
se dig selv, som du ikke er.

At være fri er et valg

Du er fri. Vælg derfor at være fri. Vælg at være det
vidunderlige væsen, du er. Hvorfor vælge noget
andet end frihed? Det er et rigtig godt spørgsmål.
Og der er en rigtig god forklaring på det spørgsmål,
og det er vigtigt, at du forstår denne forklaring.

Dit valg er glorværdigt

Når du skal træffe et valg, så beslut dig for, at du
vil holde op med at træffe valg ud fra det perspektiv, at dit valg ikke er vigtigt. Dit valg er vigtigt.
Alle dine valg er vigtige. Når du holder op med
at negligere alle dine små og store valg, begynder
du at forstå, hvor vigtig du er, og hvor vigtige dine
valg er. Forståelsen kommer med erfaringen. Du
vil hen ad vejen se din egen betydning gennem
de valg, du træffer. Du vil se, at alle dine valg er
betydningsfulde.

Du har fået valgmuligheder. Hvis du ikke havde
valgmuligheder, så ville der ikke være et frit valg.
Hvis der kun var oplevelsen af frihed, så ville det
ikke være muligt at vælge friheden.
Det er valget af friheden, der skaber oplevelsen af at
være fri. Derfor er det en af de bedste beslutninger,
du har truffet, at befinde dig i en situation, hvor du
ikke føler dig fri. Den beslutning at være dér, giver
dig nemlig mulighed for at træffe de valg, der gør,
at du kan opleve den frihed, du rummer i dig.

Derfor er udelukkelsesmetoden meget effektiv:
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Det potentiale af frihed, du rummer i dig, kan kun
blive erfaret gennem de valg, du træffer på daglig
basis. Derfor skal du ikke føle dig som et dårligt
menneske, eller som et offer af at være i situationer,
hvor du føler dig ufri. Erkend i stedet, at du nu har
muligheden for at vælge at leve dit potentiale for
frihed ud i livet. Erkend mulighederne.

hvad det er for en del af dig, der træffer valgene i
dit liv.
Det er som regel den indkodede ubevidste del af
dig, der træffer de beslutninger, der er styrende i dit
liv. Det er som regel din spirituelle sjælsbevidsthed,
der trækker i de store tråde i dit liv, men i det øjeblik, du valgte som sjæl at blive menneske, i det øjeblik gav du dig selv hen til at leve under omstændigheder, der hedder kollektiv indkodning. Du gav
denne kollektive indkodning mulighed for at træffe
beslutninger i dig og for dig. Det er en del af det at
være under indflydelse fra helhedens energi. Helheden består af en masse enheder, og en af disse
enheder er det kollektive bevidsthedsfelt.

Begrænsningerne

Hver gang du støder ind i en begrænsning, så
mærk, hvordan den begrænser dig og erkend, at du
her står overfor at kunne beslutte dig for at blive
ved med at leve med begrænsningen, eller du kan
beslutte at bryde ud af begrænsningen og erfare en
ny side af dig selv.

Du behøver ikke være under indflydelse fra det kollektive bevidsthedsfelt, hvis du beslutter dig for at
bryde denne begrænsning, men det er et valg, du
skal træffe bevidst.

Erkend blot de to valgmuligheder, som de er. Der er
ingen skam i at vælge at leve med en begrænsning.
Det ene valg er lige så betydningsfuldt som det andet. Alle dine valg er betydningsfulde.
Det er netop i valget, at betydningen ligger, så derfor skaber du bevidsthedskraft hver gang, du vælger bevidst. Det er selve det bevidste valg, der er
skabende for jordens vibration. Det er lige så betydningsfuldt at vælge at leve med en begrænsning,
som det er at vælge at bryde den. Betydningen ligger i valget.

