
Sandhed 5 

Sandhedens blade 

Gar skriver: 

Jeg har tunet ind på gruppen her som en helhed; de fleste mennesker her ønsker først og fremmest 

at lære fra vores ven, JJ, og betragter alle andres synspunkter og indsigter som sekundære – i 

bedste fald. 

Ret mig, hvis det ikke er sådan. 

 

JJ: 

Jeg tror, at gruppen betragter alle synspunkter og indsigter ud fra deres overordnede kvalitet, og 

efter hvordan de taler til sjælen. Det sker temmelig ofte, når vi diskuterer et emne, at en fra gruppen 

kommer med en bemærkning, som taler direkte til en andens sjæl – mere end mine eller andres ord. 

 

Alle medlemmer er velkomne til at snakke med om det emne, som diskuteres. Det største problem, 

medlemmerne har, er når en anden lærer helt tydeligt melder sig ind i gruppen med sin egen 

dagsorden og sender artikler, som flytter fokus væk fra emnet og hen mod noget, som er hans egen 

yndlingslære. 

 

Du skrev en strålende artikel, som handlede om emnet, og sådan en artikel påskønnes altid af 

gruppen. Nogle gange vil medlemmer svare og være uenige, men når artiklen holder sig til emnet, 

vil stort set ingen klage over selve artiklen. 

 

Du kom med denne dybsindige bemærkning: 

Således søger folk sandheden, men tænker ikke på at sandheden vil ødelægge netop det, som de 

forsøger at opnå ved at opdage sandheden. 

 

JJ: 

Præcist. Det er derfor, vi må blive som et lille barn for at komme ind i himmeriget. Hvis vi 

forventer, at sandheden altid vil bekræfte vores egne behov og begær, udvikler vi en tankegang, 

som bliver sandhedens fjende. 

Vi kunne bruge flere dage på at kommentere din artikel, men lad os fortsætte med det nuværende 

spørgsmål, før det forsvinder for meget fra vores tanker. 

 

Spørgsmål: 

Hvordan manifesteres sandheden på det fysiske plan? På det astrale eller følelsesmæssige plan?  På 

det mentale plan? På det buddhistiske plan eller sjælens plan? 

Hvorfor stillede jeg disse spørgsmål i netop den rækkefølge? 

 

Fordi den højeste sandhed stammer fra Gud, og det laveste plan er det fysiske plan. Prøv at betragte 

dette punkt fra Gud som et sennepsfrø, som spirer og vokser og bliver til et stort træ med en tyk 

stamme og mange grene og blade. Bladene er det fysiske plan. For at kunne finde en højere 

sandhed, må vi først finde sandheden på det fysiske plan (bladene) og derefter følge den livgivende 

væske i grenene, derefter i stammen og til sidst i roden. 

 

Mange har det problem, at de helst vil springe trinene over og tage et kæmpehop direkte til roden. 

Dette skaber en illusion om, at man vender tilbage til Gud og finder den ultimative sandhed, men i 

virkeligheden forsøger man at komme hen til et sted, som man endnu ikke er parat til eller har gjort 



sig fortjent til. 

 

Vi skal derimod starte der, hvor vi er – som et blad – og følge den livgivende energi til livets kilde 

og derved opdage sandheden. 

For at kunne foretage denne rejse må vi lære at genkende og acceptere sandheden på alle planerne. 

Hvis vi ikke kan genkende sandheden på det fysiske plan, så har vi ikke en chance for at forstå 

sandheden på det astrale og mentale plan. 

 

Så hvorledes manifesteres sandheden på det fysiske plan? 

 

Svar: 

På det fysiske plan manifesteres sandheden som fakta og kendsgerningerne. Selv om vi ved, at fakta 

ikke er lige så brugbare som principper, så er de dog pejlemærker, der peger hen mod den højere 

sandhed, og hvis vi ignorerer dem, vil vi fare vild på stien. 

De fleste mennesker ignorerer de fakta, som de ikke bryder sig om og accepterer dem, de kan lide, 

og det gør, at de vandrer i mørke, indtil de korrigerer problemet. Før man kan bruge sandheden på 

det astrale/emotionelle plan, må man se fakta i øjnene på alle tidspunkter og på alle områder og 

sætte dem sammen, så man ser et helt billede. 

 

At dette er svært, kan vi høre ved at lytte til politikerne. De skubber ofte fakta, som de ikke bryder 

sig om, til side og præsenterer et forvrænget billede af virkeligheden. De ønsker (som de fleste 

andre mennesker) at få sandheden til at verificere deres egne ønsker i stedet for at lade den føre dem 

hen til et uforudset sted. 

 

Sandhedens grene er det astrale/emotionelle plan. Hvis fakta tilhører det fysiske plan, hvor er så 

sandhederne på det astrale plan? Nævn en sandhed, som vi kan finde på dette plan. Hvordan kan vi 

bruge en sandhed fra det astrale plan her i en fysisk krop? 
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Astral sandhed 

 

Svar: 

Det første, vi bør overveje, er følgende: Findes der ikke fakta og kendsgerninger på det astrale plan? 

Og hvis ikke, hvorfor så ikke? 

På dette fysiske plan kan vi tage et bad i vand, som er fx 32 grader varmt. Det er en kendsgerning, 

at vandet er 30 grader varmt. 

Lad os nu skifte til det astrale plan og tage et bad. Lad os sige, at en eller anden fortæller dig, at han 

har lavet et bad til dig, og at vandet er 32 grader varmt. Vil vandet så være 32 grader varmt? 

