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Forord 

 

Hensigten med denne bog er at yde de studerende hjælp under deres studium af 

bevidsthedens vækst og udvikling, da den rummer en del tanker og vink, som kan være 

til nytte for dem. Den gør ikke fordring på at være en fuldstændig redegørelse, men er 

som anført i undertitlen snarere et bidrag til psykologiens videnskab. Der skal et langt 

fyldigere materiale end det, jeg råder over, til at give en fuldstændig redegørelse for den 

vidtrækkende videnskab, der omfatter bevidsthedens udfoldelse. Seriøse og 

omhyggelige studerende er langsomt i færd med at samle et sådant materiale, men 

endnu er der ingen, som har gjort forsøg på at ordne det og give en samlet og 

systematisk fremstilling af det. I denne lille bog har jeg kun ordnet en lille del af dette 

materiale, og det er sket i håb om, at det må være til nytte for nogle af dem, der arbejder 

ihærdigt på dette store område, bevidsthedens udvikling, og at det i fremtiden kan 

udgøre en sten i den fuldstændige bygning. Der skal en stor arkitekt til at planlægge 

dette kundskabstempel og en dygtig bygmester til at opføre bygningen. I øjeblikket vil 

det være tilstrækkeligt at udføre lærlingearbejdet og grovhugge stenene til brug for mere 

kyndige arbejdere. 
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Første del 
 

Bevidstheden 

 

 

Indledning 

 

 

Bevidsthedens udvikling hos de væsener, hvis evolutionsfelt er et solsystem, er et 

temmelig vanskeligt emne. I øjeblikket kan ingen af os gøre sig håb om at kunne mestre 

mere end en lille del af dets indviklede og brogede mangfoldighed; men vi kan måske 

studere det på en sådan måde, at vi kan få udfyldt nogle af hullerne i vor tænkning og få 

et nogenlunde klart omrids til vejledning i vort fremtidige arbejde. 

Vi kan imidlertid ikke trække linierne op i dette omrids på en for intelligensen 

tilfredsstillende måde uden først at betragte vort solsystem som en helhed og bestræbe 

os for at få et begreb, hvor uklart det så end måtte være, om ”den første begyndelse” i et 

sådant system. 

 

1. Den første begyndelse 

 

Vi har lært, at stoffet i et solsystem eksisterer i syv store modifikationer eller plan.
1
 

Menneskehedens normale udvikling foregår på tre af disse plan; det fysiske, det astrale 

og det mentale, der ofte omtales som ”de tre verdener” – den hinduiske kosmogonis 

Triloki eller Tribhuvanam. På de næste to, de åndelige plan – visdommens og kraftens, 

det buddhiske og det âtmiske – foregår de indviedes specielle udvikling efter den første 

af de store indvielser. Disse fem plan udgør feltet for bevidsthedens udvikling, indtil det 

menneskelige går op i det guddommelige. De to plan hinsides de fem repræsenterer den 

guddommelige virksomheds altomsluttende og altfavnende sfære, fra hvilken alle de 

guddommelige kræfter, som beliver og opretholder hele systemet, strømmer ud. De 

befinder sig i øjeblikket helt udenfor vort kendskab, og de få vink eller hentydninger, vi 

har fået om dem, udgør sandsynligvis alt, hvad vi med vore begrænsede evner er i stand 

til at fatte. Det læres os, at de er den guddommelige bevidstheds plan, hvorpå Logos 

eller den guddommelige treenighed af Logoi er manifesteret, og hvorfra han udstråler 

som skaberen, opretholderen og opløseren, der udvikler et univers, opretholder det i dets 

livsperiode og drager det ind i sig igen ved denne periodes afslutning. Vi har fået 

navnene på disse to plan. Det laveste af dem er Anupâdaka, det, hvori ”der endnu ikke 

er dannet noget vehikel”,
2
og det højeste er Adi, det vil sige ”det første”, grundlaget for 

et univers og kilden til dets liv. Vi har således de syv plan i et univers, et solsystem, og 

som vi ser af denne korte beskrivelse, kan de betragtes som tre grupper: 

I. Feltet for Logos’ manifestation alene. II. Feltet for den højere menneskelige, de 

indviedes, udvikling og III. Feltet for elementalernes, mineralernes, planternes, dyrenes 

og den normale menneskelige udvikling. Vi kan tabulere disse forhold således: 

                                                 
1
 Ordet ”plan” er bibeholdt i oversættelsen af denne bog som et kendt og hævdvundet om end ikke fuldt 

ud fyldestgørende teknisk udtryk, der nærmest svarer til ”en verden.” O.a. 
2
 Fra Pranavavâda, et ikke offentliggjort sanskrit-manuskript. 
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 I. Adi    

    I. Feltet for Logos’ 

 II. Anupâdaka       manifestation alene. 

 

 

 

  

 III. Det âtmiske plan 

    II. Feltet for den højere 

 IV. Det buddhiske plan        menneskelige udvikling. 

 

 

 

 

 V. Det mentale plan 

    III. Feltet for elementalernes, 

 VI. Det astrale plan        mineralernes, planternes, 

          dyrenes og den normale 

 VII. Det fysiske plan        menneskelige udvikling. 

 

 

Vi kan tænke os de to højeste plan som eksisterende, før solsystemet blev dannet, og vi 

kan forestille os det højeste, Adi, som bestående af så meget rumstof – symboliseret ved 

punkter – som Logos har afmærket til at danne det materielle grundlag for det system, 

som han står i begreb med at frembringe. Ligesom en arbejder udvælger det materiale, 

han skal omdanne til sit produkt, således udvælger Logos materialet til og stedet for sit 

univers. På samme måde kan vi tænke os Anupâdaka – symboliseret ved linier – som 

bestående af det samme stof, modificeret af hans individuelle liv, farvet – for at bruge et 

betegnende billede – af hans alt besjælende bevidsthed, idet han således på en måde 

skiller sig ud fra det tilsvarende plan i et andet solsystem. Det siger os, at de højeste led 

i dette forberedelsesarbejde kan fremstilles yderligere i symboler. Af disse har vi fået to 

sæt, hvoraf det ene forestiller den tredobbelte manifestation af Logos’ bevidsthed og det 

andet den tredobbelte forandring i stoffet, svarende til det trefoldige liv – de tre Logois 

livs- og formsider. Vi kan stille dem side om side som samtidige tildragelser: 

 

 

 

 

 

 

 
figur a. 

 

Her har vi under betegnelsen ”liv” det oprindelige punkt i centrum af cirklen, Logos 

som En i den sfære af det fineste stof, hvormed man har omgivet sig selv, og hvori han 
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har lukket sig inde for at manifestere sig for at skinne frem fra mørket. Nu opstår der 

straks det spørgsmål: Hvorfor tre Logoi? 

Skønt vi her berører metafysikkens mest dybtgående spørgsmål, til hvis endog 

ufuldkomne udredning der ville kræves et helt bind, må vi give et svar, som kan 

uddybes ved mere indgående tænkning. Ved at analysere alt, hvad der er til, kommer vi 

til den store hovedregel, at alt kan deles i ”jeg” og ”ikke-jeg”, i ”Selvet og ”ikke-

Selvet.” 

Hver eneste særskilt ting hører til i den ene eller den anden af de to grupper, ”Selvet” 

eller ”ikke-Selvet.” Der er intet, som ikke kan anbringes i den ene af dem. Selvet er liv, 

bevidsthed. Ikke-Selvet er stof, form. Her har vi altså en dualitet; men disse to er ikke to 

særskilte, isolerede ting, som ikke har noget med hinanden at gøre. Der er et altid 

uafbrudt forhold mellem dem, en bestandig tilnærmelse og tilbagetrækning, en 

identificering og en afvisning, og dette vekselspil giver sig til kende som det altid 

foranderlige univers. Vi får således en treenighed og ikke en dualitet, nemlig Selvet, 

ikke-Selvet og forholdet mellem dem. Her er alt taget med, alle ting og alle forhold, 

virkelige så vel som mulige, og derfor er tre – hverken mere eller mindre – grundvolden 

for alle universer i deres totalitet og ligeledes for hvert enkelt af dem.
3
 

Dette fundamentale faktum pålægger en Logos en trefoldighed i hans manifestation i et 

solsystem, og det er årsagen til, at når det Ene, punktet, bevæger sig ud i tre retninger til 

omkredsen af stoffets cirkel og vender tilbage til sig selv, manifesterer det et forskelligt 

aspekt
4
 ved hvert enkelt berøringspunkt med cirklen – de tre fundamentale udtryk for 

bevidsthed, nemlig vilje, visdom og virksomhed – den guddommelige triade eller 

treenighed.
5
 Når det universelle Selv, Pratyagâtmâ, ”det indre Selv”, tænker på ikke-

selvet, identificerer det sig nemlig med det og deler derved sin tilværelse med det. Det 

er den guddommelige virksomhed, Sat, tilværelse skænket til ikke-tilværelsen den 

universelle fornuft. Når Selvet virkeliggør sig, er det Visdom, Chit, opretholdelsens 

princip. Når Selvet trækker sig tilbage fra ikke-selvet og ind i sin egen rene natur, er det 

salighed, Ananda, frigjort fra form. Ethvert verdensalts Logos gentager denne 

universelle selv-bevidsthed. I sin virksomhed er han den skabende fornuft, Kriyâ, der 

svarer til den universelle Sat, hinduernes Brahmâ, de kristnes Helligånd og 

kabbalisternes Chochmah. 

I sin visdom er han den opretholdende, ordnende fornuft, Jnana, der svarer til den 

universelle Chit, hinduernes Vishnu, de kristnes Sønnen og kabbalisternes Binah. I sin 

salighed er han formernes opløser, Shiva, Ichchhâ, der svarer til den universelle 

Ananda, hinduernes Shiva, de kristnes Faderen og kabbalisternes Kepher. 

Således fremtræder i ethvert univers de tre Logoi, de tre væsener, der skaber, 

opretholder og opløser deres universer, idet hver enkelt i sin virksomhed i universet 

udviser et fremherskende aspekt, i forhold til hvilket de to andre er underordnede, selv 

om de naturligvis altid er til stede. Det er grunden til, at enhver manifesteret gud 

omtales som en treenighed. Forbindelsen mellem disse tre aspekter eller 

                                                 
3
 Den studerende bør omhyggeligt gennemlæse Bhagavân Dâs’ værk, The Science of Peace, hvor de 

metafysiske spørgsmål er forklaret med sjælden skarpsindighed og held. 
4
 Ordet ’aspekt’ her bruges overalt i denne bog i betydningen ”væsenssider.” 

