
Åndsvidenskaben – Tilgivelse

Når man med sin intelligens prøver at forstå, at alle mennesker står på for 
skellige udviklings trin, får man efterhånden kræfter til at tilgive alt og alle.  
Nedenfor kan du læse om, hvordan man får kræfter til at tilgive sin næste,  
når han eller hun på forskellig måde generer én og fylder ens liv med  
vanskeligheder og problemer.

Ved at prøve på med sin intelligens at forstå, at vedkommende i øjeblikket ikke  
kan være ander ledes, end han eller hun er, ligesom en tidsel eller brændenælde 
ikke kan være anderledes, end de er. Og ved at indse, at når denne fjende 
bringes i vor nærhed, så er vedkommende kosmisk set ikke en fjende, 
der vil os til livs, men blot et redskab, hvorigennem Guddommen 
lader os høste, det vi selv engang har sået. Og ligeledes ved med 
sin følelse at forsøge at fatte sympati for det menneske, der ikke 
ved, hvad det gør, og som senere må høste, hvad man nu selv 
får overstået. Altså, når fjenden i virkelig heden ikke er årsag 
til ulempen, og når han eller hun på grund af sin fortid og 
med henblik på sin fremtid ikke i øje blikket kan være 
anderledes, end vedkommende er, er der jo al mulig 
grund til at tilgive og atter tilgive. 

Synes man, at man af og til mangler den nødven 
dige overbærenhed og kærlighed, behøver man  
blot at koncentrere sig på det kildevæld, hvorfra  
al universets kærlighed strømmer, da forsvinder 
al vrede og bitterhed, og man føler, at den 
eneste fjende, man har, er det i ens eget  
sind, der modarbejder den humane  
evnes vækst og aktivitet.

Lilla kan ikke forstå Grøn,  
da Lilla har ikke været på 
Grøns udviklingstrin endnu. 
Lilla kan dog i nogle tilfælde 
inspireres af Grøn og vil med 
tiden nå op på Grøns  
nuværende udviklingstrin.

Grøn kan godt forstå Lilla,  
da Grøn har været på  
Lillas udviklingstrin.  
Lilla træner Grøn i tolerance.

Alle mennesker er ikke 
inkarneret på jorden 
på samme tidspunkt, 
og vi befinder os derfor 
heller ikke på samme 
udviklings trin. Udviklings
trinnet afhænger af vores 
tidligere livs erfaringer. 
Det eneste vi tager med 
fra liv til liv er nemlig 
vores erfaringer/talenter 
(på godt og ondt).


