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Healing & Økonomi
Af Simon Marlow

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Energi følger tanken
Et af udviklingsvejens mest fundamentale principper er, at “energi følger tanken”. 
Hvordan kan denne lov sættes i relation til både healing og økonomi? De to områder 
er tilsyneladende meget forskellige, men de deler temmelig mange interessante 
træk, og i princippet er de meget tæt forbundet.

Der er udgivet et enormt antal bøger om healing, og for hver eneste trykt bog findes 
der sandsynligvis utallige afviste i manuskriptform. Den enorme interesse for healing 
bør glæde alle, for den afslører noget meget vigtigt om menneskehedens fremskridt.

Opmærksomhed på verdens tilstand
Det første, der ofte sker, når mennesket begynder på den åndelige udviklingsvej, 
er, at det bliver opmærksom på problemerne i verden − ikke alene problemerne i 
menneskeriget, men også problemerne i alle naturriger. Den nye bevidsthed, der 
toner frem, når sjælens energier begynder at oplyse hjerte og sind, kan komme til 
udtryk i en næsten hektisk aktivitet i et forsøg på at hele de åndelige, psykologiske 
og fysiske sår, som er årsag til den uudholdelige lidelse og elendighed.

Det faktum, at så mange bøger om healing skrives, udgives, købes og sælges, 
viser, at et stigende antal mennesker er ved at vende opmærksomheden fra per-
sonlighedens liv eller den materialistiske tilværelse. I stedet søger de nu den vej, 
der fører til den foreløbig ukendte sjæls verden.
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Sygdom er hæmmet sjæleliv
Alice A. Bailey fortæller, at den sande og åndelige betydning af healing er, at “al 
sygdom er udtryk for et hæmmet sjæleliv”, og det er healerens opgave at frigøre 
sjælens energi, så sjælens liv kan strømme gennem personligheden, som er sjælens 
ydre redskab. Begær er eksempelvis udtryk for en forkert fokusering af tanker og 
energi. Det kan medføre en ekstrem energiophobning i en del af kroppen og dermed 
en reduceret energitilførsel i andre områder. Både energiophobning og energimangel 
kan skabe forskellige sygdomme, og det er klart, at en dybere forståelse af årsagen 
til et hvilket som helst problem er nødvendig i helbredelsesprocessen. At føre mere 
energi til et område med energiophobning vil ikke hjælpe men snarere forværre 
problemet.

Healere, der vil arbejde med sand åndelig healing skal derfor have et detaljeret 
kendskab til anatomi og psykologi plus en veludviklet intuition, der kan fortolke 
sjælens hensigt. Er det sjælens hensigt, at sygdommen skal afslutte inkarnationen, 
og healeren derfor skal hjælpe den syge med dødsprocessen, eller er det hensigten 
at sygdommen skal henlede opmærksomheden på forkerte tanker, følelser og 
handlinger, så balancen kan genoprettes, og processen med at integrere sjæl og 
personlighed kan fortsætte? De fleste vil have vanskeligt ved at finde svaret på 
dette spørgsmål i deres eget liv. Derfor der er ingen grund til at beskæftige sig 
med integrationen af sjæl og personlighed hos andre mennesker. Sandheden er, at 
healing er et vanskeligt og indviklet fag.

“Magnetisk teknik” eller “udstrålingsteknik”
Det er en almindeligt opfattelse, at en healer bruger sine hænder enten ved direkte 
berøring af patientens krop eller ved at holde hænderne i kort afstand fra kroppen. I 
Esoterisk Healing har Alice A. Bailey beskrevet healing med hænderne, men hun gør 
opmærksom på, at healeren desuden inde i sig selv må visualisere energitriangler, 
og dermed få energistrømmen til at cirkulere mellem sjælen, hjernen og hjertet 
i bestemte mønstre. Det afhænger af, om det er bedst at benytte en “magnetisk 
teknik” eller en “udstrålingsteknik”. 
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Og Alice A. Bailey fortæller, at det er vigtigt, at healere kender deres egen stråle-
opbygning, for de teknikker, healeren skal bruge, varierer i forhold til healerens egen 
strålekvalitet og til strålekvaliteten på den patient, der er i behandling. Eksempelvis 
kan en healer på 3. stråle bruge medicin fremstillet af urter og mineraler, som har 
samme strålekvalitet som patienten. En healer på 5. stråle vil være en kompetent 
kirurg, og denne healer er bedst til at kurere ved hjælp af operation og brug af 
elektricitet. Helbredelsesmetoden for en person på 6. stråle vil være troens kraft 
og bønnens teknik osv. Men uanset hvilken teknik en healer benytter, vil arbejdet 
altid kræve et koncentreret, rent og klart tankesind, der er i stand til at styre og 
kontrollere energi. Og healeren skal altid være motiveret af kærlighed og et stærkt 
ønske om at arbejde i overensstemmelse med sjælens hensigt.
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Penge er energi
Åndsvidenskaben har givet mennesket en vigtig oplysning: Penge er energi. Penge-
nes energi burde cirkulere frit for at opfylde menneskehedens mange behov. Men 
det er desværre en kendsgerning, at penge i nutiden hovedsageligt benyttes som 
et redskab for egoisme, grådighed og separatisme. Anskaffelse, ophobning og den 
egoistiske brug af penge anses generelt for at være et af livets vigtigste formål. 
Besiddelse af penge eller mangel på penge er en af de væsentligste årsager til kri-
minalitet.