5
 ”Kraft”, ”visdom” og ”kærlighed” er en anden yndet betegnelse for denne trefoldighed, men denne 

udtryksmåde udelader ”virksomhed” og fordobler ”kærlighed”, med mindre ”kærlighed” betragtes som 

virksomhedens ækvivalent, da kærligheden i sit væsen er virksom. Visdom og kærlighed forekommer 

mig at være det samme bevidsthedsaspekt. Det, der manifesterer sig foroven som visdom, enhedens 

virkeliggørelse, manifesterer sig i formernes verden som kærlighed, den tiltrækningskraft der frembringer 

enhed i en verden af adskilte væsener. 
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manifestationsfaser danner ved deres ydre berøringspunkter med cirklen den 

tilgrundliggende triangel for berøringen med stoffet, hvilket tillige med de tre triangler, 

som dannes ved de fra punktet optrukne linjer frembringer den guddommelige 

Tetraktys, undertiden kaldt den kosmiske firfoldighed, de tre guddommelige aspekter i 

berøring med stoffet, rede til at skabe. I deres totalitet er disse tre Oversjælen (Emerson) 

i det vordende kosmos. 

I forbindelse med form vil vi først kaste et blik på virkningerne af disse aspekter, når 

der reageres på dem fra formens side. Disse virkninger skyldes naturligvis ikke et 

systems Logos, men er de egenskaber ved det universelle stof, som svarer til de 

universelle Selvs aspekter. Saligheds- eller viljesaspektet indpræger træghedens 

egenskab i stoffet; det kaldes Tamas og giver sig til kende som modstandskraft, 

stabilitet og ro. Virksomhedsaspektet skænker stoffet dets evne til at besvare 

påvirkninger; det kaldes Rajas, bevægelighed. Visdomsaspektet giver det rytme, Sattva, 

som er vibration og harmoni. 

Denne forberedelse af stoffet gør det muligt for Logos’ bevidsthedsaspekter at 

manifestere sig som væsener. 

Logos – endnu ikke en første Logos, da der fortsat ikke er nogen anden – ses som et 

punkt, der stråler ud over en sfære af stof, der er draget omkring ham som feltet for det 

kommende univers og som funkler med en ufattelig stråleglans, et sandt lysbjerg, som 

Manu kalder det, men et lys, som er usynligt udenfor de åndelige plan. 

Denne store sfære omtales som urstoffet. Det er den selv-betingede Logos, der på 

ethvert punkt er uadskilleligt forenet med det stof, som han har reserveret til sit univers, 

indtil han trækker sig lidt ud af det i den anden manifestation. Det er sfæren for den 

selv-betingende Vilje, der skal føre til den skabende virksomhed. ”Jeg er dette”, når 

”dette”, ikke-selvet, erkendes. Punktet – symbolsk talt for at vække forestillingen om 

form som set fra fænomenernes side – vibrerer mellem centrum og periferien og danner 

derved den linie, som betegner åndens adskillelse fra stoffet,
6
 hvorved erkendelse eller 

kundskab bliver muliggjort. Således fremkommer formen for det andet aspekt, det 

væsen, vi kalder Anden Logos, symbolsk linien eller cirkelens diameter. Om denne 

siges de mystisk ord: ”Du er min Søn, jeg har født dig i dag.” (salmernes bog 2:7) 

Dette forhold mellem fader og søn indenfor den guddommelige tilværelses enhed, dette 

slægtskabsforhold mellem Første og Anden Logos, tilhører naturligvis manifestationens 

Dag, et verdensalts livsperiode. Det er denne Sønnens fødsel, denne Anden Logos’, 

Visdommens, tilsynekomst, som i formens verden betegnes ved differentieringen, 

adskillelsen af ånd og stof, de to poler mellem hvilke et verdensalts væv er spundet, 

splittelsen af den neutrale, uvirksomme elektricitet – der kan tjene som symbol på 

Første Logos – i den dobbelte form, ”positiv” og ”negativ” – der kan symbolisere 

Anden Logos. Således bliver det umanifesterede manifesteret. Denne adskillelse i det 

indre af Første Logos har vi et levende billede af i forberedelsen til celleformeringen, 

som vi kan studere på det fysiske plan, og hvori vi ser de processer, som fører til, at der 

opstår en skillevæg, hvorved den ene celle bliver til to. Alt, hvad der sker hernede er en 

afspejling i det tætte stof af det, der finder sted på højere plan, og vi kan ofte finde en 

støtte for vor haltende forestillingsevne ved at studere den fysiske udvikling. ”Som 

foroven, således også forneden.” Det fysiske er afspejlinger af det åndelige. 

                                                 
6
 Man skal her huske på, at denne adskillelse kun foregår i bevidstheden. Åndens ide er adskilt fra stoffets 

ide. I fænomenernes univers er der ingen ånd, som ikke er konditioneret af stof, og ikke den mindste 

stofpartikel, der ikke er besjælet af ånd. Alle former er bevidste, og al bevidsthed har former. 
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Punktet og linien, som roterer sammen, vibrerer derpå i rette vinkler på den første 

vibration, og herved dannes – stadig indenfor cirklen – korset, der således ”udgår fra 

Faderen og Sønnen” og er symbolet på Tredje Logos eller den skabende fornuft, den 

guddommelige virksomhed, som nu er rede til at manifestere sig som skaber. Så 

manifesterer han sig som det aktive kors eller Svastika, den første af de tre Logoi, som 

manifesterer sig udenfor de to højeste plan, skønt han er det tredje trin i guddommens 

udfoldelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur b. 

 

 

2. Monadens oprindelse 

 

Men før vi betragter Tredje Logos’ skabende virksomhed, vil vi rette vor 

opmærksomhed mod skabelsen af monaderne eller de bevidsthedsenheder, for hvis 

udvikling i stoffet der skal forberedes et univers som udviklingsfelt. I kapitel II vil vi 

komme nærmere ind på dem. De myriader af sådanne enheder, som skal udvikles i dette 

kommende univers, frembringes ligesom kimceller i organismer inden i det 

guddommelige liv, før feltet for deres udvikling er dannet. 

Om denne frembringelse er der skrevet: 

”DET ville: Jeg skal formere mig og fødes.” (Chhândogyopanishat, VI, 2:3) Og ved 

denne viljesakt opstår de mange i den ene. Viljen har sine to aspekter, tiltrækning og 

frastødning, indånding og udånding, og når frastødningsaspektet virker, er der 

adskillelse, uddrivelse. 

Denne mangfoldiggørelse inden i den ene ved viljesudøvelse angiver, hvor den opstår, 

nemlig i første Logos, den udelte Herre, den evige Fader. Det er gnisterne af den højeste 

ild, ”de guddommelige fragmenter”, normalt kaldet ”monader.” 

En monade er et fragment af det guddommelige liv udskilt som et individuelt væsen ved 

det fineste stofhylster – et stof, der er så fint, at det, samtidig med det giver hver enkelt 

en særskilt form, alligevel ikke danner nogen skranke eller hindring for det frie 

samkvem mellem det således indesluttede liv og alle de omgivende lignende 

livsenheder. Monadernes liv er således Første Logos’ liv og derfor af trefoldig natur – 

bevidsthed eksisterende som vilje, visdom og virksomhed. Dette liv antager form på det 

guddommelige manifestationsplan, det andet eller Anupâdaka. Monaderne er Faderens 

Sønner lige så vel som Anden Logos; men de er yngre Sønner. Ingen af deres 

guddommelige kræfter er i stand til at virke i tættere stof end det, som findes på deres 

egne plan, mens han – Anden Logos – der har evolutionsaldre bag sig, er parat til at 

udøve sine guddommelige kræfter. Han er ”den førstefødte blandt mange brødre”. 

(brevet til Romerne, 8:19) De dvæler på Anupâdaka-planet med deres livsrødder i Adi 

og venter her på den dag, da ”Guds børn skal åbenbares.” (brevet til Romerne, 8:19) Her 
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forbliver de, mens Tredje Logos begynder på det ydre manifestationsværk, dannelsen af 

det objektive univers. Han udgyder sit liv i stoffet for at omdanne det til materialer, der 

egner sig til opbygning af de vehikler, som monaderne skal bruge til deres udvikling; 

men han bliver ikke opslugt af sit værk, for hvor vældigt det end kan synes at være for 

os, er det kun en lille ting for ham. 

”Efter at have gennemtrængt hele dette univers med en del af mig selv, forbliver jeg.” 

(Bhagavad Gita, tiende samtale, 42) Denne vidunderlige individualitet går ikke tabt, og 

kun en del af den er tilstrækkelig til et verdensalts liv. Logos, Oversjælen forbliver som 

sit verdensalts Gud. 

 

 

 

-------------------- 
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Kapitel 1 

 

Forberedelsen af feltet 

 

 

 

1. Atomets dannelse 

 

 

Tredje Logos, den universelle fornuft, begynder sin skabervirksomhed med at bearbejde 

det stof, som er inddraget fra alle kanter af det uendelige rum til opbygning af vort 

solsystem. Dette stof eksisterer i rummet i former, som vi ikke kan opfatte; men det ser 

ud til, at det allerede er formet til brug for vældigere systemer, for H.P. Blavatsky har 

sagt, at vore plans atomiske underplan udgør det første eller laveste kosmiske plan. 

Hvis vi tænker os atomerne i det kosmiske plan symboliseret ved en musikalsk tone, 

kan vore atomer som formet af Tredje Logos måske symboliseres ved en sådan tones 

overtoner. Det synes klart, at de står i nært forhold til ”rumatomerne” og svarer til dem, 

men at de i deres nuværende form ikke er identiske med dem. De syv stoftyper, som 

bliver vore ”atomer”, er imidlertid antydet i det stof, der er inddraget fra rummet for at 

danne solsystemet og kan i sidste instans føres tilbage til dem igen. H.P. Blavatsky 

hentyder til den gentagne syvfoldige deling i atomer af stadig lavere grad, når hun 

skriver: ”Det ene kosmiske atom bliver til syv atomer på stoffets plan, og hvert enkelt 

bliver omdannet til et energicenter; det samme atom bliver til syv stråler på åndens 

plan… følges, adskilte og dog nært forbundne til kalpaens afslutning.”
7
 

Udenfor grænserne af et univers befinder dette stof sig i en meget ejendommelig 

tilstand. Stoffets tre egenskaber, tamas, rajas og sattva – træghed, bevægelighed og 

rytme – er i indbyrdes balance og befinder sig i en tilstand af ligevægt. Man kan tænke 

sig dem eksisterende som en sluttet kreds, i hviletilstand. I nogle gamle bøger er stoffet i 

dets totalitet faktisk beskrevet som træghed. Det omtales også som jomfru. Det er den 

himmelske Jomfru Maria, det jomfruelige stofs ocean, der skal blive til Moderen 

gennem Tredje Logos’ påvirkning. Den skabende virksomhed begynder med, at denne 

sluttede kreds brydes, hvorved stoffets egenskaber kommer ud af ligevægt. Liv er 

bevægelse, og da Sollogos’ liv – hans ånde, som det poetisk kaldes – berørte dette stof i 

hviletilstand, kom dets egenskaber i en tilstand af ustabil ligevægt og derfor i stadig 

bevægelse i forhold til hinanden. I et verdensalts livsperiode er stoffet til stadighed i en 

tilstand af uophørlig bevægelse. H.P. Blavatsky siger: ”Fohat hærder og spreder de syv 

brødre… elektrificerer ursubstansen eller det før-genetiske stof til liv og skiller det i 

atomer.
8
 

Atomets dannelse består af tre trin: 

1. Fastsættelse af den grænse indenfor hvilken det besjælede liv – Logos’ liv i atomet – 

skal vibrere; denne begrænsning og fastsættelsen af vibrationens bølgelængde kaldes 

med et teknisk udtryk ”det guddommelige mål”. Dette giver et plans atomer deres 

ejendommelige særegenheder. 

