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Fra Dealing with Sexuality
(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Rytme og timing
Skabelse er de indre, subtile og højere planers cykliske aktivitet, og forplantning er en 
efterligning af de indre processer, når de manifesteres på de ydre, grovere og lavere 
planer. Forplantningsprocesserne, der skaber fysiske legemer, er en kopi af de højere 
skabelsesprocesser. Processerne er udtryk for, at det Absolutte har behov for at stige ned 
og manifestere sig. Hvis man forstår det og sætter lighedstegn mellem de to niveauer, 
er det muligt at få den rigtige holdning til de indre skabende planer og processer og den 
seksuelle drift i menneskeheden. Men hvis forbindelsen til de indre planer brydes, bliver 
forplantningsprocesserne udelukkende en nydelse og et mål i sig selv.

Det naturlige instinkt, der stimulerer til seksuel aktivitet, er fælles for dyreriget og men-
neskeriget. Men mennesket har muligheder til rådighed, som et dyr ikke har. Dyret er 
både styret og beskyttet af instinktet. Dyret adlyder rytme og hyppighed (løbetider). I 
overensstemmelse med naturloven vil dyret udvælge et emne fra det modsatte køn for at 
generere afkom. Mennesket har et dyrisk aspekt i sin natur, for ligesom dyret har mennesket 
et fysisk legeme, men mennesket har desuden en tænkeevne og en skelneevne.
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Mennesket er en sjæl, der udtrykker sig ved hjælp af en krop, og sjælen har intet køn, 
og derfor er den uden seksuelle drifter. Det inkarnerede menneske i personligheden har 
selvbevidsthed. Derfor føler det, at det eksisterer. Men samtidig oplever mennesket, at det 
er adskilt fra de højere aspekter og den universelle enhed. Det føler, at det er et selvstændigt 
individ med fri vilje. Derfor er mennesket ikke længere integreret med naturen.

Menneskets rytmer
Både kvinder og mænd fungerer i overensstemmelse med rytmer og perioder i stil med 
dyrene. Hvis man ignorerer rytmerne, skaber det ubalancer, forstyrrelser og sygdomme. 
Seksualiteten og skaberkraften er en hellig energi, og skaberevnen har stor betydning i 
livet. Ved hjælp af seksualiteten giver naturen mennesket mulighed for at opfylde sin pligt 
ved at skabe legemer, som er en forudsætning for, at sjæle har mulighed for at inkarnere 
på det fysiske plan.

Seksualitet har sin egen overordnede tidsperiode. Den passende aldersperiode til at praktisere 
sexlivet er mellem 21 og 49. Hvis følelserne ikke blev korrekt udviklet i alderen mellem 
7 og 21, vil der opstå problemer senere. Hvis man tænker på sex på uhensigtsmæssige 
tidspunkter eller interesserer sig for pornografisk materiale, vil det medføre problemer 
med at kontrollere kroppen og dens reaktioner. Dominerende usunde og unaturlige tanker 
vokser i styrke, og de kan få overmagten, og det kan medføre utroskab og kriminalitet. 
Tilfældige seksuelle forbindelser skaber spredning af kønssygdomme. Ægteskabet, sam-
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spillet og forholdet mellem mand og kvinde, skal derfor være præget af trofasthed, og det 
forplantningsmæssige aspekt skal fungere inden for moralske rammer, for det sikrer, at den 
sjæl, der skal undfanges i det fysiske legeme, ikke påvirkes negativt.

Seksuel tiltrækning og bevidsthed
Når mennesket ikke handler i overensstem-
melse med naturens love og tillader, at det 
trækkes ind i et ukontrolleret liv af kroppens 
seksuelle impulser, tvinges bevidstheden 
ned mod kroppens lavere chakraer. Man 
mister skelneevnen og fængsler sig selv 
i materialisme. Seksuelle impulser inde-
bærer, at bevidstheden bevæger sig i 
nedadgående retning, mens meditation 
skaber en opadgående bevægelse. Hvis 
man ikke er forankret på et rent og solidt 
moralsk fundament, vil meditationen 
medføre forvirring og skabe problemer. 
Chakraerne, der aktiverer de seksuelle 
instinkter i mennesket, er også ansvarlige 
for at stimulere de opadgående energier. 
Hvis man tillader, at energierne spredes 
eller bruges nedadrettet, er der ingen til-
gængelige energier til det opadrettede eller 
udviklingsmæssige arbejde. Den seksuelle 
impuls skal ikke stimuleres, hver gang man 
møder et menneske af det modsatte køn. 
Der skal i stedet arbejdes for at udvikle en 
højere orden og rytme.

En mand eller en pluspol og en kvinde 
eller en minuspol er modsætninger, der 
udgør en helhed. Seksuel tiltrækning er en 
form for magnetisme, der manifesterer sig 
gennem de fysiske celler i den maskuline 
og den feminine krop. Magnetismen pro-
jiceres i tankesindet, og det skaber en 
spænding, der kommer til udtryk som 
seksuel ophidselse. Under den seksuelle 
akt producerer spændingen en berusende 
følelse af lyksalighed. Tankesindet absor-
beres, og mennesket afskæres fra sin 
indre bevidsthed. Det kaldes også for ”be-
vidsthedens fald”, og det skaber naturligvis 
vanskeligheder. Hvis man er i stand til at 
betragte den seksuelle oplevelse fra en 
position af indre ro – hvis man kan se 
handlingen som en slags teaterforestilling 
– så får tankesindet og sanserne lov til at 
nyde via kroppens redskab uden at skabe 
tilknytning. Det er en befriende tilstand, 
hvor bevidstheden holdes stabil og rolig i 
forhold til sig selv. Når man har fået kontrol 
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over tankesindet og sanserne, kan man opleve seksualitet i overensstemmelse med   natu-
rens krav og uden at miste kontakten med sin højere bevidsthed.

