
Hvad er kærlighed? Del 1 

Fra et seminar i 2005 med J. J. Dewey 

 

JJ: 

I dag vil jeg tale om et meget populært new age emne. Jeg tror ikke, jeg har talt om det før på et 

seminar, men jeg tænkte, at jeg ville snakke lidt om KÆRLIGHED. 

 

Kvindelig tilhører:  

Ahhhh….mmmm…. 

 

JJ: 

Ja, er det ikke dejligt? 

 

Kvindelig tilhører: 

Jo! 

 

JJ klukler: 

Ja, det er et interessant emne. De fleste af jer her ved, at vi har en gruppe på Internettet, The Keys 

list, hvor folk kommer og går, og hvor jeg næsten dagligt skriver noget, og vi diskuterer forskellige 

emner der. Hver eller hver anden måned kommer der en ny person, sådan en lidt bedrevidende type, 

der mener at vide alt. Disse udfordrende mennesker, der kommer til, har alle en ensartet vibration. 

Blaine, ville du bruge ordet ”irriterende” om dem? 

 

Blaine:  

Ja! 

 

JJ: 

De skælder os altid ud, og de fortæller os altid om kærlighed. Hvad fortæller de os om kærlighed, 

Blaine? 

 

Blaine: 

De fortæller os altid, at alting handler om kærlighed, og at kærlighed er det eneste, der findes, og 

det eneste, vi behøver, og de fortæller os, at vi på Keys listen ikke er kærlige! 

 

JJ: 

I virkeligheden er vi en meget kærlig gruppe, og de fleste af os kommer godt ud af det sammen, og 

mange af os har været længe sammen i denne diskussionsgruppe. Så kommer der en fyr ind i 

gruppen, der fortæller os, at han forstår kærlighed, og at ingen andre gør det, og så skælder han os 

ud. Han irriterer alle i gruppen, og han begynder at bruge øgenavne om folk på listen og fortæller 

os, at vi ikke forstår os på kærlighed, og at vi ikke viser kærlighed, og at vi i det hele taget ikke 

aner, hvad kærlighed er. Folk bliver irriterede på fyren, og så siger han: ”Se, jeg har ret, I er ikke 

kærlige mennesker”. Det ville være lidt det samme, som hvis jeg kaldte Bryan noget grimt: ”Bryan, 

du er et dumt svin”, og Bryan svarer: ”Det var ikke pænt sagt!” Og så siger jeg: ”Bryan, nu er du 

ikke kærlig!” 

 

Tilhørerne ler. 

 



JJ: 

Sådan en fyr melder sig ind i Keys gruppen sådan cirka hver 6. uge med den samme besked om, at 

vi bare er en samling spirituelle bonderøve, og at vi ikke forstår, hvad kærlighed er. Nogle af dem 

vil sige, at hvis vi skriver til dem privat, så vil de forklare det, for de ved virkelig, hvad kærlighed 

er. Derefter skælder de folk ud og afslutter deres indlæg med at sende en masse kærlighed ud. 

Andre påstår, at de er ven med alle. 

Vi oplevede en episode for lang tid siden, da vi holdt nogle møder. Det var dengang, jeg lige havde 

mødt Artie. Denne fyr rejste sig op og begyndte at råbe ordrer ud og at fordømme mig til Helvede. 

Han påstod, at det var Gud, der talte igennem ham. Han kanaliserede tilsyneladende Gud og fik en 

anderledes stemme, og han dømte mig til fortabelse i Helvede og sagde, at jeg havde gjort det skidt 

i alt for mange liv, og at han opgav mig. 

Det er sjovt, at når jeg møder disse fyre, som kanaliserer Gud, Helligånden eller påstår, at de er 

Messias og lignende, så fordømmer de mig altid. Jeg er blevet dømt til Helvede så mange gange, at 

det er ganske forbløffende. Ingen af dem siger nogensinde: ”Du er en retskaffen mand, og du skal 

sidde ved siden af Gud” eller noget i den retning. Men Wayne har kendt mig længe, og jeg er da 

ikke en helt dårlig fyr, vel Wayne? 

 

Wayne: 

Han løber en stor risiko her ved at spørge mig! Jeg har kendt Joe, siden vi var børn, og han er en 

mand uden list og svig og et meget venligt menneske. Meget venligere end jeg nogensinde har 

ladet, som om jeg var, og selv som ganske ung var han en blid sjæl. Jeg har set ham vred, men jeg 

har aldrig set ham hadefuld. 