                                                 
7
 The Secret Doctrine (Adyar-udgaven), bind 2, 360. Den Hemmelige Lære, bind 2, 352-53. 

8
 The Secret Doctrine, bind 1, 142. Den Hemmelige Lære, bind 1, 127. 
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2. For det andet afmærker Logos i overensstemmelse med dette guddommelige mål de 

linier, som bestemmer atomets form, grundakserne for dets vækst og disse aksers 

vinkelforhold, hvilket bestemmer formen, der er den samme som hos det tilsvarende 

kosmiske atom (tilsammen en Tattva). Den nærmeste analogi hertil er krystallernes 

akser. 

3. Ved hjælp af vibrationsmålet og vækstaksernes vinkelforhold til hinanden bestemmes 

størrelsen og formen af overfladen, som vi kan kalde atomets overflade eller væg. I 

ethvert atom har vi således dets besjælende livs mål, dets vækstakser og dets omgivende 

overflade eller væg. 

Af sådanne atomer skaber Tredje Logos fem forskellige slags, idet de fem forskellige 

”mål” betegner fem forskellige vibrationer, og hver slags danner det tilgrundliggende 

stof i et plan. Hvert plan har sin egen fundamentale atomtype, til hvilken alle dets 

genstande kan føres tilbage, hvor forskellige disse så end måtte være. 

 

2. Ånd – stof 

 

Man vil måske have lettere ved at forstå betegnelsen ånd-stof, hvis vi standser et øjeblik 

ved metoden til dannelsen af de på hinanden følgende plans atomer. Det stof, der i 

rummet omgiver hvert enkelt system, er rummets rodstof, mûlaprakriti, som hinduerne 

så betegnende kalder det. Hvert enkelt systems stof har sin rod eller sit grundlag i dette 

omgivende stof, hvoraf dets eget specielle stof har udviklet sig. Når systemets Logos 

eller Oversjæl samler det nødvendige stof omkring sig fra rummet, besjæler han det 

med sit eget liv, og dette liv i dette fine stof, dette mûlaprakriti, er âtmâ, selvet, ånden, i 

hver partikel. Fohat, Logos’ energi, ”graver huller i rummet,” siger H.P. Blavatsky, og 

ingen beskrivelse kunne være finere og sandere. Denne hvirvlende energi danner 

utallige hvirvler, hvoraf hver enkelt er formet af den guddommelige energi og 

vækstakserne, og hver enkelt er omgivet af en skal af rumstof, âtmâ i en skal af 

mûlaprakriti, ånd i en skal af stof. Det er Adis eller det højeste, første plans atomer. 

Nogle af dem bliver ved med at være ”atomer.” Andre forener sig med hinanden og 

danner ”molekyler”, der igen slutter sig sammen og danner mere komplicerede 

molekylære kombinationer, og således bliver det ved, indtil der er dannet seks 

underplan under det atomiske. (Hvad der her er sagt, er fremkommet ved 

analogislutninger ud fra det, der kan iagttages hernede, da man ikke har kendskab til 

disse højeste plan.) 

Nu kommer dannelsen af det andet plans atomer. Nogle af atomerne fra Adi eller det 

første plan, hvis mål og vækstakser som ovenfor beskrevet er fastsat og bestemt af 

Tredje Logos, omgiver sig med en skal af deres eget laveste underplans kombinationer. 

Ånden plus dens oprindelige skal af kosmisk stof (mûlaprakriti), det vil sige det første 

plans atom, er ånden på det andet plan og gennemtrænger den nye skal, som er formet af 

dets egne kombinationer af laveste grad. Disse således besjælede skaller er Anupâdakas 

eller det andet plans atomer. Ved de stadig mere komplicerede aggregater af disse 

fremkommer de øvrige seks underplan. Nogle af anûpâdaka-planets atomer bliver på 

samme måde iklædt aggregater fra dette plans laveste underplan og bliver således de 

âtmiske atomer. Ånden er nu iklædt to skaller indenfor dens atomvæg af aggregater fra 

Anupâdakas laveste underplan, og den oprindelige ånd eller livet plus dens to skaller 

kaldes ånden på det âtmiske plan, mens dets atoms væg betragtes som stoffet. Dette 

atom, endnu en gang indhyllet i aggregationerne fra det laveste âtmiske underplan, 

bliver det buddhiske plans atom, og ånden er således på det buddhiske plan omgivet af 
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tre slør indenfor den atomiske skal af de laveste âtmiske aggregater. På mentalplanet har 

ånden et firfoldigt hylster indenfor den atomiske væg; på astralplanet et femfoldigt og 

på det fysiske plan et seksfoldigt, og hertil kommer i hvert enkelt tilfælde atomets væg. 

Ånden plus alle dens hylstre med undtagelse af det yderste bliver imidlertid altid 

betragtet som ånd og kun det yderste hylster som form eller legeme. Det er denne 

åndens involution, der muliggør evolutionen, og hvor indviklet denne beskrivelse så end 

kan lyde, er den i princippet enkel og letfattelig. Man kan altså i sandhed tale om ”ånd-

stof” overalt. 

 

3. Underplanene 

 

Det fysiske plans endelige atomer er ikke den nutidige kemikers. De endelige atomer 

danner syv successive typiske grupper af aggregater, såkaldte ”stoftilstande,” og det 

kemiske atom kan være i den femte, sjette eller syvende af disse tilstande – luftart, 

væske eller fast stof. Man kender og er fortrolig med de luftformige, flydende og faste 

stoftilstande eller, som de ofte kaldes, de luftformige, flydende og faste underplan, og 

over den luftformige tilstand er der fire mindre kendte; de tre æteriske stoftilstande eller 

underplan samt den egentlige atomare tilstand. Disse egentlige atomer er samlet i 

grupper, der så virker som enheder, og disse grupper kaldes molekyler. Atomerne i en 

molekyle holdes sammen ved magnetisk tiltrækning, og molekylerne på hvert underplan 

er ordnet geometrisk i forhold til hinanden langs akser, som er identiske med 

vækstakserne hos det tilsvarende plans atom. Ved disse successive samlinger af atomer 

til molekyler og af enklere til mere komplicerede molekyler bliver hvert plans underplan 

dannet under Tredje Logos’ ledende virksomhed, indtil evolutionsfeltet, der består af 

fem plan, der hver igen består af syv underplan, er helt færdigt. Man må huske på, at det 

første og det andet plan ligger udenfor dette felt. 

Det er vigtigt at huske, at planerne 

gennemtrænger hinanden, og at de tilsvarende 

underplan står i direkte forhold til hinanden og 

i virkeligheden ikke er skilt fra hinanden ved 

mellemliggende lag af tættere stof. Vi må 

således ikke forestille os de atomare underplan 

som adskilt fra hinanden ved seks underplan af 

tiltagende tæthed, men som stående i 

umiddelbar forbindelse med hinanden. Vi har 

illustreret dette i diagram c. 

Man må forstå, at dette er et diagram, ikke et 

billede, hvilket vil sige, at det fremstiller 

forhold, ikke materielle fakta. Det fremstiller 

de forhold, som består mellem planene i kraft 

af deres indbyrdes indblanding i hinanden og ikke  figur c. 

niogfyrre særskilte brikker, stillet i syv rækker, den ene ovenpå den anden. 

Dette forhold er af meget stor vigtighed, da det indebærer, at livet kan gå over fra det 

ene plan til det andet ad de kommunikerende atomare underplans korte vej og ikke 

nødvendigvis behøver at kredse rundt gennem de seks molekylære underplan, inden det 

kan nå frem til det næste atomare underplan for at fortsætte sin nedstigning. Vi vil 

faktisk snart få at se, at livsstrømmene fra monaden virkelig også følger denne atomare 

vej under deres nedstigning til det fysiske plan. 
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Hvis vi betragter et fysisk atom og ser på det som en helhed, ser vi en malstrøm af liv, 

Tredje Logos’ liv, der hvirvler rundt med en ufattelig hurtighed. Ved tiltrækningen 

mellem disse hvirvler opbygges der molekyler, og planet med dets underplan bliver 

dannet; men ved den begrænsende overflade af denne malstrøm ser man spirillerne, 

hvirvelstrømme, hver enkelt i en ret vinkel på spirillen indenfor og spirillen udenfor. 

Disse hvirvelstrømme er skabt af monadens liv, ikke af Tredje Logos’ liv, og findes 

ikke på det tidligere trin, som vi her beskæftiger os med. De udvikler sig, den ene efter 

den anden, til fuld aktivitet i løbet af evolutionen, i reglen én i hver runde. Deres 

rudimenter bliver faktisk fuldført i fjerde runde ved Anden Logos’ virksomhed; men 

monadens livsstrøm cirkulerer kun i fire af dem, mens de tre øvrige kun er svagt 

antydet. Med hensyn til Logos’ centrale hvirvel og de strømme, som omslutter den, er 

de højere plans atomer dannet efter samme almindelige plan; men i øjeblikket mangler 

vi alle detaljer. Mange af dem, der dyrker yoga, har til opgave at fremskynde atomernes 

udvikling ved at påskynde denne monadens belivende indvirkning på spirillerne. Når 

Logos’ hvirvel bliver suppleret med disse strømme af monadisk liv, får livstonen en 

mere og mere fyldig klang.  

Vi kan sammenligne den centrale hvirvel med grundtonen og de hvirvelstrømme, der 

omgiver den, med overtonerne. Hver overtone, som kommer til, giver tonen forøget 

fylde og rigdom. Den syvfoldige livsakkord bliver således hele tiden beriget med nye 

kræfter og ny skønhed. 

