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Sandhed
Når vi læser om hvad der sker i verden,
hvis sandhed er det så, der beskrives? Vi
oversætter hvad vi hører, ser og læser,
for selv at danne os en mening. Vores
opfattelse deles ikke af så mange, for tit
opdager vi, at vi er rigtig gode til at tale
forbi hinanden.
Når vi begynder at gennemskue den ydre verdens symboler og søger hensigten bag det der
sker, udvikles en indre forståelse. At kunne gøre dette kræver en vis tolerance eller kærlighed
overfor alle ydre omstændigheder. Nogle søger meningen med livet ved at meditere og bliver
bevidste om at se bag tingene, bag den ydre form. I dag gør millioner af mennesker det allerede,
selv om det er ubevidst. Alle bliver mere inklusive og søger at sætte sig i andres sted. Vi
opdager af og til at kunne se hvor vi selv og andre kommer fra og hvorfor. En udvikling er
virkelig i gang, større tolerance og hjerteåbning, der fører til sandhed og visdom.
Mystikeren Jacob Boehme fortæller om en inspirerende dialog mellem en Adept og en Discipel.
Adepten taler om visionens to øjne – det venstre øje, der iagttager tingene, det højre øje, der
ser gennem det guddommelige lys. Det højre øje ser fremad ud i evighed, det venstre ser
tilbage i tid. Adepten fortæller, at personlig vilje er knyttet fast til det venstre øje, som ser form
og tidens ting. Gennem det venstre øje kan mennesker ikke nå en højere realitet.
Han beder disciplen indtrængende ikke at lade sig bedrage af det venstre øje ved at fylde sindet
med alt det, der ses udenfor en selv eller sig selv. Vi må vågne, blive bevidste. Han råder
disciplen til at lade det højre øje trække det Venstre tilbage, så dette ikke ukontrolleret fortaber
sig i alt det, der sker. I stedet skal disciplen lære at lade evighedens højre øje lede tidens
venstre øje. Begge øjne er dog gavnlige for hverandre. Både den ydre og den indre oplyste
verden åbner sig for disciplen og gør ham/hende i stand til at leve fra enhed, syntese og i
forståelse.
Med højre øje kan vi nu søge en mere avanceret sandhed, ved at lade højre øjes
guddommelige vision belyse tidens blændværk. Uanset hvad, er der i dag grundlag for at leve
med håb, for samfundet er ved at vågne op og opdage noget af den fordrejede sandhed, der
er så karakteristisk indenfor så mange områder i livet.
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Med tiden vil vi fjerne egne slør og opdage, at vi er del af det universelle og dermed det
underfulde, betydningen og hensigten. Efterhånden som sansesystemet frigøres, vil spirituel
vision, menneskehedens skæbne, vinde lederskab og afsløre blændværk, uvidenhed og
egoisme, der alt sammen holder os tilbage.
Det højre øje aktiveres og sender et lys ud i fremtiden, hvor det gode, det sande og det smukke
hersker. Når lyset bliver stærkere, vil venstre øje rette sig efter højre øjes vision og sammen vil
de se ind i verden for at heale, transformere og frelse.

Meditation
Kom ind i hjertets hule og følg den lille jordsti ind i bjerget. Du mærker køligheden her og
beundrer de smukke drypsten der hænger ned fra loftet og også vokser opefter, skabt gennem
århundreders dryp efter dryp efter dryp…
Lidt fremme kommer du til en afgrund og vover at kigge ned i den. Du opdager, at også i jordens
indre er der lys, der også her afslører de smukkeste former af drypsten… du fortaber dig i
skønheden… og ser så op. Nogle sprækker i klippeloftet højt oppe lader solstråler komme ned.
De oplyser hele hulens loft… det er som en Alladins hule… oppe og nede, hvordan kan det
lade sig gøre. Du må kaste en lille bitte sten ned i afgrunden for at opdage, hvor langt den
falder. Og så, i stedet for det forventede bump, hører du et lille plask og opdager, at afgrunden
forsvinder, at skønheden er brudt. Afgrunden var blot et et spejlbillede i en meget lav sø af den
smukke store hule over dig … du ved ikke om du skal le eller græde… din sandhed er splintret…
Du lægger dig på knæ, søen er igen som et spejl, du ser dit spejlbillede, den du tror du er, og
så ser du nærmere efter, fanger dine egne øjne og opdager: ’Hvem du er?’ Hvad du i sandhed
vil med dit liv!
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