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I Take off your glasses and see fortæller Jacob Liberman:
"I begyndelsen af 1970-erne begyndte jeg at meditere hver 

dag. En dag fik jeg en dyb erkendelse. Jeg ved ikke helt, hvad 
der skete, men jeg havde åbne øjne og ikke briller på. Alligevel 
var jeg opmærksom på alt i rummet - møblerne, sengen, mig 
selv - alt. Og det var ikke bare en bevidsthed. Alt var klart. Ikke 
bare optisk klart, men alle spørgsmål, som normalt kører rundt 
i hovedet, var væk. Der fandtes ikke flere spørgsmål. Alt var 
stilhed.

 Jeg var i en tilstand, som jeg ikke kan beskrive godt med 
ord. Men da jeg kom ud af meditationen, var mit syn krystal-
klart. Jeg arbejdede på det tidspunkt som øjenlæge og forske-
de i syn og vidste godt, at dette ikke var muligt. Jeg havde lært, 

at synet bliver dårligere med årene. Og at det kan måles.
 Så jeg tog til min klinik, hvor jeg kunne tjekke mit eget syn, 

ligesom jeg undersøgte patienterne. Jeg forventede, at måle-
apparatet ville sige "nul" i styrke, men det gav mig nøjagtigt 
samme brillestyrke som før. Jeg så 300 % bedre end før, uden 
at de optiske målinger af mine øjne havde ændret sig. Siden 
da har jeg aldrig brugt briller. Mine øjenlægekolleger er forbløf-
fede.

 Hændelsen gav mig en dyb erkendelse. For den eneste år-
sag til, at det kunne ske, er, at alt vedrørende synet ikke er 
knyttet til det fysiske i øjnene. Der findes en anden "mekanis-
me" i os, som også "ser".
Kilde: Visjon

Krystalklart syn - lige pludselig
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væge sig fra punkt A til 
punkt B. Hvordan finder de 
vej uden landkort eller gps-
teknologi? De ændrer aldrig 
rute, farer aldrig vild, gætter 
sig aldrig frem og småskæn-
des aldrig om, hvilken vej 
der er den rigtige.

 Vi mennesker er udstyret 
med den samme styringsme-
kanisme. Der er dog én åben-
lys forskel på disse dyr og os: 
de tilsidesætter ikke deres 
indre styring med tanker.

 De sætter ikke spørgs-
målstegn ved solens gang 
hen over himlen. De vælger 
ikke mellem at følge eller 
ikke følge den. De har hver-
ken tillid eller mistillid til ly-
set. De følger blot lyset, som 
leder dem til deres mål.

 Vi mennesker ledes også 
af denne livets intelligens, 
som hele tiden styrer alt i na-
turen og dens væsener, lige 
fra en snegls kravlen til ga-
laksernes bevægelser.

 Men ulig pukkelhvalerne, 
der hvert år vandrer op til 
20.000 km ad en rute, der al-

Vores øjne og sind er 
ikke skabt til at søge 
efter lyset, men til at 
reagere på det.

Lysets intelligens opsøger os og 
vejleder os, siger Jacob Liberman,
som har forsket i lys, syn og 
bevidsthed i over 40 år.

af Jacob Liberman,
øjenlæge

De fleste af os er klar over 
sollysets virkning på en 
plantes vækst og udvikling. 
Men kun få af os indser, at 
planter ikke er passive mod-
tagere i denne proces. En 
plante ”ser” faktisk, hvor ly-
set har sit udspring, og drejer 
sig naturligt efter det, så den 
er optimalt indstillet i for-
hold til det og derved letter 
fotosyntesen.

 Men dette eksempel på, 
hvordan en plante reagerer 
på lys for at opfylde sit for-
mål med at være til, fore-
kommer ikke kun i planteri-
get. Der findes utallige arter, 
hvis livsrejser styres af so-
lens lys. Foruden vand-
mænd, hvaler og pingviner 
tager mange andre skabnin-
ger - lige fra sommerfugle til 
sangfugle - på træk, styret af 
noget udenfor dem selv, som 
er i nøje overensstemmelse 
med noget inde i dem selv.