 

 

4. De fem plan 

 

De forskellige måder, hvorpå planernes stof senere vil reagere under bevidsthedens 

impuls, afhænger af Tredje Logos’ arbejde; af det ”mål” hvormed han begrænser 

atomet. Hvert plans atom har, som vi har set, sit eget mål, og dette mål bestemmer 

grænserne for dets evne til at reagere, dets vibrationsvirksomhed, og giver det dets 

specielle karakter. Ligesom øjet er dannet på en sådan måde, at det kan reagere på 

ætervibrationer indenfor et bestemt område, således er også enhver atomtype, alt efter 

sin konstitution, i stand til at reagere på vibrationer indenfor et bestemt område. 

Et bestemt plan kaldes ”mentalstoffets”, fordi det består af ”tankestof” og fordi dets 

atomers ”mål” bevirker, at de især reagerer på en bestemt række vibrationer fra Logos’ 

kundskabsaspekt, således som det er modificeret af den skabende virksomhed. 

Et andet plan er ”begærstoffets” plan, fordi dets atomers ”mål” har den virkning, at de 

hovedsageligt reagerer på en bestemt række vibrationer fra Logos’ viljesaspekt 

(Ichchhâ). Hvert enkelt atom rummer utallige muligheder for at kunne reagere på de tre 

bevidsthedsaspekter, og disse muligheder i atomet vil i løbet af udviklingen blive lokket 

ud af atomet som kræfter eller evner; men stoffets evne til at reagere og reaktionens 

natur og beskaffenhed er bestemt af det trefoldige Selvs indvirkning på det og af det 

”mål”, som Tredje Logos har pålagt atomerne. Ud fra sin uendelige rigdom på 

vibreringsevner giver han en bestemt del til stoffet i hvert enkelt system i hver enkelt 

evolutionscyklus. Denne evne bliver indpræget i stoffet af Tredje Logos og bliver til 

stadighed holdt ved lige i stoffet ved hans liv, som er indesluttet i atomet. Således 

dannes det femfoldige evolutionsfelt, i hvilket bevidstheden skal udvikle sig. 

Dette værk af Tredje Logos bliver i reglen betegnet som ”Den første Livsbølge.” 

 

--------------- 
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Kapitel 2 

 

Bevidstheden 

 

 

1. Ordets betydning 

 

 

Lad os nu betragte det, vi mener med bevidsthed, og se, om denne betragtning vil 

skænke os den meget eftersøgte ”bro”, der er den nutidige tænknings fortvivlelse – 

broen mellem bevidsthed og stof – og om den vil spænde over det ”svælg”, som man 

hævder for stedse vil eksistere mellem dem. 

Vi vil begynde med at definere udtrykkene. Bevidsthed og liv er identiske og er to 

benævnelser for det samme, set indefra og udefra. Der er intet liv uden bevidsthed og 

ingen bevidsthed uden liv. Når vi i tanken uklart sondrer mellem dem og analyserer det, 

vi har gjort, kommer vi til det resultat, at vi har betegnet indadvendt bevidsthed som liv 

og udadvendt liv som bevidsthed. Når vor opmærksomhed er rettet mod enheden, taler 

vi om liv, og når den er rettet mod mangfoldigheden, taler vi om bevidsthed, og vi 

glemmer, at mangfoldigheden skyldes stoffet og er dets væsen og den reflekterende 

overflade, i hvilken den Ene bliver til de mange. Når man taler om ”mere eller mindre 

bevidst” liv, er det ikke det abstrakte begreb liv, man tænker på, men ”noget levende”, 

der er sig sine omgivelser mere eller mindre bevidst; men den mere eller mindre klare 

opfattelse afhænger af tykkelsen eller tætheden af det slør, det er indhyllet i, og som gør 

det til noget levende, adskilt fra andre. Hvis man i tanken tilintetgør dette slør, 

tilintetgør man i tanken også livet, og man befinder sig i Det, hvori alle modsætninger 

opløses, Altet. 

Dette fører os til vort næste punkt: Det, at bevidstheden eksisterer, indebærer en 

adskillelse i to aspekter af den fundamentale enhed, der ligger til grund for alt. Det 

ligger også i betydningen af den nutidige benævnelse for bevidsthed, klar opfattelse 

(Awareness), for man kan ikke hænge opfattelsen op i et tomrum. Den indebærer, at der 

er noget, der opfattes, og at der i hvert fald er tale om en dualitet. Ellers eksisterer den 

ikke. Den højeste abstraktion af bevidsthed eller opfattelse indebærer denne dualitet. 

Bevidstheden ophører, hvis man fjerner følelsen af begrænsning; den er afhængig af 

begrænsning for at kunne eksistere. Opfattelse er i sit væsen opfattelse af begrænsning 

og kun sekundært opfattelse af andre. 

Opfattelse af andre opstår sammen med det, vi kalder selv-bevidsthed, selv-opfattelse. 

Dette abstrakte ”to-i-ét”, bevidsthed-begrænsning, ånd-stof, liv-form er altid 

uadskillelige. De kommer til syne og forsvinder sammen. De eksisterer kun i forhold til 

hinanden. De opløser sig i en nødvendigvis umanifesteret enhed, den højeste syntese. 

”Som foroven, således også forneden.” Lad igen dette ”forneden” hjælpe os. Lad os se 

på bevidstheden, som den viser sig fra formens side, og som vi ser den i et univers af 

bevidste ting. Elektricitet manifesterer sig kun som positiv og negativ. Når disse to 

neutraliserer hinanden, forsvinder elektriciteten. I alle ting findes der elektricitet som 

neutral, umanifesteret; fra alle ting kan den komme frem, dog ikke som positiv eller 
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negativ alene, men altid som kvanta af begge dele, der står overfor hinanden og holder 

hinanden i ligevægt og altid er tilbøjelige til at forene sig til et tilsyneladende intet, hvad 

det dog ikke er, da det er kilden til dem begge. 

Men når det forholder sig således, hvad bliver der så af ”svælget”? Hvad behov er der 

for ”broen”? Bevidsthed og stof indvirker på hinanden, fordi de er de to dele af en 

helhed, der begge giver sig til kende, når de trækker sig tilbage fra hinanden, og begge 

forsvinder, når de forener sig; og når de trækker sig tilbage fra hinanden, eksisterer der 

altid et forhold mellem dem.
9
 

Enhver bevidst enhed består af denne uadskilte dualitet og er en magnet med to poler, 

som altid står i et forhold til hinanden. Vi tænker på et adskilt noget, som vi kalder 

bevidsthed og spørger, hvordan det virker på et andet, adskilt noget, som vi kalder stof. 

Der findes ikke to sådanne adskilte ting, men kun to fra hinanden tilbagetrukne, men 

uadskilte aspekter af Det, som uden dem begge er umanifesteret og ikke kan manifestere 

sig i det ene eller det andet alene, men som er i dem begge i samme grad. Der er ingen 

forsider uden bagsider; intet foroven uden noget forneden; ingen yderside uden en 

inderside og ingen ånd uden stof. De påvirker hinanden, fordi de er uadskillelige dele af 

en enhed, der manifesterer sig som en dualitet i tid og rum. ”Svælget” viser sig, når vi 

tænker på en ”ånd”, som er helt igennem ustoflig, og et ”legeme” som er helt igennem 

stofligt. Der er ingen ånd, som ikke er indhyllet i stof, og intet stof, der ikke er besjælet 

af ånd. Endog det højeste adskilte Selv har sit stoflige slør, og skønt et sådant Selv 

kaldes ”en ånd”, fordi bevidsthedsaspektet er så fremherskende, er det ikke desto 

mindre sandt, at det har sit vibrerende, stoflige hylster, og at det er fra dette hylster, at 

alle de impulser kommer, som successivt påvirker alle andre tættere stoflige hylstre. 

Med disse ord materialiserer vi ikke bevidstheden, men erkender kun det faktum, at de 

to oprindelige modsætninger, bevidsthed og stof, er nøje forbundet med hinanden og 

aldrig adskilt, ikke engang i det højeste Væsen. 

Stof er begrænsning, og uden begrænsning er der ingen bevidsthed. Ved at hæve dette 

materialiserer man absolut ikke bevidstheden, men fremstiller den derimod som et 

begreb i klar modsætning til stoffet. Man erkender dog det faktum, at man i et konkret 

væsen ikke finder det ene uden det andet. Det tætteste stof, det fysiske, har sin kerne af 

bevidsthed. Luftarten, stenen og metallet er levende, bevidste og i stand til at opfatte 

påvirkninger. Ved en vis temperatur opfatter ilt brint og tænder straks i forbindelse med 

den. 

Vi vil nu se ud af bevidstheden indefra og se betydningen af udtrykket: ”Stof er 

begrænsning.” Bevidsthed er den eneste virkelighed i dette meget brugte udtryks 

fuldeste betydning. Heraf følger, at enhver virkelighed, hvor den så end måtte findes, er 

udledt fra bevidstheden, og at alt, hvad der tænkes, eksisterer. 

Den bevidsthed, hvori alt, i bogstavelig forstand alle ting, er, det ”mulige” såvel som 

det ”forhåndenværende”
10

 kalder vi absolut bevidsthed. Den er Altet, det Evige, det 

Ubegrænsede, det Uforanderlige. Den bevidsthed, som tænker tid og rum og forestiller 

sig alle former som eksisterende deri i rækkefølge og stedbundne, er den universelle 

bevidsthed; den Ene som hinduerne kalder Saguna Brahman – den Evige med attributter 

– Pratyagâtmâ – det indre Selv; af de kristne kaldet Gud; af parserne Hormuzd og af 

                                                 
9
 Dette forhold er magnetisk; men magnetismen er af den mest subtile art, Fohat, kaldet Daìvîprakriti, 

”Logos’ Lys.” Den er af substans og rummer både bevidsthedens og stoffets essens, polariseret, men ikke 

adskilt. 
10

 Det forhåndenværende er det, som en i tid og rum adskilt bevidsthed tænker på som eksisterende, og 

det mulige er alt det, man ikke tænker således på i nogen tidsperiode og på noget punkt i rummet. 
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muslimerne Allah. Den bevidsthed, som befatter sig med en bestemt tid – lang eller kort 

– og med et bestemt rum, hvad enten det er uhyre stort eller snævert, er individuel. Den 

tilhører et konkret væsen, der er herre over flere eller færre universer, et enkelt univers 

eller en eller anden såkaldt del af et univers, hans del og derfor for ham et univers. 

Disse udtryk varierer alt efter udstrækningen eller omfanget af den pågældende 

bevidstheds evne. Så meget af den universelle tanke, som en enkelt særskilt bevidsthed 

kan tænke til bunds, det vil sige sætte sin egen virkeligheds præg på, og som den kan 

forestille sig som eksisterende i lighed med den selv, det er den bevidstheds univers. 