 

JJ: 

Han elsker at fortælle historien om, hvordan jeg talte raketter som barn, men det er en lang historie, 

som han heldigvis sprang over denne gang. Tak Wayne, jeg skal nok gøre dig en tjeneste en anden 

gang! 

 

Wayne: 

Ok, nu har jeg lyst til at fortælle historien om, hvordan du talte raketterne. Joe havde bestilt en 

masse forskellige raketter gennem et eller andet blad, og en dag da jeg kom forbi efter skole, havde 

han dem alle sammen spredt ud på gulvet, sorteret i forskellige stakke rundt omkring ham som en 

gnier med sit guld. Han var rig med alle disse raketter, og jeg iagttog ham, mens han talte dem. Han 

begyndte at tælle dem anden gang – jeg havde snuppet et par af dem fra nogle forskellige bunker, 

og han begyndte at blive lidt rød i hovedet og udbrød: ”Jeg er sikker på, at der var tolv af dem her 

lige før!” Og så begyndte han at tælle dem igen, mens han gik rundt i en cirkel, og mens han gjorde 

det, lagde jeg et par stykker af dem tilbage. 

 

Tilhørerne og JJ: 

Griner højt. 

 

Wayne: 

Og så begyndte han at hæve stemmen og sagde, at han vidste, hvor mange der skulle være! Hvorfor 

kunne han ikke få det til at stemme! Han blev ved og ved og blev mere og mere frustreret. 

 

Tilhørerne og JJ: 

Griner stadig højt. 

 



Wayne: 

Jeg fortalte ham først, hvad jeg havde gjort, et par år efter! Det morede mig meget som barn – at se 

Joe i vildrede, når jeg lavede grin med ham, og jeg fortalte ham altid først om det et par år efter. 

 

JJ: 

Tak Wayne! Jeg har også nogle virkelig gode historier om ham, som ville være god underholdning, 

men jeg venter lidt med at fortælle dem. 

 

JJ: 

Jeg har bemærket en ting ved de mennesker, som virkelig synes, de har en masse af et eller andet, 

og det er – at det har de slet ikke. For eksempel har virkelig rige mennesker ikke lyst til at fortælle 

andre, hvor mange penge de har, mens mennesker, som bare er halvrige eller som ønsker at blive 

rige, vil vifte med deres diamanter eller prøve at få det til at se ud, som om de har en masse penge, 

eller også bruger de alle deres penge på en dyr bil for at få det til at se ud, som om de er rige. Sådan 

er det også med kærlighed – vi møder atter og atter mennesker, som taler om kærlighed hele tiden 

med den ene side af munden, mens de med den anden side fornærmer alle andre. 

De irriterer virkelig alle, så det er sjovt, hvordan det fungerer. Sand kærlighed inkluderer venskab, 

og det gælder også en romantisk partner, for han eller hun må være både ven og elsker. Wayne og 

jeg er meget gode venner, men vi går aldrig rundt og nævner ordet kærlighed. Når du virkelig føler 

kærlighed og venskab for et andet menneske, behøver det ikke at siges, men vises i dine handlinger. 

Hvis Wayne har brug for en tjeneste, og det er menneskeligt muligt, vil jeg gøre det, og det samme 

gælder omvendt, og det er sådan gode venner er, og sådan man handler over for mennesker, som 

man elsker. 
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Hvis man ønsker at tjene menneskeheden, så fokuserer man på tjeneste uden at råbe op om, at man 

er et stort menneske, som rummer stor kærlighed. 

Titler har altid irriteret mig som fx mange af de religiøse titler: Deres Højhed eller Deres Majestæt 

osv. Sådanne titler betyder i virkeligheden ingenting, og det, som betyder noget, er i virkeligheden 

det, man føler for den anden person. Venskab og kærlighed er meget tæt forbundet med hinanden. 

Hvad er forskellen på venskab og kærlighed? Er der forskel, eller er de to aspekter af noget? 

 

Tilhørerne – Jason: 

Venskab er et aspekt af kærlighed. Hvis du har en sand ven, så findes der afgjort en fornemmelse af 

enhed og kærlighed. 

 

JJ: 

Alting findes i treenigheder, så lad os sige, at venskab er et aspekt af kærlighed, hvad er så de to 

andre aspekter? 