Det er vigtigt at oplyse om emnet, for seksualiteten er blevet alvorligt forvrænget, og 
menneskeheden skal informeres om konsekvenserne af vilkårlige handlinger. Mennesket 
skal leve på den rigtige måde – dvs. i overensstemmelse med naturlovene. Samfundet, og 
dermed menes der kulturen, moden, medierne og den daglige adfærd, er overfokuseret på 
sex, og menneskets skelneevne er gradvis blevet formørket. Det er almindeligt at tro,   at 
man kan håndtere naturlovene, som man vil. Det svarer til at tro, at man bare kan vende 
skiltet ved skillevejen, så det peger mod venstre i stedet for til højre, men vejen ændrer 
sig ikke. Mennesket skal leve i overensstemmelse med den overordnede plan for naturen 
og planeten, og dermed vælge den rigtige levemåde.

Undertrykkelse og doktriner
I århundreder har menneskeheden praktiseret seksuel undertrykkelse i religionens navn. 
Præsterne insisterede på, at det er muligt at undertrykke og endda dræbe den naturlige 
seksuelle drift. Kvinden blev oven i købet betragtet som kilden til alle fristelser og til al 
ondskab. Mennesker, der ikke underkastede sig præsternes selvskabte moralske forestillinger 
og forskrifter, blev kaldt syndere, og de blev truet med, at de ville blive dømt til at blive kastet 
i Helvedes dybeste afgrund. I nutiden sætter ethvert tænkende menneske spørgsmålstegn 
ved præsternes og religionens myndighed, og de påtvungne moralske dogmer afvises 
overalt i verden. Men det er udelukkende et udtryk for en protest mod fortidens overdrevne 
undertrykkelse. 
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Den Nye Tidsalder er baseret på, at mennesker har fri vilje. Fra åndsvidenskabens synsvinkel 
er begrebet synd opfundet af præsterne. Synd eksisterer ikke, og ingen skal dømmes af 
en emotionel og vred Gud. Det, religionen kalder synd, er kun uvidenhed i forbindelse 
med, at mennesket udtrykker sin frie vilje. Det giver erfaringer, og det medfører indsigt 
i naturlovene. Hvis mennesker i uvidenhed er utro, tager stoffer, drikker alkohol eller på 
andre måder opfører sig forkert, vil de opleve konsekvenserne fra den naturlov, der kaldes 
karmaloven – eller loven om årsag og virkning. Det vil ske via lidelse i det aktuelle eller 
i et fremtidigt liv. Erfaringerne medfører, at mennesket langsomt men sikkert vil lære at 
underordne sig naturens lovmæssigheder. Selv om menneskeheden er på vej ind i en ny 
tidsalder, betyder det ikke, at hverken naturlovene eller de love og regler, der gælder for 
visdomsundervisning og bevidsthedsudvikling er blevet ugyldige. De gælder stadig.

Åndsvidenskaben forklarer, hvordan man kan ændre sit liv og 
leve naturligt med sin seksualitet uden at undertrykke den. 
Åndsvidenskaben anbefaler magnetiseringen af halscentret 
ved regelmæssig og systematisk at intonere det hellige ord 
”OM” og andre mantraer. ”OM” skal udtalt i serier af syv – 
dvs. 7, 14, 21 osv. Efter intoneringen skal vejrtrækningen 
være langsom og ensartet. Under vejrtrækningen skal man 
lytte omhyggeligt og iagttage pulseringen. Ved daglig praksis, 
som det er bedst at foretage ved aftentid, kan man etablere 
en rytme i halscentret, hvor energierne kanaliseres opad fra 
sakralcentret og kønsorganerne til halscentret. 

Når tankesindet kontakter sjælsbevidstheden, vil det være 
meget stærkere tiltrukket til sjælen end til sex. I sjælen er 
det maskuline og det feminine integreret, for sjælen rummer 
begge køn – eller man kan sige, at sjælen er uden køn. Køn 
er udelukkende en fysisk ting. Derfor er der ikke længere 
en følelse af, at der mangler noget, for polariteten er blevet 
transcenderet. På den måde etablerer man en kilde til en 
højere form for tiltrækningskraft.
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Valg af partner
Når man vælger en partner, skal man se efter seriøse og positive kvaliteter – ikke efter en 
smuk eller tiltrækkende ydre form. Det er en vigtig forudsætning for et godt liv, at interesser 
og holdninger passer sammen, og at livsmålet er det samme. Hvis livsmålet er at gå den 
åndelige udviklingsvej og praktisere tjenestearbejde, skal man se efter en partner, der har de 
samme værdier. Små forskelle giver livet farve, men hvis der ikke er følelsesmæssig, mental, 
intellektuel og åndelig overensstemmelse, vil ægteskabet ikke overleve. I det åndelige liv 
er seksuel afholdenhed indtil ægteskabet og livslang monogami stadig idealer. Og man skal 
kun planlægge at undfange et barn, når man er i stand til at afsætte den nødvendige tid 
og give det den nødvendige pleje og opmærksomhed. Ved at leve harmonisk sammen i et 
ægteskab, kan man arbejde effektivt for samfundets generelle velfærd.
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