Forfatteren James Robertson beskrev på et tidspunkt menneskets forbrug af økono-
miske resurser med disse ord: “Verdensøkonomien har ødelagt tilværelsen for mil-
lioner af uskyldige mennesker … og den tilintetgør Jorden.” Og menneskeheden 
begynder så småt at forstå, hvorfor misbrug af den økonomisk energi virker så 
negativt − ikke bare på menneskeheden, men ligeså vigtigt på livsforholdene overalt 
på Jorden.

Den rigtige holdning til penge
Når en form ikke reflekterer et åndeligt formål, vil de mennesker, der har kontakt til 
sjælens energi og vision, erkende, at der må gøres noget. Det er indlysende nød-
vendigt at udvikle en rigtig holdning til penge og at etablere rigtige økonomiske 
forhold på det personlige, gruppemæssige, nationale og internationale plan. Det er 
et aspekt af og et udtryk for rigtige menneskelige relationer.
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Måske er det nemmere at forstå penges funktion, hvis man tænker på den fysiske 
krop. En af de altafgørende faktorer for et godt helbred er den frie cirkulation af 
æterisk energi. Cirkulationen sker i de utallige millioner af kanaler eller nadier, som 
findes i æterlegemet. Når noget blokerer denne energistrøm, reagerer kroppen med 
sygdom. Det samme gælder, når følelsesmæssigt blændværk eller mentale illusioner 
får for meget energi, som ophobes i en del af kroppen, og andre dele derfor får for 
lidt energi. Processen medfører forstoppelse og betændelse et sted i kroppen og 
sygdom og energimangel andre steder i kroppen.

Menneskehedens legeme
Sammenligningen kan give en forståelse 
af, hvordan cirkulationen af energi i form 
af penge igennem hele menneskehedens 
legeme kan påvirke menneskehedens hel-
bred på godt og ondt. På et planetarisk ni-
veau er nadierne udtryk for forbindelserne 
mellem mennesker, mellem samfund, 
mellem nationer og grupper af nationer, 
og navnlig de økonomiske forhold mellem 
pengeinstitutter, realkreditinstitutioner, 
forsikringsselskaber, vekselerer, børsmæg-
lere osv.
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Tendens til separatisme
Når disse forbindelser − og navnlig 
de økonomiske − er motiveret af 
personlige begær- og frygtmotiver − 
begær efter at eje ting, frygten for at 
der ikke er nok til alle og frygten for 
ikke at have nok i fremtiden − skabes 
der en situation, hvor hovedsageligt 
de finansielle institutioner, men også 
handelsvirksomheder, grupper af men-
nesker og enkeltpersoner får tendens 
til separatisme ved at danne enheder, 
der er fokuseret på at tage i stedet for 
at give − at sørge for sig selv i stedet 
for at sørge for helhedens behov.

I stedet for at hjælpe med cirkulationen 
af pengenes energi, fungerer de for-
skellige forbindelser i netværket som 
akkumulatorer, der ophober og fast-
holder penge i stedet for at formidle 
og fordele denne livsvigtige energi. Det 
har medført koncentration af enorme 
kapitalophobninger, der er i få men-
neskers magt, mens hovedparten af 
menneskeheden kun har adgang til − i 
bedste fald − meget begrænsede resur-
ser. En fjerdedel af menneskeheden be-

finder sig på et stadie af absolut fattigdom, og de er uden mulighed for at realisere 
deres fulde potentiale som mennesker.