 

Tilhørerne: 

Ubetinget 

Jeg kommer til at tænke på respekt 

Tillid 

 

JJ: 



Respekt er en god mulighed, og det er tillid også. 

 

Tilhørerne: 

Medfølelse, engagement, tryghed 

 

Wayne: 

Jeg tror, man kan nedbryde kærlighed, for der findes mennesker, som elsker at hade. Der findes 

mennesker, som elsker is. Man kan føle en fysisk tiltrækning og kalde det kærlighed, man kan føle 

en emotionel tiltrækning, en sensuel tiltrækning, mental tiltrækning, og alle kaldes kærlighed. Det 

er en slags generel betegnelse. Ud fra konteksten må vi forstå, hvad vi mener, når vi bruger ordet, 

og hvis Gud er uden legemsdele og uden lidenskaber, så må Hans kærlighed være anderledes end 

den emotionelle, mentale eller spirituelle tiltrækning. Man snakker om kærlighed i så mange 

forskellige sammenhænge, og jeg tror ikke altid, det er helt klart, hvad vi mener, når vi snakker om 

kærlighed. ”Jeg elsker alle” er et generelt udsagn, men man føler bestemt ikke på samme måde over 

for alle, som man kender og ikke kender. 

 

JJ: 

Det er gode kommentarer. Vi har venskab som et aspekt af kærlighed, og respekt som et andet, og 

tillid. Der findes adskillige treenigheder, vi kunne uddrage af kærlighed, men denne er god. Wayne 

berørte definitionen af kærlighed, og det sjove er, at folk snakker om kærlighed som noget meget 

mystisk, men ingen kan i virkeligheden sige, hvad det er. Det er nu engang sådan, at hvis noget 

eksisterer, så kan man også sige, hvad det er. I begyndelsen fandtes Ordet, og Ordet var Gud. Så 

hvis Ordet er Gud, og Gud kan gøre alt, så betyder det, at alt kan udtrykkes med Ordet. Så hvis der 

findes noget, der hedder kærlighed, så kan det defineres. Vi må se på årsagen til, at folk siger, at den 

ikke kan defineres. Hvad er årsagen? Hvorfor føler folk, at kærlighed ikke kan defineres? Blaine, du 

ser ud, som om du har et svar på det spørgsmål. 

 

Blaine: 

Jeg ser altså altid sådan ud! Jeg tror, at grunden til, at mange mennesker ikke føler, at kærlighed kan 

defineres, er fordi den indeholder så mange aspekter, at mennesker ikke er helt sikre på, hvad den 

er, og forskellige mennesker definerer den forskelligt. 

 

JJ: 

Og de mennesker, som forelsker sig i én, som er deres egen modsætning, kan ikke rigtigt forklare 

det, vel? 

 

Blaine: 

Nej, og Wayne sagde noget om det – at forskellige mennesker definerer kærlighed forskelligt. 

Nogle definerer det som tiltrækning, andre som sensuel kærlighed, og vi snakkede også om respekt 

og tillid, og alle disse forskellige aspekter af kærligheden. Jeg ser det nærmest som en slags 

niveauer. Man kan være venner med én uden at kende ham særligt godt, men man viser en vis grad 

af kærlighed over for vedkommende. 

 

JJ: 

Nogle påstår, at de elsker dig, men de er ikke venlige mod dig, er det virkelig kærlighed? 

 

Blaine: 

Næste niveau er måske romantisk kærlighed, eller kærlighed til familie og venner, hvor man har 



forpligtelser og respekt og gør ting for hinanden og så videre. 

 

Tilhørerne – kvinde: 

Jeg tror, at grunden til, at det er så svært at definere kærlighed er, at kærlighed misbruges så ofte, og 

det gør det svært at definere den. 

 

JJ: 

Plus det, at når vi forelsker os, ender vi mange gange med at gifte os med én, der er anderledes, end 

vi nogensinde forestillede os, vi ville blive tiltrukket af, og på denne måde bliver kærlighed meget 

mystisk. Ligesom Artie sikkert undrer sig over, hvorfor hun nogensinde blev forelsket i mig? 

 

Tilhørerne ler. 

 

JJ: 

Artie indrømmer gerne, at da hun var yngre, havde hun aldrig forestillet sig, at hun ville forelske sig 

i én som mig, og at det var noget, der lå hende meget fjernt. 