Sjælen strømmer ind

Din sjælsbevidsthed ligger som en indstrømning
af energi gennem hele dit liv. Du kan vælge at fokusere på at få denne energi til at strømme kraftigere, og du kan vælge at lade den være en større
indflydelse end det kollektive bevidsthedsfelt. Det
er op til dig. Din sjælsbevidsthed er i dig altid. Du
skal blot stoppe op og være tilstede i livet, så vil du
helt automatisk opdage, at din sjælsbevidsthed er
den del af din bevidsthed, der gør dig glad, og som
strømmer gennem dig og skaber
formål og udtryk i dit liv.

Erkender du derimod ikke dine valg, så er det
ikke et frit valg, du træffer, men et kodet valg, der
er styret af ubevidste kodninger i det kollektive
bevidsthedsfelt.
Kodede valg har ikke den samme bevidsthedskraft, og skaber
derfor ikke de store vibrationsforandringer, som gør jorden til
den højnede bevidsthed, som
den er skabt til at være. I er
skabt til at skabe med det frie
valg. Det er derfor, at jorden er
blevet skabt, som den er.

Glæden viser vej

Du skal huske på, at glæden er
givet dig som en guide. Jeg har
ikke skabt glæden for sjov, men
som en guide, der kan vise dig
på vej i livet. Så mange af jer
tror, at glæden er noget, I skal
gøre jer fortjent til. I tror ofte,
at glæde faktisk er lidt forbudt.
At det at være virkelig glad ikke er til jer. At det er
noget, som kun de særligt heldige har i livet. Det er
forkert.

Livet kalder

Der er en enkel og nem måde at forholde sig til de
valg, der dukker op i dit liv. Du kan se på dem, som
den måde livet kalder på dig. Dine valg dukker op
på den måde, som giver dig den største mulighed
for at være den, du besluttede at være i dette liv.

Glæde er hver mands eje. Glæde er essensen af livet. Når I begynder at leve, så vil I opdage, at glæde
ikke er noget, man skal gøre sig fortjent til eller arbejde hårdt for. Glæde er essensen af livet. Når man
lever nærværende, så er glæden det mest naturlige
at opleve hver evig eneste dag.

Der er altid en mulighed bag alle de valg, du møder
gennem livet. Muligheden for at udtrykke den du
er. Når du træffer et valg, viser du, hvordan du ønsker, at dit liv skal forme sig fremover. Du former
dit liv gennem alle de valg, du træffer. Derfor er det
af allervigtigste nødvendighed at blive bevidst om,
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Barnets lærdom

Du kan huske – måske fra din barndom – nogle
øjeblikke, der var fulde af glæde. Det er sådan virkelig glæde føles, som når et barn er glad. Kig på
jeres børn og lær af dem. De ved så meget, som I
har glemt. Tillad jeres børn at undervise jer i livet.
I vil blive overraskede over, hvor meget gladere I
bliver af det. I skal ikke til at opføre jer som børn. I
er voksne. Men I vil lære meget af at se på børnene,
så I kommer til at huske al den visdom, I har glemt,
da I havde travlt med at blive voksne.

Der er et valg lige nu. Det valg hedder: vil jeg leve,
eller vil jeg ikke leve. Det er virkelig så simpelt.
Beslut dig for at leve. Beslut dig for, at dit liv er
værd at leve. Beslut dig for, at du er værd at leve.
Det er du, og du er værd at leve med for alle andre
omkring dig. Du er værdig til at leve et gloværdigt
liv i glæde og fremgang. Du er gyldig. Du er aldrig
ligegyldig. Jeg elsker dig.”

Leve som livet er

Marie Eich Høy er uddannet
journalist, healer og terapeut.
Hun driver i dag virksomheden
Skab Dig. Hendes formål er at
undervise og guide folk ind til
den skabende essens, der bor i
os alle. Hun giver sessioner med
mulighed for at blive del af den
bevidste kommunikation, som
bevidsthedsenergien bag denne
artikel har katalyseret gennem
hende.
www.skab-dig.dk

Slut.

