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Kapitel 1 

 

 

 

Kuthumi kiggede hen på de to kære Tvillingesjæle. Han så 

hvordan de elskede hinanden meget dybt - så dybt at det 

smertede ham at foretage det valg, han havde truffet. Dog 

havde han ikke truffet det alene. Den Gyldne Ashram stod 

bag ham – men han var den der var udvalgt til at fortælle 

de elskende beslutningen. 

 

Han opsøgte dem i deres åndelige hjem hvor de havde 

indrettet sig sammen og levede så lykkeligt. For de havde 

fundet hinanden igen efter deres fælles inkarnation på 

Jorden. Kuthumi vidste at det havde været en svær periode 

for begge de to elskede Tvillingesjæle. For manden havde 

måttet vente i mange år for at få sin elskede op til sig i den 

åndelige verden. Og ventetiden havde været hård for dem 

begge. Dog havde de nu fået 37 år sammen. Oveni det 

havde kvinden desuden i en kort periode været nede på 

Jorden i 1 ½ år for at hendes hjerte yderligere skulle åbnes 

for menneskehedens smerte. 
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Han så hvordan deres øjne strålede når de kiggede på 

hinanden og han så det gyldne lys stråle så stærkt ud i 

Universet når de var sammen. Begge kiggede de spændt 

hen på Kuthumi, for de vidste at rådet bag deres 

forestående inkarnation havde taget beslutning om denne. 

De glædede sig begge to til at høre hvor de nu skulle 

inkarnere sammen som mand og kone. Glædesstrålende og 

forventningsfulde stod de med hinanden i hænderne og 

deres blik hvilede endnu engang på Kuthumi. 

 

Kuthumi tog mod til sig og sagde at denne gang skulle de 

inkarnere i Europa igen, i Norden, nærmere bestemt i 

Danmark. Landet var valgt fordi lyset er så specielt over 

Norden og bevidstheden ville udvikles hos de mennesker, 

der ville inkarnere der. Begge kendte de til Danmark for 

det var der de var blevet trænet til deres forestående 

opgave for 5.000 år siden.  

 

Manden kendte en del til Norden og Danmark fra tidligere 

inkarnationer hvor han havde haft store opgaver. Derfor 

glædede han sig til at kunne vise sin dejlige kone det land 

som stod hans hjerte så nær. 
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Kuthumi fortalte at manden skulle inkarnere først og at der 

lå en stor opgave foran ham. Rådet havde valgt at han nu 

skulle stå frem med den opgave, han havde arbejdet med 

siden han første gang inkarnerede ind på Jorden. Kvinden 

ville inkarnere senere og først når der var gået næsten 2 

gange 7. års periode. Manden tænkte at det ikke betød så 

meget, for sidst havde han måtte vente 20 år på hende, 

altså næsten 3 gange 7. års periode.  

 

Det var en lettelse for ham at denne gang skulle de ikke 

vente så længe på at blive genforenet nede på Jorden og 

det varmede hans hjerte. Han kiggede på sin elskede 

Tvillingesjæl og hans hjerte smeltede yderligere. For han 

vidste at det ville blive svært at forlade hende. Den kvinde 

som han elskede i hele Universet og som han havde været 

så privilegeret at have fået som sin elskede kone i sidste 

inkarnation hvor hun var så stor en hjælp for ham.  

 

Manden glædede sig til at vise sin elskede, elskede 

Tvillingesjæl Danmark og det glædede ham dybt i hjertet, 

at hun skulle være hans livsledsager i den pioneropgave 

som lå foran ham. Han kiggede glædesfyldt på sin dejlige 

kvinde og han så hvordan der lyste små stjerner ud af 
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hendes smukke, smukke øjne. De øjne som han elskede i 

hele Universet og som tilhørte den kvinde han elskede af 

hele sit hjerte og hele sin sjæl. 

 

Tårerne trillede ned af begges kinder. De skulle være 

sammen igen! De havde fået den Guds gave at skulle være 

mand og kone igen. Måske skulle de også have børn igen. 

De sidste 2 gange de havde inkarneret sammen havde de 

fået mange børn sammen. Hvordan skulle de også have 

kunnet undgå det, når de nu havde den dybe, dybe 

tiltrækning til hinanden? Deres hjerter åbnede sig mod 

hinanden og deres indre strålede af fryd. Kvinden kastede 

sig i mandens favn og han svang hende rundt i luften. Så 

stor var deres glæde at de hujede og jublede!  