Hvert enkelt univers får af det væsen, som er dets herre, en del af dennes egen 

uforgængelige virkelighed; men dette væsen bliver altid selv begrænset og kontrolleret 

af virkelighedens tanke, som er dets overordnede og herre over det univers, hvori det 

eksisterer som en form. Vi, der er menneskelige væsener i et solsystem, er således 

omgivet af utallige former, der er tankeformer fra vort systems herre, vor Ishvara eller 

hersker. Det ”guddommelige mål” og ”vækstakserne”, der er udtænkt af Tredje Logos, 

behersker vore atomers former, og den overflade, han har tænkt som atomets 

modstandsydende grænse, gør modstand mod alle lignende atomer. Således modtager vi 

vort stof og kan ikke forandre det uden ved anvendelse af metoder, der også er fastsat af 

hans tanke. 

Kun så længe, som hans tanke vedvarer, kan atomerne med alt, hvad der er sammensat 

af dem, fortsætte med at eksistere, da de ikke har nogen anden virkelighed end den, de 

har fået ved hans tanke. Så længe han beholder dem som sit legeme ved at erklære: ”Jeg 

er dette; disse atomer er mit legeme; de deler mit liv,” så længe vil de hæve sig som 

virkelige overfor alle de væsener i dette solsystem, hvis bevidstheder er klædt i lignende 

stof. Når han ved manifestationsdagens afslutning erklærer: ”Jeg er ikke dette; disse 

atomer er ikke længere mit legeme, og de deler ikke længere mit liv,” forsvinder de som 

den drøm, de er, og kun det, som er tankeformen fra et vældigere systems hersker, vil 

blive ved med at eksistere. 

Som ånder er vi således af iboende uforgængelig guddommelighed med al den 

herlighed og frihed, som ligger i dette ord; men vi er iklædt stof, der ikke er vort, men 

tankeformer fra vort systems hersker, der igen er kontrolleret af herskerne over vældige 

systemer, der omfatter vort, og vi lærer kun langsomt at mestre og bruge det. Når vi 

virkeliggør vor enhed med vor hersker, vil stoffet ikke længere have nogen magt over 

os, og vi vil se det som den uvirkelighed, det er, afhængigt af hans vilje som vi da vil 

indse også er vor. Da kan vi ”lege” med det, hvad vi ikke kan, så længe det blænder os 

med sin lånte virkelighed. 

Når vi på denne måde ser ud af bevidstheden indefra, ser vi endnu tydeligere, end vi 

gjorde, da vi betragtede den fra formernes verden, at der ikke er noget ”svælg” og intet 

behov for en ”bro”. Bevidstheden forandrer sig, og hver enkelt forandring viser sig i det 

omgivende stof som en vibration, fordi Logos har tænkt stofvibrationer som 

ufravigelige ledsagere af forandringer i bevidstheden; og da stoffet kun er bevidsthedens 

resultant, og da bevidsthedens egenskaber indpræges i det ved aktiv tænkning, vil 

enhver forandring i Logos’ bevidsthed medføre forandring i egenskaberne ved 

systemets stof; og enhver forandring i en bevidsthed, der er afledt fra ham, vil give sig 

til kende som en forandring i dette stof. Denne forandring i stoffet er en vibration, en 

rytmisk bevægelse indenfor de grænser han har sat for bevægeligheden hos disse 

stofmasser. ”Forandring i bevidstheden og vibration i det stof, som begrænser den,” er 

et ”par”, som Logos’ tanke har pålagt alle inkarnerede bevidstheder i hans univers. At 

der består et sådant konstant forhold, viser sig ved at en vibration i et stofligt hylster, 
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der følger med en forandring i den besjælende bevidsthed og forårsager en lignende 

vibration i det af en anden bevidsthed og besjælede hylster, ses at være ledsaget af en 

forandring i denne anden bevidsthed i lighed med forandringen i den første. 

I tankestoffet, der er langt finere end det fysiske stof, ser man bevidsthedens skaberkraft 

bedre end i det fysiske plans tætte stof. Stoffet bliver tæt eller fint og ændrer sine 

kombinationer og former i overensstemmelse med tankerne hos den bevidsthed, som er 

aktiv i det. Mens de fundamentale atomer, der skyldes Logos’ tanke, forbliver 

uforandrede, kan de forbindes eller skilles efter behag. Sådanne erfaringer åbner tanken 

for den metafysiske opfattelse af stoffet og sætter den straks i stand til at fatte stoffets 

lånte virkelighed og intethed. 

Det vil her være på sin plads at sige et advarende ord med hensyn til de ofte gentagne 

udtryk så som ”bevidsthed i et legeme”, ”bevidsthed, der besjæler et legeme” og 

lignende. Den studerende er lidt tilbøjelig til at forestille sig bevidsthed som en slags 

forfinet luftart, der er lukket inde i en stoflig beholder. Hvis han tænker sig godt om, vil 

han erkende, at legemets modstandsydende overflade kun er en tankeform fra Logos, og 

at den er der, fordi den er tænkt der. Bevidsthed viser sig som bevidste væsener, fordi 

Logos tænker sådanne adskilte væsener; tænker de indesluttede vægge, skaber sådanne 

tankebegrænsninger, og disse Logos’ tanker skyldes hans enhed med det universelle 

Selv. De er kun en gentagelse indenfor et særskilt verdensalts område af viljen til at 

mangfoldiggøre sig. 

En omhyggelig dvælen i tanken ved de ovennævnte betydningsnuancer mellem absolut 

bevidsthed, universel bevidsthed og individuel bevidsthed vil afholde den studerende fra 

at stille det spørgsmål, man så ofte hører: ”Hvorfor er der et univers? Hvorfor begrænser 

al-bevidstheden sig? Hvorfor skulle det fuldkomne blive til det ufuldkomne og 

Almagten til det magtesløse; Gud blive til mineralet, dyret og mennesket?” I denne 

form kan spørgsmålet ikke besvares, da det er baseret på falske forudsætninger. Det 

fuldkomne er Altet, totaliteten, summen af tilværelsen. Som ovenfor sagt rummer dets 

uendelighed alt, alle tilværelsens muligheder og alle dets virkeligt eksisterende ting. Alt, 

hvad der har været, er, vil være og kan være, ER altid i denne Fylde, dette Evige. Kun 

det kender sig selv og sin uendelige og ufattelige rigdom af væren. Da det rummer alle 

modsætningers par, og da hvert enkelt par ved at slutte sig sammen tilintetgør sig selv 

og forsvinder for fornuftens blik, synes Det at være tomrum; men endeløse universer, 

som opstår i det, forkynder, at det er et plenum. 

Dette fuldkomne bliver aldrig til det ufuldkomne. Det bliver ikke noget. Det er al ånd og 

alt stof, styrke og svaghed, kundskab og uvidenhed, fred og strid, lyksalighed og smerte, 

kraft og afmagt. Manifestationens utallige modsætninger går op i hinanden og 

forsvinder i ikke-manifestation. Altet omfatter manifestation og ikke-manifestation, 

udvidelsen og sammentrækningen af det hjerte, som er tilværelse. 

Det ene kræver ikke mere forklaring end det andet. Det ene kan ikke eksistere uden det 

andet. Gåden opstår, fordi man særskilt betoner den ene del af modsætningernes 

uadskillelige par – ånd, styrke, kundskab, fred, lyksalighed, kraft – og så spørger: 

”Hvorfor skulle disse begreber blive til deres modsætninger?” Det bliver de heller ikke. 

Der eksisterer ikke nogen egenskab uden sin modsætning; kun det parvise kan 

manifestere sig, enhver forside har sin bagside; ånd og stof opstår sammen. Det 

forholder sig ikke sådan, at ånden eksisterer og så på mirakuløs måde frembringer det 

stof, der begrænser den og gør den blind. Ånd og stof opstår samtidig i det evige som en 

form for dets tilværelse, for Altets udtryk for sig selv, det evige og rumløse – 

Pratyagâtmâ og Mûlaprakriti – udtrykt i tid og rum. 
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2. Monaderne 

 

Vi har set, at der ved Tredje Logos’ virksomhed er frembragt et femfoldigt felt til 

udvikling af bevidsthedsenheder, og at en bevidsthedsenhed er et fragment, en del af 

den universelle bevidsthed, ved tanken skilt ud som et individuelt væsen, tilsløret i stof 

– en enhed af Første Logos’ substans, bestemt til at sendes ud på det andet plan som et 

særskilt væsen. Sådanne enheder kaldes med et teknisk udtryk ’monader’. 

Det er sønnerne fra evighed af, fra begyndelsen af en skabelsesperiode i Faderens skød, 

sønnerne, som endnu ikke ”er blevet fuldendte gennem lidelser” (Brevet til hebræerne, 

2:10). Hver enkelt af dem er i sandhed ”lig Faderen med hensyn til deres 

menneskelighed” (den athanasiske trosbekendelse), og hver enkelt af dem skal stige ned 

i stoffet for at underlægge sig alle ting (Første brev til korinterne, 15:28). De skal ”sås i 

svaghed,” for at de kan ”opstå i kraft” (samme brev, 15:43). Fra en statisk Logos, der 

omfatter alle guddommelige muligheder, skal monaden blive en dynamisk Logos, der 

udfolder alle guddommelige kræfter. Alvidende, allestedsnærværende på sit eget plan, 

men ubevidst, ”sanseløs,” på alle andre skal den tilsløre sin stråleglans i stof, som gør 

den blind, for at den kan blive alvidende og allestedsnærværende på alle plan og i stand 

til at reagere på alle guddommelige vibrationer i universet og ikke blot på vibrationerne 

på det højeste plan. Den studerende kan få et glimt af meningen i denne mangelfulde 

beskrivelse af en stor sandhed ved at betragte det, der foregår i et fosters liv og ved 

fødslen. 

Når et ego er ved at reinkarnere, ruger det over den menneskelige moder, i hvem dets 

fremtidige legeme, som det en dag vil tage bolig i, er ved at blive dannet. Dette legeme 

bliver langsomt opbygget af moderens substans, og egoet kan ikke gøre ret meget med 

hensyn til dets formdannelse. Det er et foster uden bevidsthed om sin fremtid, kun med 

en uklar bevidsthed om moderens livsstrøm. Det modtager indtryk af moderens håb og 

frygt, tanker og begær. Det eneste, der påvirker det fra egoets side, er en svag 

indflydelse, der kommer til det gennem det permanente fysiske atom, og da det ikke kan 

besvare den, kan det heller ikke få del i egoets vidtrækkende tanker og højtstræbende 

følelser, sådan som de kommer til udtryk i egoets kausallegeme. 