 

Tilhører – kvinde: 

Der er en gensidighed og påskønnelse mellem jer to – lige der hvor I udveksler et lille blik, der viser 

den kærlighed, I deler, uden at I behøver at sige noget. 

 

JJ: 

Okay, lad os definere, hvad kærlighed er. Det er ganske simpelt: kærlighed er en tiltrækkende kraft, 

en magnetisk kraft, som trækker en ting hen imod en anden. Jeg har hørt en del mennesker sige, at 

alt er ét, og at vi skal bevæge os hen mod den store enhed, og når vi gør det, vil vi opløses i 

kærlighed og blive ét med den. Men det er ikke sandt, for hvis vi bevægede os tilbage til den 

absolutte enhed, ville der ikke være nogen kærlighed, for der kræves to eller flere for at have 

kærlighed. Kærlighed kan kun eksistere i dualitet, fordi kærlighed er en tiltrækkende kraft mellem 

to enheder, skabelser eller grupper. 

Hvis du elsker menneskeheden, er du tiltrukket af menneskeheden, og du oplever en magnetisk 

kraft, som trækker dig ind i tjeneste for menneskeheden. Hvis du elsker dit land, oplever du en 

magnetisk kraft fra dit lands idealer, som får dig til at tjene dit land. Hvis du elsker din ægtefælle 

eller din kæreste, så oplever du en magnetisk kraft, som trækker dig hen mod ham eller hende, og 

der er noget ved dem, som forårsager dette magnetiske træk. 

 

Når det drejer sig om romantisk kærlighed – så åbner den et vindue til sjælen, så kærligheden 

forøges. Det vigtigste angående romantisk kærlighed, og det som mange mennesker ikke forstår, er 

dette: at alle kan blive forelskede i alle andre. Vi har barrierer mellem os, og det, som ofte gør 

kærligheden mystisk, er at modsætninger ofte tiltrækkes af hinanden. Grunden til at de tiltrækkes af 

hinanden er, at hvis du var omkring folk, der lignede dig, i et stykke tid, og du så dine egne fejl 

reflekteret i dem, så ville du nok ikke bryde dig om det. Så møder du én, der er forskellig fra dig og 

tænker, wauw det er forfriskende, og da det er forfriskende begynder du at sænke sjælens mure, og 

du ser noget virkelig godt i denne person, selv om hans kvaliteter er anderledes end dine. 

 

Når du tiltrækkes af denne person, tænker han eller hun, åh, han er tiltrukket af mig, og murene 

begynder at sænkes, og når de ser på hinanden, deler de energien. De begynder at se hinandens 

sjæle. Så snart de to menneskers sjæle ligger åbne, og de tillader den romantiske energi at cirkulere, 

så vil de blive forelskede. Så den romantiske energi, forelskelsen, er åbningen af sjælens vindue, 



som hælder sjælsenergi hele vejen ned til det følelsesmæssige plan, til det chakra som vi kalder 

solar plexus, og den kan også påvirke hjertechakraet. 

Der er forskel på kærlighedsenergien i solar plexus og i hjertet. Solar plexus energien er 

besiddende, og den styrer den romantiske energi. Nogle mennesker tror, at den lavere kærlighed er 

dårlig, men sandheden er, at der ikke er noget i os, der er dårligt. Det er den måde det bruges på, der 

afgør, om det er godt eller ikke. Så solar plexus er centret for den romantiske energi, som kan være 

rigtig god og nyttig, men også kan være meget besiddende. Problemet med folk, der forelsker sig er, 

at de sænker sjælens mure, og efter der er gået et stykke tid, vil de ofte se hinandens fejl, og vinduet 

til sjælen vil begynde at lukkes, og hvis det lukker helt, ser de ikke længere det gode, de ser kun det 

dårlige. Der var måske en dag, hvor personen ikke børstede sine tænder godt nok, eller Bryan 

klippede ikke sit skæg nok, eller måske kunne Melva ikke lide Bryans sko (ler). Jeg kan godt lide 

Bryans sko, Melva. 

 

Melva: 

De er meget praktiske (Bryan havde nogle usædvanlige sko på). 

 

JJ: 

Vi finder det, vi kigger efter, så når sjælens vindue lukker sig, fordi vi ikke længere ser efter det 

gode, så får vi øje på alle disse personligheds ting, som simpelthen river i os. De river i os, indtil vi 

enten skilles eller åbner sjælens vindue igen. 
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