 Når vi hører om sådanne 
præstationer, undrer vi os 
ofte såre over disse væseners 
forbløffende evne til at be-

Jacob Israel Liberman, Hawaii, er oprindeligt 
øjenlæge og optometrist, men har viet sit liv til 
forskning i lys, syn og bevidsthed. I dag er han en 
internationalt efterspurgt foredragsholder samt 
forfatter til flere bøger.
Når International Light Association i år afholder 
konferencen Light & Colour for Health & Wellbeing 
18-20/9 i Kroatien, er Jacob Liberman en af talerne.
www.jacobliberman.org
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kendelse begyndte jeg at ar-
bejde med mit eget syn for at 
se, om jeg kunne forbedre 
det på en naturlig måde. I 
1976, mens jeg arbejdede 
som optometrist, oplevede 
jeg til min forbløffelse en 
pludselig og meget betydelig 
forbedring af mit syn - uden 
nogen målelig ændring i min 
brillestyrke (se boks side 18).

 Forbedringen har nu væ-
ret uændret i over 40 år. Den-
ne mirakuløse hændelse før-
te mig til den erkendelse, at 
selvom vi bruger vores øjne 
til at se med, ”ser” vi ikke 
med dem.

 Dette igangsatte min sø-

turlige åndedræt blev gen-
etableret, slappede de af, og 
deres syn og indlæringsevne 
blev betragteligt forbedret.

 På baggrund af denne er-

70 % af dem. Der var en for-
skydning eller manglende 
overensstemmelse mellem 
deres indre og ydre verden, 
hvilket begrænsede deres 
naturlige evne til at opleve 
nærvær.

 Jeg blev klar over, at de 
fleste brugte for megen ener-
gi på ”at se” i stedet for at 
lade verden folde sig ud for-
an deres øjne. Et almenmen-
neskeligt fænomen, som bi-
drog til deres nedsatte syn.

 Jeg bemærkede også, at jo 

drig varierer mere end én 
grad, så tilslører menneske-
ne deres indre styringssy-
stem ved at tænke. Vi for-
trænger denne mekanisme 
og forstyrrer livets naturlige 
styring, som lyset giver os.

Følges øjne og sind ad?
Jeg blev først rigtig opmærk-
som på ovennævnte fæno-
men, da jeg opdagede, at 
mine patienters øjne og sind 
ikke var rettet mod samme 
punkt. Det gjaldt for næsten 
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Med bogen Light - Medicine of the future (1990) fik Jacob Liberman 
læsere verden over. Ved hjælp af denne plus hans bog
Take off your glasses and see har tusinder fået hjælp
til at genvinde normalt syn.

Jacob Libermans senest bog hedder Luminous life: How the 
science of light unlocks the art of living
(New World Library, 2018).

"Selvom jeg ikke er traditionelt religiøs, er det vigtigt at se, hvordan Bi-
belen, andre religiøse traditioner og videnskaben siger det samme. 

Men med forskellige ord.
 Videnskabsmanden ser sandheden gennem mikroskopet og 
teleskopet. Mens mystikeren erfarer sandheden gennem di-

rekte erfaring. Som en "åbenbaring". Noget som ændrer alt 
af sig selv.

 Mange af videnskabens "sandheder" ændres hele ti-
den. Det handler om teorier, men vi taler om dem, 

som om de er sandheder. Mystikerens søgen efter 
sandhed handler om evige principper. Det er me-

get vigtigt, at vi ser på begge disse niveauer 
med respekt. Og forstår, hvordan de bekræf-

ter og udfylder hinanden.
 Spørger du en fysiker "Hvad er vir-
kelighedens natur?", vil svaret være, 

at alt tilsyneladende fast stof i reali-
teten kun er energi. Den funda-

mentale energi i universet er 
lysets energi. Derfor sagde 

fysikeren David Bohm, at 
al materie er frosset lys.

Kilde: Visjon

Det
spirituelle

”At ignorere det, man ser,er formentlig en grundlæggende årsag til mange tilfældeaf nedsat syn.”

mere mine patienter an-
strengte sig for at se eller for-
stå noget, des mere holdt de 
vejret, og des mindre forstod 
de faktisk. Men når deres na-

gen efter at finde ud af, hvad 
der egentlig får os til at se - 
hvad sammenhængen er 
mellem lys, syn og bevidst-
hed - og allervigtigst: Hvem 
er jeg, og hvem er det i virke-
ligheden, der ser?

