En nøgle til rette menneskelige relationer
Spørgsmål: “Hvorledes kan viden om reinkarnation føre til rette menneskelige relationer og hjælpe
med til at ”løse alle menneskehedens problemer?”
Undervejs stillede vi et andet spørgsmål, nemlig:
”Gør troen på reinkarnation os dovne, så vi ikke bevæger os så seriøst frem ad den åndelige sti?”
Har troen på ét liv kun en positiv virkning åndeligt set?
Og hvad har alt dette at gøre med de rette menneskelige relationer?
Lad os først se på det meget vigtige princip, som styrer gode forhold og relationer:
SANDHED.
At give og modtage ærlig og sandfærdig kommunikation er måske den allervigtigste del af rette
relationer.
Den nemmeste måde at ødelægge et forhold på er ved at narre den eller de andre i forholdet. Dette
kan skabe en mistillid, som aldrig fuldstændigt kan gøres god igen.
Og hvad har bedrag så at gøre med reinkarnation? En fejlagtig overbevisning i forhold til
reinkarnation og andre åndelige principper indebærer et selvbedrag, og hvis selvet bedrages, så vil
kommunikationen med andre også være vildledende.
Det er rigtigt, at den vildledende kommunikation ikke sker med en bevidst hensigt, men den vil ikke
desto mindre være vildledende og vil derfor formørke rette menneskelige relationer.
Lad os kigge på et af de største problemer i forhold til menneskelige relationer på jorden i dag. I
nogle af brændpunkterne på jorden finder vi terrorrister, som er villige til at sprænge sig selv i
luften og samtidig dræbe uskyldige mænd, kvinder og børn for at glæde Gud.
Hvilken slags forhold har familien til ofrene til dem, som gå ind for sådan en filosofi? I har ret.
Normalt vil de hade gerningsmændene.
Lad os nu se på, hvorfor fanatikeren er både villig til og ivrig efter at ofre sit liv og dræbe uskyldige
mennesker.
I næsten alle tilfælde tror selvmordsbombemanden på, at han kun har ét liv.
Han tror også på, at det er Guds vilje, at han skal ødelægge en anden religion og race.
Han tror også på, at han for evigt vil få en plads i himlen som belønning for at udføre Guds vilje.
Lad os nu forestille os, at denne person blev omvendt og opdagede sandheden med hensyn til
reinkarnation. Hvordan ville han så se situationen?

Loven om genfødsel medfører loven om årsag og virkning og gør den virkelig. Når sandheden
bliver tydelig, vil fanatikeren tænke sig om to gange, førend han vil sprænge 50 mennesker i luften,
for han bliver jo årsag til megen unødvendig menneskelig lidelse.
Hvordan skal han betale for sådan en forbrydelse i et fremtidigt liv? Han tog børns liv uden at tænke
på forældrenes følelser. For at lære hvordan forældrene føler det, vil han måske skulle genfødes,
blive forælder og så opleve, at flere af hans børn bliver ubarmhjertigt dræbt af en galning.
Selvmordsbomberen dræbte måske en elsket ægtefælle elle to. Han kommer måske til at betale dette
tilbage i et fremtidigt liv ved selv at miste et elsket familiemedlem eller to.
Betalingen af sådanne fejltagelser er ikke sort/hvid, men hvis hans bombe dræber 50 mennesker, så
har han samlet sig en gæld på 50 liv. Normalt kommer han enten til at opleve at dø for tidligt 50
gange selv, eller også redder han 50 liv. Sædvanligvis vil der ske det, at han gennemgår lidelse nok
til at lære sand indføling med andre og derefter betaler resten af som tjeneste på en eller anden
måde. Desværre vil én, der er så fanatisk og dræber både sig selv og andre for Guds skyld, ofte tage
mange liv og forårsage megen lidelse, før han lærer at være i sin broders sko.
En af hovedårsagerne til had og dårlige relationer mellem mennesker er intolerance over for
forskelligheder. Dette er især sandt med hensyn til fysiske forskelligheder som race og med hensyn
til forskellige trossystemer. Terrorrister hader ofte andre racer og andre trossystemer.
Vil en forståelse af reinkarnation ændre denne måde at se andre på?
Bestemt! Forståelse for reinkarnation medfører en erkendelse af, at vi har levet mange liv, og de
fleste af os har levet i mange forskellige racer og med mange forskellige trossystemer. Hvordan kan
man hade en anden race, når man indser, at man selv har levet i denne race for et eller to liv siden?
Ydermere vil had til en race bevirke, at man bliver født i denne race i fremtiden for at lære at elske
og forstå den.
Hvordan kan man hade en muslim, en buddhist, en hindu eller en jøde, hvis man indser, at man selv
har været det og måske igen vil fødes ind i mange forskellige religioner i fremtiden?
Hvordan kan man hade homoseksuelle, når man forstår, at uanset hvor heteroseksuel man er nu, så
fødes man cyklisk med en tiltrækning til sit eget køn og skal lære, hvordan man klogt kanaliserer
denne energi?
Hvordan kan man hade en kriminel person, når man indser, at vi alle har været kriminelle i tidligere
liv?
Hvordan kan man hade enfoldige og retarderede mennesker, når man ved, at vi alle har været
enfoldige og retarderede i tidligere liv?
Hvordan kan man forsætte med at hade sin ægtefælle, når man indser, at had vil tvinge os til at
mødes igen for at fordrive hadet? Hvis han eller hun er svær at leve sammen med, vil det være klogt
at undgå at hade, så man ikke skal finde sig i den negative personlighed mange gange i fremtidige
liv.