Dette foster må udvikle sig og lidt efter lidt antage menneskeskikkelse og påbegynde en 

uafhængig tilværelse adskilt fra moderens. Det må gennemleve syv år – efter 

menneskelig tidsregning – af et sådant uafhængigt liv, før egoet fuldt ud kan besjæle 

det. Under denne langsomme udvikling med spædbarnets hjælpeløshed, med barnets 

tåbeligheder og barnlige glæder og sorger, lever egoet imidlertid sit eget videre og 

rigere liv og kommer lidt efter lidt i nærmere kontakt med dette legeme, som er det 

eneste i hvilket det kan arbejde i den fysiske verden, da denne kontakt giver sig til 

kende som hjernebevidsthedens udvikling. 

Monadens stilling i forhold til udviklingen af dens bevidsthed i et univers ligner egoets 

stilling i forhold til dets nye fysiske legeme. Dens egen verden er det andet plan, 

Anupâdaka-planet, og dér er den fuldt bevidst med sin verdens altfavnende selv-

bevidsthed, men i begyndelsen ikke med bevidsthed om andre selv, blandt hvilke den 

lever som et adskilt væsen uden bevidsthed om ”andre.” Først er den en gnist i en 

flamme: ”Jeg ser én flamme, o Gurudeva; jeg ser utallige ikke adskilte gnister, som 
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skinner i den.”
11

 Flammen er Første Logos, og de ”ikke adskilte gnister” er monaderne. 

Hans vilje til at manifestere sig er også deres, for i hans legeme er de kimcellerne, som 

snart vil få deres eget selvstændige liv i hans kommende univers. Sat i bevægelse ved 

hans vilje tager gnisterne del i den forandring, som kaldes ”Sønnens avling”, og går 

over i Anden Logos og dvæler i ham. Når Tredje Logos fremstår, får de så fra ham den 

”åndelige individualitet,” som H.P. Blavatsky taler om – den gryende adskilthed; men 

endnu er der ikke nogen fornemmelse af ”andre”, hvilket er en nødvendig forudsætning 

for fornemmelsen af et ”jeg.” 

Monaderne har tre bevidsthedsaspekter, fordi de har del i Logos’ liv; men for at bruge et 

billedligt udtryk er de endnu ikke ”vendt indad.” De spiller på hinanden, men sover og 

har ingen fornemmelse af noget ”udenfor,” da de har del i Al-selv-bevidstheden. De 

store væsener, som kaldes de skabende ordener
12

, vækker dem til ”ydre liv.” Vilje, 

visdom og virksomhed vågner op til bevidsthed om dette ”udenfor,” og der opstår en 

uklar fornemmelse af ”andre”, for så vidt som der kan være ”andre” i en verden, hvor 

alle former blander sig med og gennemtrænger hinanden, og hver enkelt bliver ”en 

individuel Dhyân Chohan, adskilt fra andre.”
13

 

På det nuværende første trin, hvor monaderne i ordets fuldeste betydning
14

 ikke er 

udskilt, men er som ”kimceller i hans legeme,” er viljen, visdommen og virksomheden 

latent og er ikke kommet til udtryk. Hans vilje til at manifestere sig er også deres vilje, 

men den er ubevidst. Han, den selv-bevidste, kender sit formål og sin vej; monaderne er 

endnu ikke selv-bevidste, men har som dele af hans legeme hans viljes aktive kraft i sig, 

og denne vil snart blive deres individuelle vilje til at leve og vil drive dem ind i 

tilstande, hvor et adskilt selv-bevidst liv i stedet for et al-selv-bevidst liv er muligt. 

Dette fører frem til det andet trin i anden Logos’ liv og til Tredje Logos. 

De er nu forholdsvis adskilte, og opvågningen ved de skabende ordener fører til den 

uklare fornemmelse af ”andre” og af ”jeg” og dermed til en følelse af længsel efter en 

mere klart defineret fornemmelse af ”jeg” og ”andre.” Det er den ”individuelle vilje til 

at leve,” og den fører monaderne ud i de tætteste verdener, hvor en sådan definition 

bliver mulig. 

Det er vigtigt at forstå, at udviklingen af det individuelle ”jeg” er en selvvalgt 

virksomhed. Vi er her, fordi vi vil leve; ”der er ingen anden, som tvinger os til det.” 

Dette bevidsthedsaspekt, viljen, er omtalt i senere kapitler i denne bog, og her behøver 

vi kun at betone, at det er monaderne selv, der har sat sig i bevægelse og bestemt sig til 

at træde ind på de lavere stofplan, manifestationens felt, i det femfoldige univers. De 

forholder sig til deres vehikler som egoet til sit fysiske legeme. Med deres strålende, 

guddommelige liv i højere sfærer ruger de over deres lavere vehikler og manifesterer sig 

mere og mere i dem, efterhånden som de bliver mere plastiske. H.P. Blavatsky omtaler 

dette som ”monaden, der er på vej ned i stoffet.”
15

 

Overalt i naturen ser vi denne samme stræben efter en fuldere manifestation af livet, 

denne uophørlige vilje til at leve. Sæden, som er begravet i jorden, skyder sin 

vækstspire opad mod lyset. Knoppen, som er indesluttet i sit hylster, bryder ud af sit 

fængsel og folder sig ud i solskinnet. Kyllingen i ægget kløver æggets skal. 

                                                 
11

 The Secret Doctrine, bind 1. side 179. Den Hemmelig Lære, bind 1, side 165. 
12

  Se Annie Besant: The Pedigree of Man, side 11, 12. 
13

 The Secret Doctrine, bind 1, side 308. Den Hemmelige Lære, bind 1, side 293. 
14

 ”Den fuldeste betydning”- det vil sige uden nogen særskilt individualitet. Da de ikke er adskilte, bliver 

de deroppe for bestandig og skinner altid i Flammen. 
15

 The Secret doctrine, bind 1, side 292. Den Hemmelig Lære, bind 1, side 279. 
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Overalt søger livet at komme til udtryk; overalt trænger kræfter på for at udfolde sig. Se 

maleren, billedhuggeren og digteren med det skabende geni, der kæmper sig frem. Det, 

at skabe, giver den højeste glæde, den fineste duft af udsøgt fryd. Heri har vi kun et nyt 

eksempel på livets allestedsnærværende natur, hvad enten det er livet i Logos, i et geni 

eller i en døgnflue. Alle fryder sig i lyksalighed over at leve og føler sig mest levende, 

når de formerer sig ved at skabe. At føle livet give sig udtryk, strømme frem, udfolde 

sig og vokse er på én gang resultatet af viljen til at leve og virkeliggørelsen af 

lyksaligheden ved livet. 

Nogle af monaderne, som er villige til at gennemleve det femfoldige verdensalts 

anstrengelser og møje for at blive herre over stoffet og for igen at skabe et univers deri, 

træder ind i det for deri at udvikle sig til en gud, til et livstræ, en ny tilværelseskilde. Et 

verdensalts dannelse er udgangsdagen for deres vandring. At leve er at blive; livet 

kender sig selv ved forandring. De monader, som ikke vil blive herre over stoffet, bliver 

skabere. De forbliver i deres statiske salighed udelukket fra det femfoldige univers og 

uden bevidsthed om dets virksomhed. Man må nemlig huske på, at alle de syv plan 

gennemtrænger hinanden, og at bevidstheden på et plan betyder evne til at reagere på 

dette specielle plans vibrationer. En person kan være bevidst på det fysiske plan, fordi 

hans fysiske legeme er organiseret til at modtage og overføre dets vibrationer til ham. 

Omvendt kan han være fuldstændig uden bevidsthed om de højere plan, skønt deres 

vibrationer også til stadighed spiller på ham. Det skyldes, at han endnu ikke har 

organiseret sine højere plans vibrationer i forhold hertil. På samme måde kan også 

monaden, bevidsthedsenheden, være bevidst på det andet plan, men fuldstændig uden 

bevidsthed på de lavere fem. 

Monaden vil udvikle sin bevidsthed på disse lavere plan ved fra hvert enkelt af dem at 

tage noget af dets stof, indhylle sig i det og forme det til et hylster, ved hjælp af hvilket 

den kan komme i forbindelse med de lavere plan. Den udvikler sig gradvis ved at 

organisere dette stoflige hylster til et legeme, som er i stand til at fungere på sit eget 

plan, det vil sige at modtage vibrationer fra monaden og overføre dem til planet. Idet 

den hyller sig i stof fra hvert enkelt plan, det ene efter det andet, udelukker den noget af 

sin bevidsthed, nemlig den del af bevidstheden, som er alt for fin til at modtage eller 

skabe vibrationer i sig, hvoraf hvert enkelt er i stand til at frembringe et ubegrænset 

antal undervibrationer af sin egen type, og disse udelukkes en efter en, efterhånden som 

monaden ifører sig det ene slør efter det andet af grovere stof. Bevidsthedens evner til at 

give sig udtryk på bestemte typiske måder kalder vi ’dimensioner’. Den fysiske 

bevidsthedsevne kommer til udtryk i ”tredimensionalt stof”, mens den astrale, den 

mentale og de andre bevidsthedsevner behøver andre stofdimensioner for at kunne 

udtrykke sig. 

Når vi således taler om monader, kan vi måske få en fornemmelse af, at der tales om 

noget, der ligger os meget fjernt; men monaden står os dog meget nær. Den er vort Selv, 

selve roden til vor tilværelse, vor indre livskilde og den eneste Virkelighed. Vort Selv er 

skjult, umanifesteret, hyllet i tavshed og mørke; men vor bevidsthed er den begrænsede 

manifestation af dette Selv, den umanifesterede Gud i vore legemers kosmos – de 

legemer som er hans klædninger. Ligesom det umanifesterede er delvis manifesteret i 

Logos som guddommelig bevidsthed og i universet som Logos’ legeme
16

, således er 

vort umanifesterede Selv delvis manifesteret i vor bevidsthed som vort individuelle 
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 ”Ved tidernes susende væv har jeg vagt og tilvirker Guddommens levende dragt.” Goethe, Faust, 1. del 

oversat af Sophus Michaelis, side 23. 
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systems Logos og i vort legeme som det kosmos, der er bevidsthedens klædning. Som 

foroven, således også forneden. 

Det er dette skjulte Selv, som kaldes monaden, der i sandhed er Den ene. Det er den, der 

er ophav til den subtile fornemmelse af enhed, der altid gør sig gældende i os blandt alle 

omskiftelser. Den er kilden til enhedsfølelsen, da den er det evige i os. De tre stråler, 

som udgår fra monaden – og som vi senere skal komme nærmere ind på – er dens tre 

aspekter, tilværelsesmåder eller hypostaser, der reproducerer et verdensalts Logoi, 

viljen, visdommen og virksomheden, som er den inkarnerede bevidstheds tre 

væsensudtryk, teosoffernes velkendte Atmâ-Buddhi-Manas. 

