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Livskilden®, Institut for Holisme og Forskning

Arbejder med oplysning, undervisning, udveksling og forskning i
SIQ – Spirituel Intelligens®
Dette gøres gennem:
Bogforlag
Undervisning
Mødeaktivitet
Hypoteser

Livskilden® - Kilden til Spirituel kærlighed, oprigtighed og fri kommunikation samarbejde fra Hjertets plan. Enhed i mangfoldighed. Vi er alle en.
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Glæde, Ydmyghed, Ærlighed og Kærlighed
Glædens budskab skaber du
når freden sænker sig i sindet
så sindet dit er skaberkraft
i fødslen den blev dig givet
Ydmyghed kan følge dig
den skal forstås med rette
for ydmyghed er synlighed
men er jo også skaberkraft
Ærlighed det er så vist
man kan et tempel bygge
så led dit eget indre hen
til ærlighedens vugge
Kærlighedens byggesten
kan flytte mange bjerge
så byg så ofte som du kan
et tempel fuld af kærlighed

af Merete Gundersen
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Indholdsfortegnelse:
Digt

side 4

Hvad er Livskilden

side 6

SIQ – Spirituel Intelligens
Hjerne Bevidsthed, sjælskerne
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Livskilden®
Institut for oplysning, undervisning og udveksling om åndelig, spirituel og kulturel udvikling i det
danske samfund. Der arbejdes på tværs af alle faglige, politiske, økonomiske og religiøse skel.
Den daglige drift at Instituttet ledes af Merete Gundersen, der tilknyttet et løst struktureret netværk,
som alle træder til når der er brug for deres kompetencer.
Arbejdsopgaverne er at bringe oplysning og inspiration til, hvordan det enkelte menneske og større
samfundsgrupper kan tænke og handle udfra et mere helhedsorienteret livssyn. Dette kan gøres ved
at tænke mere holistisk og ved at mennesker lærer at bruge sn SIQ - den spirituelle intelligens,
således de også udvikler disse competanser.
Instituttet arbejder med at formidle foredrag, seminarer undervisning og forskning i SIQ - den
Spirituelle intelligens. Vi udgiver løbende bøger, CD og plancher fra Livskildens forlag, disse
belyser den spirituelle dimention. Vores opgave er ligeledes at udforme undervisnings materiale til
SIQ.
Vi arbejder tillige med at indsamle og videregive oplysning og information om sundhed,
spiritualitet og åndelig udvikling via vores nyhedsbrev. Der arbejdes ud fra det holistiske
menneskesyn som ser på alle livs processer og samfundsforhold udfra det menneskelige princip, at
det hele menneske består af krop, sind og ånd, og at alle har en iboende SIQ- Spirituel intelligens
som det er væsentlig at aktivere.
Det er hensigten at udbrede kendskabet til, hvor meget rigere et samfund kan blive, når der arbejdes
ud fra et holistisk menneskesyn, således at spirituelle og åndelige tanker bliver en måde at tænke på
i alle medmenneskelige relationer. På denne måde bliver udsynet for den enkelte og for helheden
væsentligt større.
Udfra disse tanker arbejdes der med:
• Formidling
• Udveksling
• Undervisning
• Debatter
• Bogforlag
• Distribution
• Forskning
• Seminar
Det er et håb at SIQ- Spirituel intelligens, bliver en integreret del af undervisningen i den danske
folkeskole helt fra børnehaven op igennem skoleforløbet og videre ind i alle videregående
udannelser. Ønsket er at det holistiske menneskesyn skal vinde indpas i hele undervisningssektoren.
Dette menneskesyn udvikler elevernes færdigheder indenfor sundhed, åndelig vækst, og
næstekærlighed.
Instituttet er organiseret som et uafhængigt humanitært institut, der regnskabsteknisk er
organiseret som en fond. Midlerne søges tilvejebragt gennem frivillige bidrag, fondsansøgninger
samt gennem foredrags og oplysnings arbejde. Overskuddet fra bogforlaget Livskilden går ligeledes
til Instituttets virke. Alle, som har interesse i at støtte instituttets formidlings og forskningsarbejde,
kan gøre dette på giro 1693-1373. Indtægter fra bøger, seminarer, foredrag, workshops, tv, radio,
eller andet oplysende arbejde, går ubeskåret til instituttets virke.
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SIQ Intelligens®

