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AUM, OM og AMEN
Mange er begyndt at anvende OM-lyden – navnlig i gruppemeditation, og måske er
nogle klar over, at ordet amen er en efterligning af AUM-lyden, men amen anvendes
hovedsagelig som en fysisk bekræftelse eller i bedste fald som en ren religiøs formalitet uden kendskab til dens åndelige betydning.

AUM-lyden, som menneskeheden har brugt i mange tidsaldre, vil forsvinde efterhånden som den guddommelige manifestations involutionsproces fuldføres. AUMlyden har sænket menneskets sjælelige/åndelige aspekt ned på det fysiske plan med
det formål at skabe udvikling gennem erfaring. AUM-lyden er blevet sammenlignet
med kraftig blæst, der presser et menneske op mod en mur og hæmmer dets
bevægelser. AUM-lyden beliver stofformen og forøger stoffets greb om sjælen. Den
har skabt de fem sansers fængsel, som mennesket har levet i, men indsigt i åndsvidenskab vil gøre det muligt at bryde ud af dette fængsel.
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AUM er ”trolddommens” lyd, for den skaber maya, blændværk og illusion. Ordet AUM
stammer fra menneskehedens barndom. Men det er vigtigt at huske, at barndommen
er voksenlivets fundament, og at menneskeheden nu er blevet voksen.
Solsystemet
Åndsvidenskaben oplyser, at solsystemets legeme er dannet helt ned til det tredje
æteriske plan, og intet kan stoppe systemets evolutionsproces. Det betyder at
Sollogos’ legeme er organiseret – at Solens legeme er færdigt. Det er endnu ikke
fuldkomment, men hvert atom i systemet er gennemstrømmet af ”bevidsthed”. De
mindre formbyggere (devaer) udgør bogstavelig talt et ”ildhav”, som ”det store
åndedrag” eller AUM påvirker.
Sanat Kumara
Åndsvidenskaben oplyser desuden, at
der findes et ord med syv stavelser,
som har et bogstav for hvert af de syv
himmelske væsener. Sanat Kumara
(Jordens indre konge) er blevet kaldt
den guddommelige eksperimenterende
fysiker. Menneskeheden er et guddommeligt eksperiment, der nu viser sig at
blive vellykket. Sollogos’ manifestation
frembringer i alt 21 lyde, og den rigtige brug af lyd er et primært mål for
menneskeheden. Men foreløbig omgiver
menneskeheden sig med larm og mislyde.
Mantriske lyde
Bestemte kraftord eller mantriske lyde
kan, når de intoneres af et højtudviklet
væsen, påvirke livet i menneskeriget,
sådan at det stimuleres til at realisere
sit konstruktive formål. De udtales af en
Sollogos, et himmelsk væsen, en monade (ånd) og en sjæl på hver sit niveau.
Virkningen af AUM og OM
Der findes mange hellige ord, men her omtales kun to af dem, nemlig AUM og
OM. Det sidste er ikke et udtryk for det første, og de har forskellige virkninger.
Menneskeheden har på sit nuværende udviklingstrin brug for OM. Udtalt på den rigtige
måde frigør det sjælen for blændværk. Det er en lyd, der forløser menneskeheden
fra den guddommelige manifestations stofaspekt, og det er det umiddelbare formål.
AUM-lyden forankrer det sjælelige/åndelige aspekt på det fysiske plan. Den beliver
formen og styrker stoffets greb om sjælen.
AUM-lyden bearbejder stof og skaber former. Den virker også som en hærgende
ild, der fortærer hæmmende og nedslidte former på personlighedens tre planer.
Mennesket har stadig brug for at opbygge former, som det kan udtrykke sig gennem.
Og verdenstjeneren kan anvende AUM til at tilintetgøre alle forhindringer. AUM er
det samme tegn på alle sprog. Det er den lyd, der blev intoneret i Sollogos’ første
skabende udånding. Herefter kom OM. Det er den mest skabende lyd, der findes.
OM er en kontrolleret tilbagetrækningslyd, hvormed mennesket vinder bevidst her-
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redømme over formerne og betræder vejen tilbage til Gud med sejrens palmer i
hænderne.
Åndedrættet og lyden
Den tibetanske mester Djwhal Khul opfordrer os til at tænke over forskellen på
åndedrættet og lyden. Åndedrættet har forbindelse med tid, og lyden med rum. I
sidste instans hæver mennesket sig over dem begge i dette solsystem.
Disciplen kender værdien af et spændingsfelt og forsøger ikke at undgå den type
åndelig spændingsfelt, der skabes af sjælen. OM stimulerer dette spændingsfelt.
Personlighedens spændinger er en anden type. De overvindes nemmest, hvis man
frigør sig fra dem ved hjælp af sjælens spænding i stedet for at undertrykke dem.
Menneskeheden vil gradvis gøre sig fri af de tre lavere verdener ved at opbygge et
åndeligt spændingspunkt og til sidst fremstå som en fuldstændig fri sjæl.

