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Mahikari - brochure (1984) 

 

Hvordan ændrer Mahikari, Den Guddommelige, Åndelige Udstråling, vores hverdagsliv?  

Hvis vi fortsætter med at modtage Mahikari, vil vores liv ændre sig til det bedre i alle henseender. 

Fx. hvis en mand, der lider af en alvorlig sygdom, modtager Mahikari-no-Waza, vil han hurtigt 

genvinde sit helbred uden nogen yderligere lægelig behandling. En mand, der har lidt af en 

fordøjelsessygdom i lang tid, vil blive helt helbredt uden bivirkninger ved at tage imod Tekazashi 

[okiyome – helbredelse ved stråler ud fra håndfladen]...  

Mahikari-no-Waza er ikke blot god imod sygdom, men mod alt hvad vores liv angår, inclusive 

økonomiske problemer etc. Forestil dig, at du er i en økonomisk krise, og at du tager imod 

Mahikari-no-Waza, så vil situationen, hvad enten du tror det eller ej, blive bedre før eller siden [...]. 

Især nutildags er der kriser i familien; hvis disse familier tager imod Mahi-kari-no- Waza, vil det 

harmoniske og fredfyldte fællesskab genopstå. Der vil ingen skænderier og konflikter være mellem 

mand og kone, forældre, børn eller svigerfamilien. Familien begynder at forstå hinanden.  

En person, der ofte er udsat for eller udsætter andre for uheld, vil ikke være udsat for uheld mere. 

Vedkommendes åndelige stade bliver forhøjet, så at hele livet bliver forhøjet til et lykkeligt. Det 

kan være, du synes, disse eksempler lyder som fup, men helt oprigtig talt, så er de alles ammen 

sande. Når du først har modtaget Mahikari, så vil du se forskellen, og du vil tro på indholdet i andre 

mirakler.  

Så kan det spørgsmål opstå, hvorfor Mahikari kan løse disse vanskelige problemer. Kraften, 

Mahikari, renser ånderne. Det betyder, at den renser problemernes rødder helt fra grunden af. Ja, det 

er i sandhed en åndelig renselse. Mere end 80% af dagligdagens vanskeligheder forårsages af 

åndelige forstyrrelser. […] 

Vi må løse de åndelige problemer først. Da ånderne har følelser, er det meget vanskeligt for dem at 

glemme, hvad andre har gjort mod dem, især hvis de blev myrdet eller deres børn blev slået ihjel. 

De fleste af ånderne ved ikke, at livet ikke blot er begrænset i denne verden, men også i den astrale 

og åndelige verden. Derfor bliver deres ønske om at plage andre stærkere end deres pligt til at drage 

til de astrale og åndelige verdener. Men når de modtager Mahikari-no-Waza, vil de begynde at 

erkende deres synder, og at disse synder har betydning for, hvordan de er. De vil erkende, hvorfor 

de blev myrdet. Det var, fordi kvaliteten af deres egne vigtigste ånder stod i forbindelse med disse 

tragiske afslutninger på jorden. At modtage Mahikari -no- Waza er ikke blot for din egen ånds 

skyld, men også for at disse besættende ånder kan blive i stand til at indse deres synder og til at 
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forstå Guds plan og førelse. Når først disse ånder forstår det og drager til den astrale verden, så 

løses de fysiske forstyrrelser, som om de aldrig havde eksisteret.  

Guds sande vejledning, Mahikari, fører alle ånder til deres egentlige mål, som er at oprette 

himmelen på jorden.  
 

(Brochure fra 1984, kaldet ”Questions and Answers”, udgivet af Sekai Mahikari Bunmei Kyodan, oversat fra engelsk og 

bragt i Esben Andreasen og Finn Stefansson: Japans Religioner – i fortid og nutid (Gyldendal 1986), s. 155-157) 