Livskilden®
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Hjerne, Bevidsthed og Sjælskerne
Lysets indbyggede mønstre
En engelsk fysiker, William Wollaston (1766-1828) opdagede, at når lyset fra et prisme skinnede
gennem en tynd spalte, viste der sig en række mørke linjer (omtrent som en priskode i et
supermarked). Linjerne danner et bestemt mønster.
Lyset her på Jorden - og lyset fra Månen og planeterne i solsystemet - har samme mønster. Det
skyldes, at alle får deres lys fra Solen. Stjerner og planeter fra andre solsystemer har andre mønstre.
Lysets stregkode kaldes spektrallinjer. De er meget vigtige for astronomerne. Hvert grundstof har
sit eget mønster/sin egen stregkode, og mønstrene viser, hvad stjernerne er lavet af, hvor store de er,
og hvor langt de er borte fra Jorden.
Lyset har forskellige farver. Vi kan se dem på regnbuen, og når vi holder et prisme op mod en
solstråle. Farverne har hver sin bølgelængde. Den røde farves bølgelængde er længst. Derefter
kommer orange, gul, grøn og til sidst blå. Nogle farver kan det menneskelige øje ikke opfange
nemlig infrarød og ultraviolet.

Hvordan er Hjerne og sjæl forbundet
Hvert enkelt menneske har store mængder af information, som det kan trække på, hver gang det
inkarnere på denne planet. Denne informationsmængde er bygget op via lyset, og det operative
organ er hjernen. Hjernen er i stand til at aflæse lysets information via lysets stregkode. Hjernen kan
respondere på 4 forskellige lys-informationer, som er indeholdt i lysets stregkode.

Gudsslyset

Guddommelige spektrallinier Stregkode
Åndens spektrallinier

Stregkode

Åndslyset

Sjælens spektrallinier

Stregkode

Sjælslyset

Sindets spektrallinier

Stregkode

Sindslyset

Da hvert enkelt menneske, har hver sin helt egen stregkode, i sjælens lys, alt efter hvilket lys og
dermed hvilke farver sjælen indeholder, findes der ikke to helt ens mennesker. Sjælslyset er unikt
for hver en skabning, der fødes på Jorden, præcis så unikt som øjets iris og fingeraftrykkets
mønster.
Sjælens lys indeholder en del af auraens lys. En anden del af auraens lys er det lys, som sindet
udsender, sindslyset. Det sæt af informationer, som sjælen har med til denne planet i denne givne
livscyklus, indeholdes i sjælens lysspekter, og dette lysspekter kan hjernen respondere på.
Dette sker altid under søvnen. Om natten tiltrækker hjernen alene sjælslyset, hvorimod sindslyset
ikke influerer på hjernen under søvnen.
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Om dagen responderer hjernen på lys fra hele auraen, hvorimod følelseslivet om natten er sat fri af
egoets egenvilje. Følelserne er derved sat ud af styring.
Nogle mennesker kan i dagstimerne respondere på sjælslyset alene. Dette kan ske i kortere eller
længere sekvenser. Mennesker, der har en aktiv spirituel intelligens, responderer langt mere på
dette lys end andre, der ikke bruger deres spiritualitet.
Nogle ganske få mennesker er udviklede, så de helt bevidst responderer på sjælslyset, om dagen
igennem hele deres virke. Man kan træne sig op i bevidst kontakte sit sjælslyset, dette kan gøres
med meditative øvelser.
Guddommeligt lys er det lys, som forekommer ved skabelsen af det guddommelige menneske, det
lys som udgår fra skaberen og som indeholder guddommens fulde visdom for optimal kærlighed til
al skabelse i hele universet.