Den lydløse lyd
Det hellige ord får størst effekt, hvis det ”siges” inde i hovedet uden lyd. Hvis det
anvendes i gruppemeditation bør det siges stilfærdigt og på en harmonisk måde. Det
sker automatisk i en gruppe, hvor medlemmerne er vant til at meditere sammen, og
hvor den individuelle personlige bevidsthed smelter sammen med det gruppeformål,
der er valgt til lejligheden. Deltagerne forestiller sig, at det er gruppen, der udtaler
ordet. Den enkelte optræder bevidst som en del af gruppen.
OM-lyden inde i hovedet er subtil og svær at beskrive. Den er blevet kaldt den lydløse lyd. Det er ikke den hengivne personligheds lyd, men sjælens lyd. I de tidlige
meditationsfaser – og kun som en begyndelse – siger aspiranten OM højt, vel vidende
at det ikke er den helt rigtige måde at brug ordet på. Når OM-lyden bruges med den
rigtige hensigt, ryster den atomerne i det mentale, astrale og fysiske legeme løs,
afkaster det uønskede stof og indbygger nyt og mere velegnet materiale i henhold
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til anden stråles tiltrækningslov. Det er reelt det, der sker, og det har stor praktisk
værdi. Hvis man vil have størst muligt udbytte af OM på det fysiske plan, bør man
undgå tom snak. Tavshed er i sandhed guld og et åndeligt aktiv. Men rigtig tale er
også en åndelig egenskab, og en nødvendighed i tjenestearbejdet. Tænk før du
taler – er en klog regel.
For at få det fulde udbytte skal den, der siger OM lydløst i hovedet, fastholde ordets
betydning i bevidstheden. At vide hvad man gør, og hvorfor, giver altid styrke i
handlingen.
Livets lyd
OM er livets lyd. OM-lyden repræsenterer Sollogos’ mægtige rytmiske puls. Den er
det liv, Gud ånder ud. Den fører Guds energi og vitalitet med sig. Den er et aspekt
af Ordet, der oprindelig var den manifesterende lyd, som tvang livet til at tage form.
OM-lyden gennemtrænger hele Universet.