 Disse spørgsmål fik mig til 
at studere kvantefysik og 
neurovidenskab, hvilket in-
spirerede mig til at gå i dyb-
den med mit sinds måde at 
fungere på. Jeg håbede at op-
dage en portal ind til den be-
vidsthedstilstand, hvor dyb 
helbredelse finder sted, hvil-
ket ville gøre det muligt for 
mig at undervise andre i, 
hvordan de kunne gentage 
min oplevelse.

 Det, jeg opdagede, ændre-
de totalt mit liv og afslørede 
nogle fundamentale sandhe-
der om lys, syn og den flyg-
tige tilstand, vi kalder nær-
vær - og det hjalp mig med at 

Nærvær er en naturligt forekommende
tilstand, som opstår, når vores øjne og
sind - igangsat af lyset - fokuserer på
det samme punkt på samme tid.

udrede, hvordan lys hele ti-
den styrer vores liv.

Hvad er lys?
Lys er mere end bølger og 
partikler, det er en formidler 
af bevidsthed. Det er ikke 
kun noget ”derude”, som er 
nødvendigt for, at vi kan se; 
lyset opsøger os og leder os 
på samme måde, som det 
opsøger og leder en plante til 
at vokse hen mod det. Der er 
noget iboende levende i det.

 Og hvor mærkeligt det 
end lyder, så trænger lyset 
ikke kun ind i os gennem vo-
res øjne og hud, det stråler 
faktisk også ud fra vores in-
dre.

 Tænk på, hvordan små 
børn sanser verden omkring 
sig. Lyset tænder deres be-
vidsthed - uhindret af tan-
ker, forestillinger eller be-
kymringer - og det stråler 

tilbage i verden som et ud-
tryk for rent nærvær. Det er 
derfor, deres øjne stråler.

 Efterhånden som vi vok-
ser fra at være babyer, der 
befinder sig i denne utvung-
ne tilstand, til at være voks-
ne, som lærer at søge efter li-
vet, søge kærlighed, søge ar-
bejde, så overser vi den 
kendsgerning, at vores øjne 
og sind ikke er skabt til at 

søge efter lyset, men til at re-
agere på det.

Hvad er nærvær?
På trods af, hvad folk som 
oftest tror, handler dét at 
opnå nærvær ikke om at 
tænke eller forsøge at være 
til stede her og nu. Det er 
snarere en naturligt fore-
kommende tilstand, som op-
står, når vores øjne og sind - 

"Lys er et af de temaer, der er 
forsket mest i. Lys bruges

på alle niveauer,
i sammenhæng med en lang 

række sygdomme."
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Gengivet fra magasinet Kindred 
Spirit, www.kindredspirit.co.uk, 
suppleret med uddrag fra Jacob 
Libermans artikler i magasiner-
ne Visjon, Caduceus og Science 
of Mind.

”Lad der blive lys”
Ifølge Bibelens skabelsesberetning sagde Gud ”Lad der blive lys”, 
men først på tredjedagen sagde han ”Der skal være lys på himlen til 
at skille dag og nat.”

 Derfor mener Jacob Liberman, at der er forskel på det synlige lys 
fra solen, månen og stjernerne, som blev skabt på tredjedagen, og 
det usynlige lys fra allerførste dag - skabelsens lys, selve livets intel-
ligens. Lys og liv er to udtryk for samme essens, siger han.

 I dag beskriver kvantefysikken lys som grundlaget for alt eksiste-
rende.
Kilde: Science of Mind

"Hvis jeg 
ser det, 
er det

mit
ansvar."

igangsat af lyset - fokuserer 
på det samme punkt på sam-
me tid.

 Som svar på lysets opfor-
dring og vejledning begyn-
der vores øjne en indviklet 
dans, hvor de retter sig mod 
noget, fokuserer, søger og 
samarbejder. Når lyset først 
”vækker” os, retter vores 
øjne sig mod det sted, det 
udspringer fra, hvilket 
igangsætter en altomfatten-
de tilstand af nærvær.

