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Ryuho Okawa: Hvordan bliver man immun overfor coronavirus?

(YouTube 15.2.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=tuGyABRy09A&feature=youtu.be

I denne oversættelse af videoens undertekster tegner Ryoho Okawa, grundlæggeren af Happy
Science, religionens opfattelse af coronavirusen og hvorledes den skal bekæmpes.
På Happy Science's website (happy-science.org) findes også politiske forklaringer på coronavirus
pandemien, såsom at den er et ondsindet biologisk angreb udført af Kina for at vinde
verdensherredømmet. Men også at coronavirusen vil betyde den kinesiske kommunismes undergang.
Det er nu vinter, så det drejer sig ikke blot om coronavirus, men også influenza som huserer,
ligesom andre smitsomme sygdomme. Der er mange tilfælde hvor mennesker er i kritisk tilstand
eller ved at dø på grund af manglende immunitet.
Derfor vil jeg i dag skabe en ”åndelig vaccine” for jer med religiøs kraft. Hvis du tror, at du
kan blive smittet eller har en af disse infektioner eller vira, eller du allerede har lidt af sådanne
infektioner i lang tid, er det virkningsfuldt at se denne videoforelæsning i Happy Science's
afdelinger eller i shoja'er1, eller lytte på CD eller DVD.
Få en åndelig vaccine mod coronavirus
I virkeligheden er infektioner nært forbundet med ”angst” eller ”frygt”. Før virusen kommer og
indtager kroppen for at svække den, er der en fornemmelse af frygt for infektionen, ligegyldig om
det er en influenza, coronavirus eller en anden smitsom sygdom. Frygten spreder sig først. Og du
skal passe på, for er du frygtsom for noget, tiltrækker du den ting, du er bange for.
Om frygt er at sige, at det er en meget stærk side af Helvede. Onde ånder, djævle og
spøgelser kan bemægtige sig mennesker, gøre dem syge, eller forårsage ulykker og død, og det
begynder oftest med frygt. Når et menneske bliver bange, åbner det sig for indgreb. Frygt åbner din
dør og kan komme ind. Det er meget almindeligt, så det er det vi skal bekæmpe. I helvede er der
megen frygt, men i himlen næsten ingen. Alle i himlen lever et afslappet liv og finder sig godt
tilpas.
Så hvis du har for mange bekymringer eller tænker for meget på skadelige ting, eller du er
en person, som har studeret for meget ned i dybten, eller du er bange for at lave fejl, for eksempel
bange for at gøre noget forkert i et rutinemæssigt arbejde, eller du er en forsker, som er besat af at
gå for meget ned i detaljen, bør du være forsigtig, for de onde ånder har let adgang til at bemægtige
sig mennesker med mange bekymringer og stærk frygt.
At blive fri for frygt
Hvilke mennesker er det svært for onde ånder at besætte? Dybest set mennesker som har en ”aura” i
religiøs forstand. Det kan være lidt svært at forstå, men en ”aura” er som en glorie af lys, som
1 Navnet på religionens hovedcentre.
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stråler bag ved Buddha i en Buddha statue, som man kan se det i mange buddhisttempler. Den runde
skive bag mig ser ud som en glorie. Den er af guld og den stråler ud fra mennesker, som har opnået
et vist niveau af oplysning, eller mennesker som stræber efter at opnå oplysning. Eller mennesker
som ønsker at elske andre mennesker i verden, ikke berøve dem kærlighed. Mennesker som ønsker
at gøre andre mennesker godt, eller mennesker som altid lever venskabeligt med andre.
Sådanne mennesker udstråler lys, som en elektrisk generator. Mennesker med åndeligt syn
kan se lys, der stråler fra menneskers skuldre, eller et større lys der kommer bag ved hovedet. Så på
en måde er det at håndtere sygdom det samme som at uddrive onde ånder. Det er muligt at få
sygdommen til at forsvinde ved hjælp af Guds2 lys.
