
Alt er en ven – med mindre at du er imod noget 

 

Lys er i stand til at optræde som Partikel eller som Bølge, således vil vores opfattelse af tingene antage 
partikelbevidsthed eller bølge-bevidsthed. De to måder at betragte virkeligheden på: 

 

1. PARTIKELBEVIDSTHED: Den overfladiske, materielle virkelighed, hvor alting ser ud til at være solidt og 
materielt ud – du ser ud til at være noget andet end mig. Alt begrænser sig til at kunne opfattes med de 
5sanser. Alt er adskilt fra hinanden og den virker objektiv. Denne tilstand kan kaldes beskyttelsesmodus, 
hvorder hersker frygt og overlevelse. I dualitetens verden findes det rigtige og det forkerte, de onde og de 
gode, sort og hvidt. Man går løs på noget, man opfatter som dårligt, forkert eller uønsket. Man er i 
konkurrence og vil gerne vinde. 

 

2. BØLGEBEVIDSTHED: Den dybere virkelighed, den usynlige verden med følelser, tanker og intuitiv bevidsthed, 
hvor alting synes forbundet i en guddommelig matrix. Den virker mere subjektiv og der hersker sandsynlighed 
fremfor vished, ligesom en bølge eksisterer alle steder. Når jeg ændrer mig selv, så ændrer virkeligheden sig. 

Denne bevidsthedstilstand virker afspændende og fremmer healingsprocesser. Følelse af at være i flowet. Man 
kan egentlig ikke tage parti imod noget i den bølgebevidste tilstand. Det er en absurd tankegang, fordi du blot 
står over for dig selv i en anden form. Hvis du er imod noget, mister du energi, og kan ikke blive lykkelig, fordi 
omgivelserne skal forandre sig først. 

At være imod er oftest en flugt fra sig selv og sine egne ubevidste sider, de ting vi oplever som mørke og 
ubehagelige. Når vi ikke vil se på det ubehagelige og lære af det det, skubber vi det væk med en af vore 
beskyttelses mekanismer. 
Men når det er væk uden vi har lært at omgås det, så må vi leve i frygten for, at det skal komme tilbage, eller vi 
kan prøve at forfølge problemet i andre og tage ansvar for deres opdragelse og ”deres fejl”, som jo senere viser 
sig at være projektioner af vore egne ubevidste sider – de sider jeg ikke ønsker at omgås i mig selv. Livet har 
netop for at det ubevidste kan blive synligt for mig, sendt det over i andre for at vise det for mig. Vi har brug for 
at se alt og alle som en ven for at lære om os selv. 



Det vi bekæmper, består fordi vi giver energi til det med vores opmærksomhed. Hvis man bekæmper noget 
derude, sender man blot pile imod et spejl – og de bliver derefter kastet tilbage imod os selv. 

Loven om tiltrækning fortæller os, at alt, som kommer til os, har en mening med at være der og derfor en 
eksistensberettigelse. 

Der er altså ikke forskel på ”mig” og ”ikke-mig” Når vi møder alt som en ven, så forsvinder det igen, fordi vi 
giver slip på det og lader det være, som det er. Ved at give det betingelsesløs kærlighed, vil vi se det som en 
nøgle, der får får noget til at fungere. Man søger altid gaven i en situation. 

Grundantagelsen – at ”universet er kærligt” vil give dig fred, fordi intet kan gå galt, så længe man søger det 
overordnede og bølgereaktionen findes ingen fejl. Alt hvad der virker ubehageligt, har et budskab, som er til 
hjælp for en. For os gælder det om at løse gåden og se det som en nøgle til at komme videre. 

Ved at lade som om - uden at have hjertet med - bliver denne teknik blot til en fornægtelse, i stedet for at tage 
det virkelige medansvar for situationen. Livet kræver din fulde og ærlige accept af den nuværende virkelighed. 

I den medicinske verden lever man i partikelbevidst-tilstanden, man går man til kamp mod sygdommen. Man 
skyder så at sige ”budbringeren” ned og stopper kroppens advarsels-signaler, om at der er noget galt. Man 
bekæmper virusser, bakterier, inflammationer og tumorer. Man ser sygdom som en fjende, som det er 
nødvendigt at skyde ned, skære ud eller give strålebehandling. 

I bølgebevidstheden er kroppen intelligent, bevidst og hjælpsom og intet er uhelbredeligt – med mindre man 
tror på det. I bølgetænkning ved man, at en statistik ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske, fordi 
ethvert individ er enestående ved at have sin egen vej, sine egne hensigter og højere bestemmelse. Jo mere du 
kan holde dig i denne tilstand af ærlighed – og se alt som en ven – jo bedre vil din krop kunne heale dig. 
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