 Selvom vi ofte forbinder 
nærvær med opmærksom-
hed, er der ingen spænding 
forbundet dermed - ingen fo-
kusering på ét aspekt i ens 
omgivelser, mens man negli-
gerer andre. Nærvær er et 
spontant svar på en invitati-
on fra livets intelligens, som 
leder os i retning af vores 
maksimale potentiale.

 Vores grad af nærvær rela-
terer direkte til, hvor ube-
sværet og nøjagtigt vores 
øjne er i stand til at sigte mod 
noget. Når øjnene kan foku-
sere effektivt, dvs. få øjen-
kontakt med - og således an-
erkende - det, der kaldte på 
dem, oplever vi overens-
stemmelse, harmoni. Det er 

en tilstand af sammensmelt-
ning, hvor vores indre og 
ydre verden går op i en høje-
re enhed.

 Når de fysiske øjne (som 
registrerer 80-90 % af det, vi 
oplever i livet) ikke er på lin-
je med ”sindets øje”, er det 
næsten umuligt at opleve 
nærvær eller enhed.

 Hvis vi imidlertid holder 
op med at forsøge og i stedet 
koncentrerer os om vores ån-
dedræt, bliver øjnene og sin-
det ét, hvilket giver os en 
dyb tilstand af nærvær. 
Uden nogen form for an-
strengelse åbenbares verden 
for os, så vi ubesværet kan 
reagere på livets opfordrin-
ger.

 Nærvær opstår, når vi 
modtager alt, hvad livet (og 
lyset) tilbyder. Når vi holder 
op med at søge, begynder vi 
at finde. Når vi tillader vores 
indre lys at smelte sammen 
med det lys, der leder os, op-
lever vi enhed. At være - en 
accept af livet.

Hvad fanger dit øje?
Jeg lærte ganske meget af at 
observere mine børn, da de 
var helt små. Som de fleste 

børn legede de ofte med le-
getøj og lod det ligge frem-
me, når de var færdige. Jeg 
bad dem gentagne gange om 
at lægge det på plads, men 

det syntes kun at virke, når 
jeg insisterede.

 Så fik jeg en stærk fornem-
melse af, at hvis jeg ser det, 
er det mit ansvar. Jeg be-
gyndte at spekulere på, hvad 
der ville ske, hvis jeg be-
gyndte at reagere på alt, der 
fangede mit øje. Så jeg gik i 
gang med denne 24-timers 
øvelse:

 Alt, hvad der fangede min 
opmærksomhed, blev mit 
ansvar. Alt, hvad der var mit 
ansvar, tog jeg mig af. Og alt, 
hvad jeg tog mig af, gjorde 
jeg færdigt. Jeg praktiserede 
dette i en uge og lod intet 
passere forbi. Da det blev 
søndag, samlede jeg cigaret-
skod op på gaden.

 Denne øvelse i nærvær - 
en slags meditation i bevæ-
gelse - fik mig til at føle, at 

jeg ikke længere behøvede at 
prioritere, for livet havde al-
lerede gjort det ved at gøre 
mig bevidst om hvad som 
helst, der krævede opmærk-
somhed. Tilmed blev mit 
nærvær - og dermed min 
synsevne - dybere og dybere, 
da jeg holdt op med at igno-
rere, hvad jeg så.

 I dag er det en del af mit 
hverdagsliv. Når jeg har 
spist og ser den tomme tal-
lerken, vasker jeg den af og 
stiller den på plads. Når no-
gen kontakter mig, svarer jeg 
med det samme. Jeg lader 
det ikke vente. Når jeg får en 
regning, betaler jeg den sam-
me dag.

 Livet giver os hele tiden 
vores handlingsplan. Hvis vi 
naturligt - fra øjeblik til øje-
blik - reagerer på det, der 
kalder på os, oplever vi ikke 
blot en velsignet tilstand, vi 
udvikler også en ægte selv-
respekt, vel vidende, at hvad 
livet end bringer os, vil vi 
møde det med åbenhed. I til-
lid til livet.