Hvorfor skulle vi ønske at såre eller krænke andre, når vi indser, at dette skaber en gæld, som vi må
betale, ofte ved at følge smertens sti?
Viden om sandheden om reinkarnation og årsag og virkning fører i sandhed disciplen ind på
harmløshedens sti. Når han når frem til den rette forståelse, overvejer han dagligt, ja ofte flere
gange dagligt, hvordan han kan leve sit liv uden at skade en levende sjæl.
Vi kan således se, at en grundlæggende lære som reinkarnation, som i første omgang ikke synes at
have meget at gøre med menneskelige forhold, viser sig at have rigtigt meget at gøre med dem.
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Om OM, AUM og AMEN
Jeg vil anbefale alle, som synger Sangen regelmæssigt, at lære den udenad, så ordene kommer, uden
at man behøver at huske på dem. På den måde kan man fokusere sin fulde opmærksomhed på
meningen.
Der er en anden vigtig ting, man kan gøre for at forøge den åndelige vibration, og det drejer sig om
at bruge OM. Dette er ikke nævnt i bøgerne endnu, fordi de er skrevet til folk fra alle trossystemer.
Nogle af de almindelige Bibel troende nærer fordomme mod udtryk fra Østen, ligesom nogle New
Age folk sætter lighedstegn ved Biblen og fjernsynsprædikanterne.
Syng et lang OM, der varer hele åndedraget (så længe det føles behageligt), før du synger Sangen.
Brug et toneleje, der føles rigtigt for dig. Dette alene vil forhøje vibrationen.
Hvis du har tid nok, så gør følgende: efter at have sunget den lange OM lyd, så syng 12 korte OM'er
lige bagefter. Tæl ikke antallet, men syng bare indtil du mener at have nået 12. Forlæng det sidste
OM så længe, det føles behageligt.
Syng OM igen mellem hver af de tre strofer og visualiser samtidig gruppen og fuldbyrdelsen af de
ord, du netop har udtalt. Når du er færdig med sidste strofe, så syng AUM i tre åndedrag på
følgende måde:
Første åndedrag: AAAAAHHHHH
Andet åndedrag: OOOOOOOO (som i ”moon”)
Tredje åndedrag: MMMMMMMM
Visualiser gruppen som et center for udstråling af lys og kærlighed og kraft, mens du synger AUM.
Visualiser hvordan jorden transformeres, og himmel og jord bringes sammen.
OM er en nedbrydende lyd, hvorimod AUM er opbyggende. OM kan bruges til at ødelægge alt det,
som står i vejen for Ånden, og AUM opbygger i form alt det, som opfylder Hensigten.
AMEN var oprindeligt en anden måde at sige det hellige ord AUM på. I virkeligheden var AUMANE den oprindelige udtalelse af AMEN, og det betyder: ”Gid de udtalte ord må manifesteres, men
kun for at opfylde Guds hensigt.” Ordene AUM-AUN og AUM-OM blev også brugt, og den fulde

betydning af dem vil blive givet i en fremtidig nøgle. Den nuværende udtalelse af AMEN er en
forvanskning. Man bør i hvert fald altid begynde med AUM lyden: AUMEN. Og her er De
144.000's Sang – den er udsendt i et tidligere nyhedsbrev, men jeg tænkte, det var rart nok at få den
alligevel: De 144.000's Sang Af J. J. Dewey
Vi takker dig, Fader,
at du har åbenbaret for os
dit beskyttende, universelle lys;
at der i dette lys er fuldstændig beskyttelse
mod alle destruktive kræfter,
at din Nærværelses Hellige Ånd
gennemtrænger os i dette lys,
og der hvor vi vil, at lyset skal strømme.

Vi takker dig, Fader,
at du fylder os med
din beskyttende Kærligheds ild,
at der i denne kærlighed er fuldstændig beskyttelse
mod alle destruktive tanker og følelser,
at Kristus-bevidstheden
løftes op i os gennem din kærlighed,
og der hvor vi vil, at kærligheden skal flamme.

Vi takker dig, Fader,
at du er i os og vi er i dig;
at Din Vilje gennem os sendes frem på Kraftens vinger;
at Din Hensigt fuldføres på jorden som i himlen;
at Dit Lys, Din Kærlighed og Din Kraft
manifesteres gennem os
for alle Menneskehedens Sønner og Døtre.
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