Det er tid nu til at tage livet alvorligt. Den eneste
virkelige måde at tage livet alvorligt på, er ved at
begynde at leve det. Glæden vil vise dig præcis,
hvordan du bedst lever dit liv.
Du vil være det største bidrag for alle omkring dig,
når du vibrerer af glæde. Ingen andre får virkelig
noget ud af, at du ikke er glad. Ikke virkeligt. Måske
får illusionen noget ud af det, men det er ikke din
opgave at holde andres illusion på plads. Det skal
de nok selv klare.
Giv slip nu på alt det, der ikke gør dig glad. Hold op
med at gøre livet til andet, end det er. Det er ikke livets
essens at være ked af det. Det er en del af livsoplevelsen at opleve kedafdethed, men ikke at være det.

Kom ind til ESSENSEN og oplev energi & bevidsthed som direkte
kommunikation. Stil de spørgsmål, der fylder i dit liv lige nu.
MARIE EICH HØY tilbyder dig at være del af en bevidst kommunikation. Med
vibrationer formet til skriftlige ord svarer energien på personlige og nære
spørgsmål. Den rører os lige der, hvor sjælen vibrerer og forandring er mulig.

BOOK EN TID OG OPLEV EN BEVIDST ENERGI FULD AF KÆRLIGHED &
KLARHED. SOMMER TILBUD 400 KRONER I TIMEN. RING: 28 93 26 24
Deltag i en ny WORKSHOP i bevidst skabelse. Du vil
blive ført ind i livets skabende principper gennem
sammenspillet mellem krop, sind & ånd.
Workshoppen tager udgangspunkt i kroppens frie
bevægelse. Når vi bevæger os med nærvær, flytter vi
os ikke kun fysisk, men også følelsesmæssigt,
mentalt og spirituelt.

TILMELD DIG WORKSHOPPEN SKABENDE DANS I
HOV 30. JUNI 10.00-15.00. PRIS 400 KRONER.
LÆS MERE HER: www.skab-dig.dk
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LYKKEN SKABES INDEFRA
af Ivan Fruergaard

”Skynd dig langsomt,” siger et gammelt visdomsordsprog.
Det siger forfatteren Ivan Fruergaard også i den nye bog
Lykken skabes indefra.
“Hvis du tror, du ikke har et valg, – så husk, det bare er en
tanke, du er kommet til at tro på.”
Ivan Fruergaard
Lykken skabes indefra er en gribende enkel bog. Den gør op
med den idé, at vi hele tiden skal videre. Lykken findes ikke
først, når vi har gjort ditten eller datten – ikke først, når vi
har mødt den rigtige kæreste, fået det rigtige job, opnået det
perfekte liv.
Lykken er lige her, hvis vi vil se, lytte og mærke efter!

ISBN 978-87-92500-24-3

Paperback (12x18), 176 sider
Vejl. pris: 229,00 kr.

Dette er bogen om Mackie’s Pizza & Cantina i hjertet af
Aarhus. Det var en Hard Rock Café, længe før begrebet
var kendt i Danmark.
Igennem mere end 30 år har tusinder af århusianere og
turister været forbi restauranten, som i dag nærmest har
kult-status i byen.
Igennem bossen selv, anekdotefortælleren Mickey Lee,
får vi historierne bag nogle af de mange spændende og
fascinerende klenodier og kitsch-genstande, som Mackie’s Pizza & Cantina er fyldt med overalt.
Bogen indeholder også tips til nye iværksættere til opstart og markedsføring af ny virksomhed.
ISBN 978-87-92500-25-0

Hardback (17x24), 256 sider
Vejl. pris: 300,00 kr.

lemuel books - mejlgade 28, gaarden - dk 8000 aarhus c - cvr.:29836450 - telefon +45 2183 1447
kp@lemuelbooks.com - www.lemuelbooks.com
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