 

Han satte kvinden ned igen. Tog hendes smukke lille 

ansigt i sine hænder, kærtegnede hende over hendes lyse 

lokker, kiggede hende dybt ind i øjnene og kyssede hende 

så inderligt. Et langt og hengivent kys. Hun kiggede op på 

ham med tårevædede øjne og han kunne kigge ind i dybet 

af hendes sjæl og se glæden blomstre i hendes indre. De 

var så ovenud lykkelige, de to kære Tvillingesjæle. 
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Manden tænkte på hvordan han denne gang skulle 

indrette sig med sin udkårne. Hans tanker fløj ad nye veje 

og nye ideer udsprang for ham. Denne gang skulle det 

være anderledes. De skulle bo i naturskønne omgivelser, 

væk fra byernes stress og jag. Han knugede kvinden ind til 

sit bryst og kyssede hendes bløde hår. Sådan stod de i lang 

tid, begge drømmende om den fremtid de skulle have 

sammen. Deres hjerter smeltede sammen til et stort hjerte. 

De følte sig igen som ét. Nu var to blevet til én igen.  

 

Manden stillede ind på den fremtidige inkarnation. Han så 

sit liv udfolde sig foran sig, barndom, ungdom. Så han igen 

blev gift i en sen alder. Så ansigtet på sin fremtidige 

kone….MEN det er jo ikke hans elskede Tvillingesjæl han 

ser som sin kone! Han blev forvirret, fik hjertebanken og 

kiggede over på Kuthumi. Rædslen står at læse i hans 

ansigt. 

 

”Men det er jo en anden kone jeg får”, sagde han med 

bævrende stemme henvendt til Kuthumi. ”Ja”, svarede 

Kuthumi. ”Jeg fik ikke talt færdig. Vi er blevet enige om at skille 

Jer ad, fordi I har hver jeres opgave at udføre. Men vi har 
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arrangeret det så I kommer til at møde hinanden i det liv”, 

lovede Kuthumi. 

 

”NEEJ”, råbte kvinden mens hun trykkede mandens hånd 

hårdt ind mod sit hjerte. ”Det kan ikke passe”, skreg hun. ”I 

kan ikke skille os ad” skreg hun mens hun sank fortvivlet ned 

på gulvet og hun hulkede. Følte at hendes indre verden 

sprængtes. Hun tog sig til sit hjerte og hun følte det var 

knust. Manden sank grædende ned ved hendes side og 

også han følte sit hjerte blive knust. Han holdt hende tæt 

ind til sig. Sådan sad de længe og trøstede hinanden. 

 

De måtte bitterligt erkende at beslutningen ikke var gået 

deres vej og de var begge dybt ulykkelige. Manden lovede 

hende, at han aldrig ville elske en anden kvinde som han 

elskede hende. Ingen, ingen i hele Universet kunne erstatte 

hans dybe, dybe kærlighed til hende. Ingen! Den kone han 

skulle have på Jorden skulle være et arbejdsfællesskab – 

ikke andet! Han ville aldrig sige til den kone at han elskede 

hende. For han kunne ikke elske andre kvinder end sin 

elskede Tvillingesjæl.  
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Siddende overfor sin elskede Tvillingesjæl åbnede han sit 

hjerte mod hende og hun åbnede sit hjerte mod ham. De 

bandt hinandens hjerter sammen i et dybt kærlighedsbånd 

– som ingen i hele Universet ville kunne bryde. Begge 

vidste de at der ikke var noget at gøre. Deres skæbne var 

bestemt. Men de græd begge så hjerteskærende og de 

kunne ikke overskue at skulle skilles ad. 

 

Manden tørrede tårerne væk fra kvindens tårevædede øjne 

og kinder. Kiggede hende dybt ind i hendes blide, smukke 

øjne og sagde: ”Min elskede, jeg venter på dig og jeg finder dig. 

Vi to skal være sammen. Om ikke før, så når jeg går på de indre 

planer igen”. 

 

Hun kiggede ham dybt ind i hans smukke øjne, de øjne 

som hun elskede så højt, så højt. Hun tog fat i hans bløde 

og dejlige hænder, som hun elskede så højt, så højt. ”Min 

elskede”, svarede hun. ”Jeg venter på dig i mit hjerte. Jeg vil 

aldrig elske nogen mand som jeg elsker dig. Aldrig!” Og de 

vidste i deres sjæle at de aldrig ville blive skilt ad. De ville 

altid leve i hinandens hjerter og de ville altid finde 

hinanden. De ville altid kunne genkende hinandens øjne.  
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For i øjnenes dyb findes sjælen. Øjnene var som printet ind 

i deres sjæls dybde. De vendte sig om mod Kuthumi og 

sagde samstemmende. ”Vi accepterer vores skæbne. Vi ligger 

vores fremtidige liv i det indre råds hænder.” ”Men”, sagde 

manden. ”Jeg forbeholder mig retten til at være sammen med 

min elskede når jeg går på de indre planer – om ikke før! Så vil 

jeg forenes med hende i vores dybe kærlighed. Jeg kommer til 

hende og hjælper hende i resten af sin inkarnation. Det sætter jeg 

som betingelse!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