OM befrier sjælen for blændværk og fascination. Det er befrielsens lyd – opstandelsens
mægtige tone – den tone, der lyder, når livet undslipper formens kontrol. Det er det
“forsvundne ord”, som, når det genopdages, åbenbarer den guddommelige sjæls
herlighed. Når man intonerer OM, udsender man den planetariske Logos’ rene livsenergi. OM er det “tabte ord”, der omtales i frimureriets blå loge. På nuværende
tidspunkt har man kun et “erstatningsord” i kongebuen. Frimureriet har bevaret
læren om OM skjult i allegorier og ritualer.
Sjælens ord
Sjælens ord har været tabt i umindelige tider, men nu bliver det genopdaget gennem
verdens modgang, lidelser og kriser. Personlighedens spænding skaber kaos. Sjælens
spænding baner vejen til den højere evolution.
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Strålernes kraftord
Hver af de syv stråler har sit eget kraftord, der, når det siges rigtigt og med den
åndelige vilje, har en tredobbelt virkning. Det kan kaldes stråleherrens hellige ord
– stråleherren, der i lige så høj grad er et åndeligt væsen som Sanat Kumara. Alle
stråler har et viljesaspekt. I dag lærer disciple lydens natur og betydning at kende.
Det er ikke tilstrækkeligt pligtskyldigt at sige det hellige ord. Man må fornemme betydningen af ordet, når det benyttes. Og man kan bruge det åndelige viljesaspekt,
uanset hvilken stråle man er på.
Åndelighedens natur er kærlighed. Guddommelighedens natur er vilje. Begge kvaliteter bruger den korrekte udtalelse af det hellige ord. Alle kan gøre det ved at
begynde med ønsket om at gøre det og senere føje viden til ønsket ved hjælp af
studier.
Evolutionsprocessen fremskyndes ved rensning og forædling af de tre legemer.
Når OM intoneres med denne hensigt, vil OM-lyden løsne det grovere stof i de tre
legemer, og derefter kan det afkastes. Når OM bruges med intens åndelig aspiration
tiltrækker lyden partikler af renere stof til erstatning for det afkastede stof.
Den intelligente discipel forsøger ikke at fornægte stoffet eller flygte fra det i
bevidstheden, for stoffet er lige så guddommeligt som sjælen. Stoffet beherskes
og kontrolleres og de negative virkninger, som menneskeheden har skabt ved at
bruge det, neutraliseres. Hvis Sollogos holdt op med at udtale ordet AUM ville der
ikke være noget stof, mennesket kunne manifestere sig i, og det store eksperiment
ville slå fejl. Menneskeheden er i gang med at befri sig for bindingen til stoffet −
ikke at ødelægge det. Menneskene har gjort sig til slaver og må selv frigøre sig.
Og det er det, der sker, for mennesker er ikke hjælpeløse robotter, men gnister af
det guddommelige livs ild. Hermed menes der Sollogos’ liv, der er betinget af den
planetariske Logos − Sanat Kumara − i hvem vi lever og røres og er. Udviklingen
af videnskaben om invokation, og herunder den korrekte brug af det hellige ord,
vil være en af de vigtigste opgaver i Vandbærerens nye tidsalder.

Menneskets erobring af stofnaturen skrider hastigt frem. Erobringen af menneskenaturen må gå lige så hurtigt – ellers forlænges den verdensomspændende elendighed.
Derfor er det nødvendigt, at mennesket har kontrol over sig selv, og i praksis betyder
det, at sjælens planer og hensigter har større virkning i tilværelsen end selv de
stærkeste begær og mest desperate fysiske behov. Det demonstrerer mennesket
ved fjerde indvielse.
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Den tibetanske mester Djwhal Khul
om det hellige ord OM

OM-lydens virkning
Når OM intoneres med en målbevidst tanke, virker det som en slags fredsforstyrrer,
der løsner det grovere stof fra mentalleget, astrallegemet og fra det fysiske legeme.
Når det intoneres med intens åndelig aspiration, virker det som en tiltrækkende
kraft, som tiltrækker partikler af rent stof for at udfylde de steder, hvor det tidligere
stof blev løsnet og fjernet. De studerende bør forsøge at have disse to aktiviteter i
tankerne, når de bruger ordet i deres meditation. Denne brug af ordet har praktisk
værdi og opbygger gode legemer til sjælens brug.
Brugen af OM tjener også til at vise de, der arbejder på de indre universelle pla-ner,
samt de, der arbejder i den ydre verden, og som er begavede med åndelig modtagelighed, at en discipel er til rådighed for arbejdet og kan benyttes aktivt overalt
på Jorden, hvor der er behov for det. Det bør alle aspiranter huske, ligesom det
bør være en tilskyndelse til at bringe de ydre fænomeners liv i overensstemmelse
med den åndelige impuls.
Bruges af det hellige ord indgår også i Hierarkiets magiske arbejde. Tankeformer
skabes til virkeliggørelsen af ideer, og disse virkeliggjorte tankeformer udsendes
for at komme i kontakt med tankesindet hos de disciple, som i en mesters gruppe
er ansvarlige for planens udførelse.
Alice A. Bailey: En afhandling om hvid magi, s. 155-156
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Lydens uendelige kræfter kommer fra skabelsens ord AUM − den
kosmiske vibrationskraft bag alle atomenergier. Et hvilket som
helst ord, som udtales med klar forståelse og dyb koncentration,
har evnen til at materialisere sig. Gentagelsen af inspirerede ord,
uanset om de siges højt eller sagte, har vist sig at være effektive
i psykoterapeutiske systemer. Hemmeligheden ligger i at højne
sindets vibrationsfrekvens.
Paramahansa Yogananda: En Yogis Selvbiografi
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