Denne bevidsthed virker altid som en enhed på de forskellige plan, men viser sin 

trefoldighed på hvert enkelt af dem. Når vi studerer bevidstheden i dens arbejde på 

mentalplanet, ser vi viljen fremtræde som valg, visdommen som skelneevne og 

virksomheden som erkendelse. På astralplanet ser vi viljen fremtræde som begær, 

visdommen som kærlighed og virksomhed som sansning. På det fysiske plan er viljens 

redskaber bevægelsesorganerne (karmendriyas), mens de for visdommens 

vedkommende er de to hjernehalvdele og for virksomhedens vedkommende er 

sanseorganerne (jnanendriyas).
17

 

Den fuldstændige manifestation af disse tre bevidsthedsaspekter i deres højeste former 

finder sted i mennesket i samme orden som manifestationen af den trefoldige Logos i 

universet. Det tredje aspekt, virksomhed, åbenbaret som den skabende tanke og som 

den, der samler kundskab, er det, der først fuldkommengør sine vehikler og viser sig i 

sin fulde kraft. Det andet aspekt, visdom, åbenbaret som den rene og medfølende 

fornuft, er det, som derefter stråler ud – Krishna, Buddha, Kristus i mennesket. Det 

første aspekt, viljen, Selvets guddommelige kraft som i sin uangribelige fylde er 

salighed og fred, er det sidste, der åbenbarer sig. 

 

 

--------------------- 
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 Denne inddeling er kun forsøgsmæssig. Da stoffet er den feminine side, synes Sarasvati, der hører 

Brahmâ til, at betegne jnanendriyas og Durgâ karmendriyas. 
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Kapitel 3 

 

Feltet befolkes 

 

1. Monaderne træder frem 

 

 

Når det femfoldige felt er færdigt og de fem plan, hvert enkelt med sine syv underplan, 

er fuldført med hensyn til deres primære konstitution, begynder Anden Logos, 

formernes bygmester og opretholder, sin virksomhed. Hans aktivitet omtales som den 

anden livsbølge, udstrømningen af visdom og kærlighed – visdommen, den styrende 

kraft, der er nødvendig til formernes organisation og udvikling, og kærligheden, den 

tiltrækningskraft, der skal til for at holde dem sammen som stabile enheder, selv om de 

er komplicerede. Når dette store væld af Logos’ liv strømmer ud i det femfoldige 

manifestationsfelt, medbringer det monaderne, bevidsthedsenhederne, der nu er rede til 

at påbegynde deres udviklingsarbejde og klæde sig i stoffet. 

Det er dog en noget unøjagtig udtryksmåde at sige, at monaderne ”træder frem.” Det 

ville være mere korrekt at sige, at de ”stråler frem,” udsender deres livsstråler, fordi de 

vedbliver at være i ”Faderens skød”, mens deres livsstråler strømmer ud i stoffets ocean, 

hvor de tilegner sig de materialer, som de har brug for til deres virksomhed i universet. 

Stoffet skal tilegnes, gøres plastisk og formes til passende vehikler. 

H.P. Blavatsky har skildret deres fremstråling i malende billedlige udtryk, idet hun 

bruger en symbolik, som udtrykker mere end ord i bogstavelig betydning: ”Den første 

trekant, der, så snart den har afspejlet sig i ’det himmelske menneske’, det højeste af de 

syv lavere, vil forsvinde og vende tilbage til ’stilheden og mørket’, og det astrale, 

paradigmatiske menneske, hvis monade (atmâ) også repræsenteres af en trekant, da det 

må blive en trefoldighed i bevidste, devachanske mellemperioder.”
18

 

Den første trekant eller monade med de tre ansigter, vilje, visdom og virksomhed 

”afspejler sig” i ”det himmelske menneske” som Atmâ-Buddhi-Manas og ”vender så 

tilbage til stilheden og mørket.” Atmâ – der ofte omtales som det lavere eller astrale 

menneskes monade – bliver en trefoldighed, en enhed med tre ansigter, ved at 

assimilere Buddhi og Manas. Ordet ”afspejler” kræver her en forklaring. I reglen bruger 

man udtrykket ”afspejling”, når en på et højere plan manifesteret kraft viser sig igen på 

et lavere plan og i denne lavere manifestation bliver betinget af en grovere stofform, så 

en del af kraftens effektive energi går tabt, og den viser sig i en svagere form. I dette 

tilfælde betyder det, at en strøm af monadens liv vælder ud i et kar, der består af et atom 

fra hvert af de tre højeste plan i det femfoldige felt – det tredje, fjerde og femte – og 

således frembringer ”det himmelske menneske,” den ”levende, udødelige hersker,” 

pilgrimmen, der skal udvikle sig, og for hvis evolution systemet er blevet til. 

Ligesom solens mægtige vibrationer sætter stoffet i de svingninger, vi kalder dens 

stråler (som giver udtryk for dens varme, elektricitet og andre kræfter), således får 

monaden det atomare stof i det âtmiske, buddhiske og manasiske plan – der omgiver 

den, ligesom rummets æter omgiver solen – til at vibrere og danner sig derved en stråle, 

der er trefoldig ligesom dens egen trefoldige natur. Hertil får den hjælp af devaer fra et 

tidligere univers, og som før har gennemgået en lignende erfaring. Disse væsener leder 

                                                 
18

 The Secret Doctrine, bind 5, side 426. Den Hemmelige Lære, bind 5, side 472. 
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vibrationsbølgen fra viljesaspektet til det âtmiske atom, og det âtmiske atom, som 

vibrerer under indflydelse af viljesaspektet, kaldes Atmâ. De leder vibrationsbølgen fra 

visdomsaspektet til det buddhiske atom, og det buddhiske atom, der vibrerer under 

visdomsaspektets indflydelse, kaldes Buddhi. Devaerne leder også vibrationsbølgen fra 

virksomhedsaspektet til det manasiske atom, og det manasiske atom, der vibrerer under 

indflydelse af virksomhedsaspektet, kaldes Manas. 

Således dannes Atmâ-Buddhi-Manas, monaden i manifestationens verden, strålen fra 

monaden hinsides det trefoldige univers. Her har vi mysteriet om vogteren, tilskueren, 

den passive Atmâ, der altid dvæler i sin trefoldige natur på sit eget plan, og som lever i 

menneskenes verden ved sin stråle, der besjæler hans skygger, de flygtige liv på jorden. 

Skyggerne udfører arbejdet på de lavere plan og sættes i bevægelse af monaden gennem 

dens billede eller stråle, i begyndelsen så svagt, at dens indflydelse er næsten 

umærkelig, og senere med en stadig tiltagende kraft.
19

 

Atmâ-Buddhi-Manas er det himmelske menneske, det åndelige menneske, udtrykket for 

monaden, hvis afspejlede viljesaspekt er Atmâ, hvis afspejlede visdomsaspekt er 

Buddhi og hvis afspejlede virksomhedsaspekt er Manas. Vi kan derfor betragte den 

menneskelige Atmâ som monadens viljesaspekt, der besjæler et âkâshisk atom; den 

menneskelige Buddhi som monadens visdomsaspekt, der besjæler et luftatom 

(guddommelig flamme) og den menneskelige Manas som monadens 

virksomhedsaspekt, der besjæler et ildatom. I Atmâ-Buddhi-Manas, den åndelige triade 

eller det himmelske menneske, har vi således monadens tre aspekter eller energier, 

iklædt atomart stof, og det er ”ånden” i mennesket, Jivâtmâ, Liv-Selvet, det adskilte 

Selv.
20

 Det er åndsspiren og i sit tredje aspekt ”barne-egoet.” Det er den samme natur 

som monaden, det er monaden; men kraften og virksomheden er formindsket af de 

stofslør, den er omgivet af. Denne kraftformindskelse må dog ikke gøre os blinde for 

dens enhed med monaden i natur. Vi må altid huske, at den menneskelige bevidsthed er 

en enhed, og selv om dens manifestationer forandres, skyldes disse forandringer kun 

overvægten af den ene eller det andet af dens aspekter og den relative tæthed af de 

stoffer, hvori et aspekt virker. Således betinget varierer bevidsthedens manifestationer; 

men selv er den altid en og den samme. 

Så meget af monadens bevidsthed, som kan komme til udtryk i et femfoldigt univers, 

træder således i begyndelsen ind i det højere stof i dette univers, idet det inkarnerer i et 

atom af hvert af de tre højeste plan. Ved således at have strålet frem og tilegnet sig disse 

atomer til eget brug har monaden begyndt sit arbejde. I sin egen subtile natur kan den 

endnu ikke stige ned under anupâdaka-planet; og derfor siges den at befinde sig i 

”stilhed og mørke,” umanifesteret; men den lever og arbejder i og ved hjælp af de 

atomer, den har tilegnet sig, og som er dens klædebon under dens liv på de plan, som er 

nærmest ved dens eget. 

Vi kan fremstille dette forhold således: 
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 Annie Besant: The Pedigree of Man, side 25, 27, lidt ændret da der i bogen her kun henvises til den 

fjerde kæde. 
20

 Udtrykket Jivâtmâ kan naturligvis lige så godt anvendes om monaden; men det bruges oftere om dens 

afspejling. 
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Figur d. 

 

 

Denne guddommelige triade, som den ofte kaldes, Atmâ-Buddhi-Manas, Jivâtmâ, 

beskrives som et sædekort, et frø af guddommeligt liv, der rummer sin egen himmelske 

faders, sin monades muligheder, som skal udfoldes til evner og kræfter i løbet af 

evolutionen. Det er ”menneskelighed” hos Første Logos’ guddommelige søn, besjælet 

af ”guddom”; monaden – i sandhed et mysterium, som dog gentages i mange former 

omkring os. 

Nu bliver den natur, som var fri i sit eget plans fine stof, bundet af det tættere stof, og 

dens bevidsthedsevner kan endnu ikke fungere i dette slør, som blinder den. Den 

befinder sig ganske enkelt som et frø, et foster, kraftløs, uden sanser, hjælpeløs, mens 

monaden på sit eget plan er stærk, bevidst og formående hvad angår dens indre liv. Det 

ene er monaden i evighed, det andet er monaden i tid og rum. Den evige monades 

indhold skal blive den tid – og rumbegrænsede monades omfang. Dette i øjeblikket 

embryoniske liv vil udvikle sig til et sammensat væsen, monadens udtryk på hvert 

enkelt plan i universet. Monaden, der er almægtig indadtil på sit eget subtile plan, er i 

begyndelsen kraftløs, lænket og hjælpeløs, når den udadtil indhylles i tættere stof, den 

ikke er i stand til at modtage eller udsende vibrationer igennem; men den vil lidt efter 

lidt blive herre over det stof, der i begyndelsen gør den til slave, og langsomt omdanne 

stoffet til udtryk for sig selv. Den bliver hjulpet og overvåget af den altopholdende og 

bevarende Anden Logos, indtil den fuldt ud kan leve i det, ligesom den lever foroven, 

indtil den selv engang bliver til en skabende Logos, der frembringer et univers ud af sig 

selv. Ifølge Visdommen opnås evnen til at skabe et univers kun ved i Selvet at optage 

alt det, der senere skal frembringes. En Logos skaber ikke af intet, men udvikler alt ud 

fra sig selv; og fra de erfaringer, der nu gennemgås, samler vi de materialer, hvoraf vi i 

fremtiden vil kunne bygge et system. 