Globale betændelsestilstande
Verdens økonomiske centre l ig-
ger i storbyer, der består af foru-
renede bebyggelser og aktiviteter. 
De er håndgribelige udtryk for be-
tændelsestilstande og overdimen-
sioneret blodtilførsel. Samtidig lider 
store områder på planeten − f.eks. den 
tredje verden − af mangel på tilførsel 
af økonomisk energi. Denne livsvigtige 
resurse går tabt som resultat af inflation 
eller til afbetaling af gæld. Eller den 
tilbageholdes af korrupte ministre, 
forretningsfolk og embedsmænd, som 
ophober penge i skatteskjul uden for 
landet. Menneskehedens kollektive 
misbrug af pengenes energi, som er en 
åndelig energi og kraft, udtrykkes klart 
i den første linje i en af Shakespeares 
sonetter:

“Ånden ofret, bortødslet i skam.”
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Udbud og efterspørgsel skal erstattes af udbud og behov
Nøglen til en enkel og effektiv løsning af menneskehedens ulykkelige situation er 
givet af Alice A. Bailey. Hun sagde, at loven om udbud og efterspørgsel skal erstattes 
af loven om udbud og behov. Og der er enorm forskel på ordene “efterspørgsel” 
og “behov”.

“Efterspørgsel” repræsenterer personlighedens umættelige begær. Ligegyldig hvor 
meget man allerede har, vil målet altid være at få mere. “Behov” fokuserer på sjæ-
lens inderste ønske om at give − at dække nødvendige behov. Sjælen kender de 
åndelige behov og er stimuleret af ønsket om at gøre det, der er nødvendigt for at 
tilfredsstille disse behov hurtigt, effektivt og i den nødvendige målestok. Behovene 
inkluderer naturligvis fysiske behov som f.eks. bolig, mad, uddannelse, kulturelle 
aktiviteter, sygesikring osv. Hvis samfundet respekterer loven om behov, vil penge 
ikke længere være en handelsvare. Penge vil blive opfattet som det, penge i virke-
ligheden er, en energi og kraft, der kan befri alle mennesker fra slid og slæb. Pen-
genes energi kan opfylde menneskets virkelige behov og skabe muligheden for ægte 
åndelig levemåde, der vil være præget af overflod snarere end mangel.

Behov og begær
Det er interessant at tænke over den kendsgerning, at loven om udbud og efter-
spørgsel virker bedst, hvor de sociale tilstande er præget af mangel. Sjælens lov 
om udbud og behov kan hjælpe menneskeheden til at forstå, at når mennesket er-
kender, hvad der er dets virkelige behov − og de er som regel langt mere beskedne 
end man tror − så får man en tilstand af overflod. Som Gandhi sagde:

“Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær.”

På samme måde som det rene og klare tankesind kan bruges i arbejdet med hea-
ling, er det selvfølgelig også muligt at bruge tilsvarende meditationsprocesser for 
at stimulere verdens frie strøm af pengeenergi. Mange mennesker bruger en mor-
genmeditation på årets søndage for at stimulere den åndelige anvendelse af penge. 
Man visualiserer penge som “en gylden substans”, der kanaliseres ud via verdens 
økonomiske organisationer til det åndelige arbejde, der bringer menneskeheden nær-
mere målet. Målet er at skabe rigtige menneskelige relationer. Og straks begynder 
flere ligheder mellem de to områder − healing og økonomi − at tone frem.
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En energistrøm, der er båret af kærlighed
Både healing og økonomi er forbundet med idéen om en energistrøm, der opløser de 
blokeringer, der forhindrer, at sjælens liv kommer til udtryk gennem personligheden. 
Og det er interessant at se, at inden for både healing og økonomi er det den, der 
er motiveret af kærlighed, som er i stand til at skabe en korrekt og sund energi-
cirkulation. På den ene side er det healerens bevidste brug af hænderne til at styre 
energien. På den anden side i relation til økonomien, er det den usynlige hånd på 
det økonomiske marked, der styrer energistrømmen. I begge tilfælde vil forkert brug 
af hænderne, og navnlig på økonomiens område, hvor den er motiveret af egoisme, 
være årsag til store skader, ødelæggelser og syge tilstande. Men hvis “hænderne” 
er inspireret af de højeste motiver og brugt uselvisk og kærligt som respons på 
ægte nød, kan både healerens hænder og markedets usynlige hænder skabe en 
blomstring af sjælens liv i det enkelte menneske og menneskeheden som helhed.
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