 Denne ubesværede til-
stand af væren gør det mu-
ligt for os at reagere mere 
uforbeholdent på livet, lige-
som børn gør. Babyer og 
børn søger ikke noget, de re-
agerer simpelthen på, hvad 
der end måtte fange deres 
opmærksomhed.

 Når vi genopvækker den-
ne medfødte evne i os selv, 
ændres vores liv radikalt. Vi 
træder ind i det, der kaldes 
zonen, flowet eller endog ån-
delig bevidsthed, hvor ”vi” 
forsvinder, og vi ikke længe-
re begrænses af info fra vores 
fem sanser. Kun nærvær er 
tilbage. Alt bliver klart og 
utilsløret - en dyb og varig 
følelse af fred.

 Når vi følger lysets iboen-
de guddommelige inspirati-
on, nyder vi godt af univer-
sets ledelse - lader livet op-
søge os.  q

”Livet lever selv igennem 
os, når vi ikke står

i vejen.”

Sund ny te
Der er fundet en ny teplante, som 
har et naturligt lavt koffeinindhold. 
Den hedder hongyacha (HYC) og 
er en sjælden, vild teplante, som 
findes i bjergene i det sydlige Kina. 
Den vokser i 700-1000 meters høj-
de. Lokale beboere mener, at den 
hjælper mod forkølelse, mavekneb 
og en del andre lidelser.

 Forskere har fundet ud af, at hon-
gyacha-teen - udover at være kof-
feinfri - indeholder en række helse-
bringende komponenter, som ikke 
findes i almindelig te. Den bliver 
nok en populær drik, når den en 
dag kommer i handlen.
Kilde: Harmoni
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Fokus på jordens frugtbarhed
Har du hørt om regenerativ dyrkning? Metoden benytter sig hverken af kemikalier, 
animalsk gødning eller energikrævende maskiner, men af planter til at gøre jorden 
frugtbar.

 Dette er en ny metode i Danmark, og endnu har vi kun én konsulent. Nørbys 
Grøntsager på Stevns er blandt dem, der bruger metoden. Der pløjes ikke længere, 
men fræses blot forsigtigt i de øverste cm. Jorden vandes med mælkesyrebakterier 
og tilføres grøntgødning.

 Formålet er at gøre jordens biologiske sammensætning optimal fremfor kun at 
gøde planterne. På den måde bliver plantens rødder mere aktive og holder bedre 
på vandet. Og jorden holder på det nødvendige kulstof, som forsvinder ved traditio-
nel dyrkning.

 Ole Nørby, en af økologiens foregangsmænd, mener ikke, at det pga. klimaforan-
dringerne er nødvendigt at eksperimentere med nye sorter:

 - Det er vigtigere, at vi hurtigt finder frem til at binde kulstof i jorden, forklarer han. 
- En norsk forsker fortalte for nylig, at hvis dét kan lykkes, vil det kun tage os seks 
år at bringe CO2-indholdet i luften ned på 350 ppm, som det skal være! Så her er 
der en opgave for landbruget og en umiddelbar løsning i stedet for at vente på, at vi 
alle får elbiler.
Kilde: Vegetarisk!

Kl. 9-10 for autister
Den britiske supermarkedskæde Morrisons har indført ”en rolig 

time” i alle 493 butikker af hensyn til autister. Hver lørdag 
kl. 9-10 slukkes musikken, lyset dæmpes, per-

sonalet undgår beskeder over højttalerne, 
kører mindre med trækvogne og dæm-

per kassens biplyde.
 Idéen opstod, da kæden efter en 

rundspørge opdagede, at en ud af 
fem kunder havde en ven eller et 
familiemedlem med autisme. Tv-
værten Chris Packham er en af 
dem. Han fortæller:

- Jeg går sjældent i supermar-
keder. Miljøet er meget udfor-
drende for mig, de skarpe lys, 
forvirringen over de utroligt man-

ge varer plus alle lydene og lug-
tene. Derfor bakker jeg meget op 

om denne Autism Hour!
 Ordningen blev til i samarbejde 

med National Autistic Society, der arbej-
der for at få alle detailbutikker til at følge 

Morrisons’ eksempel.
Kilde: Positive News©
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