At udstråle lys fra sjælen
Din tro på Gud gør dig immun. Det er en af grundene til, at tro kan helbrede sygdomme siden gamle
dage. Tro forøger din immunitet i betragtelig grad, og det er blevet bevist af forskning. Tro derfor på
Guds magt og stol på hans beskyttelse. Hvis du tror på Gud og praktiserer hans lære hver dag, vil
det forøge din immunitet. Selv hvis en ondartet virus eller bakterie trænger ind i din krop, bliver
dine hvide blodceller utroligt mere aktive til at bekæmpe bakterier og vira. Din krop er således
indrettet, at de hvide blodceller bekæmper og fortærer den ondsindede indtrængning.
Tænk på de underudviklede egne med meget dårlig sanitet. Du vil tro, at de alle blev syge,
hvis onde bakterier trængte ind i deres kroppe, men i virkeligheder er de fleste sunde og raske. Inde
i vores kroppe har vi faktisk magt til at bekæmpe bakterier og vira.
Så i bund og grund er det ting som frygt og mangel på respekt for religiøs tro, som mindsker
din immunitet i betragtelig grad. Du kan forøge din immunitet ved at leve et liv, hvor du kan se dig
selv som en af Guds engle. Så længe du tror på din mission og ber om beskyttelse, vil du være i
stand til at uddrive onde vira, som trænger ind i dig. Vira er utallige, men de er i virkeligheden
meget små. De er meget små, så det skulle være muligt at uddrive dem fra din krop.
Din tro forøger din immunitet
Kraft gennem meditation kan også være effektiv. Der findes en meditation, hvor du ser dig selv
omgivet af gylden smør. Den hedder ”det gyldne smør meditationen”3. Du skal forestille dig en
klump smør placeret på dit hoved. Smørret er gyldent og gradvist smelter det, og trænger ind i dig.
Gennem huden og ind i dine organer, overalt. Selv ind i benmarven. Buddhister i gamle dage
foretog også denne meditation.
Du kan bekæmpe vira med denne meditation. Det gyldne smør er en gave fra Buddha, og du
skal placere det oven på hovedet, hvorfra det gradvist trænger ind i kroppen. Hvis du udfører denne
meditation mange gange eller hver dag, vil lyset fylde dig og hjælpe dig med at bekæmpe vira. Du
har brug for nogle almindelige forholdsregler, så du ikke bliver for opskræmt.
Betragt lysets magt. Modtag den åndelige kraft fra Gud, og forestil dig, at det er en slags
beskyttelsesdragt. Det vil forøge helbredelsesprocessen.
Udfør hver dag gylden smør meditationen
Jeg antager, at mennesker hører denne forelæsning mange steder, og den vil senere udkomme både
på CD eller DVD eller en bog. Der er dele, som du kan bruge igen og igen hvert år, så jeg foreslår,
at du lytter til den omhyggeligt. Selv hvis nogle ikke accepterer eller tror på min lære om at forøge
immunitet, hvis familie og venner kender dem og tror på dem, vil det have en påvirkning på den
enkelte.
Hvis den troende mener, ”Denne person's problem er sådan og sådan, og han eller hun har
behov for at forandre sig sådan”, vil det fungere som en forsvarsmur, og personen vil blive stærkere
overfor sygdommen. Det vil blive som ”Ud med dæmonerne, ind med lykken.4” Jo flere mennesker
2 Der menes El Cantare, hovedguden i Happy Science. Buddha anses for at være en reinkarnation af El Cantare.
3 Beskrevet af zenmunken Hakuin Ekaku (1686-1769).
4 ”Oni wa soto! Fuku wa uchi!”, nemlig den remse der råbes ved setsubun, den japanske forårsfest d. 3. eller 4.
februar.
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der kender til min lære, jo bedre.
(oversat af Esben Andreasen)
(Oversættelse: Esben Andreasen)