Åndens lys er det fuldendte lys. Det er det lys, vi er, i samme øjeblik vi udgår fra guddommen..
Ånden er det væsen, som er udgået fra Gud, som er lig Gud og har alle guddommens kvaliteter.
Man har ikke alle guddommens kvaliteter med ved fødselen i hver inkarnation. Da sjælen er
kommet til Jorden for at udleve, lærer og tillige tilegne sig nye færdigheder for sjælens og åndens
vækst, er alle talenter aldrig nærværende og tilgængelig under inkarnation på Jorden.
Sjælens lys er den del af mennesket, som hjernen også kan kommunikere med via sjælslysets
spektralliner eller stregkode.
Men for at hjernen kan respondere på og kommunikere med sjælens lys, og for at responsen kan
blive optimal, skal man indstille sindet på det. Sjælen har i hele sin inkarnation informationer
indbygget i sit lys, alle de informationer der skal bruges, for at den kan udleve sin karma. Herfra
kan den hente informationer og visioner livet igennem. Vi kan, hvis vi er dygtige til at trække på
dette lys, være sikker på, at vi udretter det, vi er født til at udrette i et givent liv. Informationen fra
Sjælslyset vil altid være visdoms og kærlighedsfyldt.
Sindets lys, hvorigennem alle menneskelige følelser udleves, udsender hele tiden sit lys ud i
auraen. Dette lys kommer fra de forskellige tanker, vi tænker og fra vores organer i samspil med
alle de hormonelle processer, der hele tiden foregår i kroppen. Også dette lys, sindslyset, kan
hjernen respondere på. Dette lys forandrer sig hele tiden, alt efter hvad der sker i vores liv lige nu.
Hvad tænker vi på lige nu? Hvad føler vi lige nu? Dette sindslys er med til at holde den fysiske krop
sund og rask, så man kan ikke sige, at tanker er toldfri. Sygdoms- og sundhedstilstanden er dybt
afhængig af, hvad vi tænker og føler, så det er vigtigt at vi er årvågen overfor vore tanker og
følelser og lære at bruge dem på en sund og opbyggende måde.
Det fuldt udviklede menneske kan via hjernen trække både på sindets, sjælens, åndens og de
guddommelige spektrallinier/stregkoder,
Når vi alle forstår disse processer og benytter os af dem, er vi nået frem til at leve som fuldt
udviklede ånds-mennesker på denne planet, og vi vil alle kende det højeste budskab, - kærlighedens
budskab fra menneske til menneske. Hele menneskeheden har meget at lære endnu, for at kunne nå
så langt i evolutionen, men vi kan håbe på, at der sker et stort kollektivt kvantespring.
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Bevidstheden
Den menneskelige bevidsthed består af lys, og bevidsthedens lys er sammensat af både
guddommens lys, åndens lys, sjælens lys og sindets lys. Bevidsthedens udvikling af sit potentiale
afhænger af, i hvor stor grad menneskeheden udvikler sig igennem disse aspekter af lys.
Hjernen kan respondere på alle dimensioner, men ikke to hjerner responderer ens på det samme lys,
både fordi auraerne ikke indeholder ens lys, og også fordi hele tankesindet, tanker og dagdrømme,
sendes som informationer til hjernen via lys. Der er ikke to mennesker, der har de samme tanker og
de samme dagdrømme, og der er heller ikke to mennesker, der har det samme karma ej heller de
samme visioner.
Sindet og følelserne har en stor indflydelse på, hvilket lys hjernen tiltrækker eller bortviser og
derfor har sindet den største indflydelse på bevidstheden. De mennesker, der lærer at trække mere
på sjælens og åndens lys, bliver mere hele mennesker, og de bliver i stand til at udleve deres liv
mere kærlighedsfyldt.
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Åndens og sjælens spektrallinier
Spektrallinier er deres stregkoder

Ånd

Åndens
stregkode

Sjæl

Sjælens
stregkode
Hjernen er i
stand til at
aflæse sjælens
stregkode

Hjerne

Hjerte
Sind
Sindet skal
være med til at
aktivere
spektrallinierne
igennem
følelseslivet
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Guddommelige
spektrallinier
Stregkoden fra
Gudsesensen og
fra det kollektive
ubevidste

Det kollektive
ubevidste

Ånd
Åndens
stregkode

Sjæl

Hjerne

Sjælens
stregkode

Hjerte
Sind
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Det hele kan
aflæses af
hjernen

Institut For Holisme og Forskning

www.livskilden.org

www.siqintelligens.dk

13