 

Måske, måske ikke. Hvis du føler, at 32 grader er for varmt og hellere vil have 30 grader, så vil det 

være 30 grader varmt. Hvorfor? Fordi i den verden skabes formen af astral materie, som styres af 

vores følelser og ønsker. 

 

I denne verden er fakta krystalliserede, og vi er afhængige af dem og stoler på dem. 

I den astrale verden findes der ingen konkrete fakta, for det, som du føler, er det, som vil være 

sandt. 

Hvis du føler, at vandet er varmt, så vil det være varmt. Hvis du føler, at det er halvkoldt, så vil det 



være halvkoldt. 

Dette gælder især i den højere del af den astrale verden, hvor alle ønsker opfyldes øjeblikkeligt. Den 

lavere del består også af begærs-energi, men den er grovere og svær at kontrollere og manipulere 

med succes. 

 

Det er vigtigt at påpege, at vi ikke er nødt til at vente, til vi dør med at leve på det astrale plan. Vi 

lever alle sammen på syv plan hele tiden. Men vores bevidsthed er altid polariseret på et af disse 

planer. Hvis et menneske er polariseret på det astrale plan (nr. 2 plan), så forsøger han at mestre 

dette plan, men samtidig bruger og indarbejder han alt fra det fysiske plan. På grund af 

polariseringen har han kun meget lidt forståelse for det tredje plan (det mentale) og de højere 

planer. 

 

Hvis han er polariseret på det mentale plan, forsøger han at mestre dette plan, og samtidig bruger og 

indarbejder han alt fra det fysiske og det astrale plan, men har kun meget lidt forståelse for det 

intuitive, Buddhiske plan. 

 

Så hvis vi ikke kan finde kendsgerninger på det astrale plan, hvilken sandhed venter os så der? 

 

Det, som venter os før og efter døden, er opdagelsen af sandheden bag følelsesnaturen. I den fysiske 

verden kan vi lærer fakta om elementerne, nationer, folk, begivenheder, kultur osv. I den astrale 

verden lærer vi, hvad vi føler om dem. 

 

Den fuldstændige forståelse af ren, åndelig kærlighed eksisterer ikke i den astrale verden. Men på 

alle syv plan eksisterer begrebet kærlighed på en eller anden måde. I den laveste del af det astrale 

plan forstås kærlighed som en ting eller et menneske, man kan eje ud fra et selvisk begær. I den 

højere del eksisterer der et begreb, der er som en bro mellem selvisk kærlighed/begær og uselvisk 

kærlighed/tjeneste. Med andre ord er den højeste forståelse på det astrale plan på nippet til en 

forståelse af Guds sande kærlighed. 

 

Derfor er en ny sandhed, der opdages på det astrale plan, en sandhed om følelser. Den vigtigste er 

kærlighed i alle dens afskygninger. Udover følelser af begær – kærlighed lærer vi had, frygt, rædsel, 

jalousi, misundelse, vrede, stolthed, glæde, at være lykkelig og ulykkelig, elendighed, skadefryd, 

fortvivlelse, håb, tristhed, væmmelse, skam, skyld, sorg, mod, hævn, foragt, hengivenhed, venskab, 

medfølelse, sentimentalitet, beundring, begær, opstemthed, lettelse, overraskelse, irritation, 

usikkerhed, ydmygelse, nervøsitet, bekymring, angst og mange flere. 

 

At mestre i den astrale verden betyder ikke blot at opleve disse følelser, men at forstå dem. Sandhed 

findes ved at skelne mellem de forskellige følelser. Den findes ikke blot ved at lære fakta om disse 

følelser, men også ved at erfare dem og opnå en forståelse af årsagen til dem og så at kunne lede 

dem hen imod et positivt eller ønsket mål. 

 

Den, som for eksempel kun oplever og er kontrolleret af jalousi, har endnu ikke lært sandheden om 

denne følelse. Den, som har lært sandheden om den, forstår følelsen, når den dukker op, hvad der 

forårsagede den og kan derefter sikkert styre den frem mod et harmløst og ønsket mål. 

 

Den sidste del af spørgsmålet lød: Hvordan kan vi bruge en sandhed fra det astrale plan her i en 

fysisk krop? 

 



Svar: 

På det astrale plan, adskilt fra den fysiske krop, styrer følelsesnaturen virkeligheden, men her på 

jorden bruges de emotionelle sandheder sammen med eller i samarbejde med fakta. 

 

Når vi lærer den kendsgerning, at en vis vandtemperatur er behagelig og rar, så justerer vi 

temperaturen i vores bad eller brusebad hensigtsmæssigt. Vi bruger således konkrete 

kendsgerninger til at gøre vores følelser mere behagelige. 

 

Når vi lærer, at vi nyder en bestemt slags arbejde, så lærer vi alle kendsgerningerne, der er 

nødvendige, så vi kan blive gode til dette arbejde og opnå behagelige følelser. 

 

Vi lærer, hvilken sportsgren vi kan lide, og så lærer vi alt om den for at styrke vores glæde. 

 

På denne måde er fakta og følelser sammenflettede og samarbejder her på det fysiske plan. 

 

Vi lærer også at mærke efter og opfange andres følelser, så vi kan forstå den virkelige sandhed bag 

deres motivation og karakter. 

Hvis de fysiske fakta er bladene, og de astrale/følelserne er grenene, så er det logisk, at sindet er 

stammen. 

 

Hvad er sandheden på sindets plan, og hvor findes den? Nævn en sandhed, som man kan opdage på 

dette plan. Hvordan kan vi bruge en sandhed fra dette plan i det fysiske liv? 
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