Denne åndelige triade, denne Jivâtmâ, som er monaden i det femfoldige univers, kan 

imidlertid ikke selv straks påbegynde nogen særskilt selvstyret virksomhed. Den kan 

endnu ikke samle stofelementer omkring sig, men må forblive i sin atomare klædning. 

Anden Logos’ liv er for den det samme, som moderens skød er for fosteret, og indeni 

dette begynder opbygningen. Dette udviklingstrin, hvor Logos former, nærer og 

udvikler det spirende liv, kan vi i virkeligheden betragte som en periode, der for det 

himmelske menneske eller det i sandhed himmelske foster svarer til et menneskeligt 

væsens liv før fødslen; den periode i hvilken det langsomt er ved at få et legeme, som 

under denne proces næres af moderens livsstrømme og formes af hendes substans. 
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Således også med Jivâtmâ, der omfatter monadens liv. Den afventer opbygningen af sit 

legeme på de lavere plan, og den kan ikke træde frem fra dette prænatale liv og ”fødes”, 

før der er opbygget et legeme på de lavere plan. ”Fødslen” finder sted ved dannelsen af 

kausallegemet, da det himmelske menneske manifesteres som et barneego, en virkelig 

individualitet der bor i et legeme på det fysiske plan. Ved lidt omhyggelig tænkning vil 

man se, hvor stor lighed der er mellem pilgrimens evolution og udviklingen ved hver ny 

inkarnation. I sidste tilfælde afventer Jivâtmâ dannelsen af det fysiske legeme, som er 

ved at blive opbygget til bolig for den. I det første tilfælde afventer de åndelige triader i 

forening opbygningen af systemets firfoldighed. Indtil vehiklet på det lavere plan er 

færdigt, er alting snarere forberedelse til udvikling end virkelig udvikling; det kaldes 

ofte involution. Bevidsthedens udvikling må begynde med kontakter, der modtages 

gennem det yderste vehikel; det vil sige, at den må begynde på det fysiske plan. Den 

kan kun blive opmærksom på noget ydre gennem indtryk på sin egen yderside. Indtil det 

sker, drømmer den i sit indre, idet de svage indre fornemmelser, som til stadighed 

strømmer ud fra monaden, forårsager svage udadstræbende tryk i Jivâtmâ ligesom et 

underjordisk kildevæld, der søger udløb. 

 

 

2. Vævningen 

 

Imidlertid foregår forberedelsen til opvågningen, idet stoffet får egenskaber. Dette, der 

kan sammenlignes med dannelsen af cellevævene i det fremtidige legeme, sker ved 

Anden Logos’ livskraft – den anden livsbølge, der ruller gennem plan efter plan og 

giver dette syvfoldige protostof del i sine egenskaber. Som ovenfor nævnt fører 

livsbølgen jivâtmâerne med sig lige til det atomare underplan af det femte plan, ildens, 

den individualiserede skaberevnes, tankens plan. Her har hver enkelt af dem allerede et 

atom, det manasiske eller monadens mentale slør, og Logos fylder disse og planets 

øvrige atomer med sit liv. Alle disse atomer, der danner hele det atomare underplan – 

såvel de frie som de, der er knyttet til jivâtmâer – kan med rette kaldes monadisk essens; 

men da der, som det snart vil blive forklaret, i løbet af evolutionen opstår forskelle 

mellem dem, der er tilknyttet, og de frie atomer, bruger man som regel udtrykket 

”monadisk essens” som betegnelse for de frie atomer, mens de tilknyttede af grunde, 

som vi senere skal se, kaldes ”permanente atomer.” 

Vi kan altså definere ”monadisk essens” som atomart stof, besjælet af Anden Logos’ 

liv. Det er den dragt, han har iklædt sig for at levendegøre formerne og holde dem 

sammen. Han er klædt i atomart stof. Hans eget liv som Logos, adskilt fra det 

menneskelige Atmâ-Buddhi-Manas-liv og fra ethvert liv på planet – skønt han 

opretholder, gennemtrænger og omfatter dem alle – er kun iklædt atomart stof, og det er 

kun det, der betegnes som ”monadisk essens.” Dette plans stof, der allerede i kraft af 

sine atomare natur – tanmâtraerne, de guddommelige mål – er i stand til ved vibrationer 

at reagere på aktive tankeforbindelser, og bliver af den anden livsbølge omdannet til 

kombinationer, som kan give udtryk for tanker – abstrakte tanker i det mere subtile stof 

og konkrete tanker i det grovere. Kombinationerne på de to højeste underplan danner 

det første elementalrige. Kombinationerne på de fire lavere underplan danner det andet 

elementalrige. Det stof, der fastholdes i sådanne kombinationer, kaldes 

”elementalessens,” og det lader sig let omdanne til tankeformer. Den studerende må 

ikke forveksle dette stof med monadisk essens. Monadisk essens er atomar, mens 

elementalessensen er molekylær i sin sammensætning. 



 28 

Den anden livsbølge ruller så videre til det sjette plan, vandets, den individualiserede 

sansnings, begærets plan. De i det foregående omtalte devaer forbinder det femte plans 

jivâtmâ-tilknyttede eller permanente enheder med et tilsvarende antal atomer på det 

sjette plan, og Anden Logos fylder disse og de øvrige atomer med sit eget liv. Disse 

atomer bliver således monadisk essens på samme måde som ovenfor forklaret. 

Livsbølgen går videre og danner på hvert underplan kombinationer, som er egnet til at 

give udtryk for sansefornemmelser. Disse kombinationer udgør det tredje elementalrige, 

og det stof, der fastholdes i en sådan kombination, kaldes som ovenfor elementalessens 

og er på dette sjette plan let at omdanne til begær-former. 

Elementalessens ses således at bestå af stofkomponenter på hvert af mentalplanets og 

begærplanets seks ikke-atomare underplan; komponenter, der ikke selv kan tjene til 

former for nogen af deres iboende væsener, men til materialer hvoraf der kan opbygges 

sådanne former. 

Livsbølgen ruller så videre til det syvende plan, jordens – den individualiserede 

virksomheds- og handlingernes plan. Ligesom tidligere bliver nu det sjette plan med 

jivâtmâ forbundne eller permanente atomer knyttet til et tilsvarende antal på det syvende 

plan, og anden Logos fylder disse og de øvrige atomer med sit eget liv, hvorved alle 

disse atomer således bliver til monadisk essens. Livsbølgen går videre og danner på 

hvert enkelt underplan kombinationer, der er egnet til opbygning af fysiske legemer – de 

fremtidige kemiske elementer, som de kaldes på de tre laveste underplan. 

Når vi betragter den anden livsbølges værk som en helhed, ser vi, at dens nedstigning 

har med det at gøre, som man passende kan betegne som dannelsen af de primære væv, 

hvoraf der senere skal udformes subtile og tætte legemer. Denne proces har man i nogle 

gamle skrifter med rette kaldt en ”vævning”, for det er det i bogstavelig forstand. De af 

Tredje Logos beredte materialer bliver af Anden Logos vævet til tråde og tøj, hvoraf der 

i fremtiden vil blive lavet dragter – de subtile og de tætte legemer. Ligesom man kan 

tage tråde af hør, bomuld og silke – der i sig selv er mere enkle kombinationer – og 

væve dem sammen til lærred, bomulds- eller silketøj, der så igen kan omdannes til 

klædedragter ved at klippe og sy, således spinder Anden Logos stoftrådene, væver dem 

sammen og omdanner dem så til former. Han er den evige væver, mens vi kan tænke os 

Tredje Logos som den evige kemiker. Den sidste arbejder i naturen som i et 

laboratorium, den første som i en fabrik. Hvor materialistiske disse sammenligninger så 

end kan synes at være, er de dog ikke at foragte, da de er krykker, som kan hjælpe vore 

haltende forsøg på at forstå. 

Denne ”vævning” giver stoffet dets karakteristiske ejendommeligheder. Ligesom 

trådenes karakteristiske særegenheder er forskellige fra råmaterialets, er også tøjets 

egenskaber forskellige fra trådens. Logos væver to slags tøj af manasisk stof, tankestof, 

og af disse bliver kausallegemet og mentallegemet senere dannet. Han væver også tøj af 

astralt stof, begærstof, og heraf bliver begærlegemet dannet senere hen. Det vil sige, at 

de stofkombinationer, som er formet og bliver holdt sammen af den anden livsbølge, har 

de karakteristiske egenskaber, som vil indvirke på monaden, når den kommer i berøring 

med andre, og som vil sætte den i stand til at indvirke på dem. Det vil således blive 

muligt for den at modtage alle slags vibrationer, mentale, astrale m.m. Der er syv store 

typer af sådanne kombinationer, fastlagt eller bestemt af atomets natur, og indenfor 

disse er der utallige undertyper. Alt dette er led i dannelsen af materialerne til 

bevidsthedens mekanisme, og bevidstheden er betinget af alle disse væv, farver og 

tæthedsgrader. 
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Med denne livsbølges nedstigning gennem det femte, sjette og syvende plan indtil det 

tætteste stof er nået, og bølgen på dette punkt vender om for at begynde sin opstigning, 

må vi altså tænke os, at dens virksomhed består i at danne kombinationer, som udviser 

egenskaber, og derfor betegner vi undertiden dette arbejde som indprægning af 

egenskaber. Under livsbølgens opstigning ser vi, at der dannes legemer af det således 

beredte stof; men inden vi kommer nærmere ind på dannelsen af disse, må vi betragte 

den syvfoldige inddeling af denne livsbølge under dens nedstigning og fremkomsten af 

”de skinnende”, ”devaerne”, ”englene” og ”elementalerne”, der også hører denne 

nedadgående strøm til. Det er ”de mindre guder”, som Platon taler om, og fra hvem 

menneskets forgængelige legemer stammer. 

 

 

3. De syv Strømme 

 

Man hører til stadighed det spørgsmål: ”Hvorfor spiller syvtallet så stor en rolle for 

teosofferne?” Vi taler om det som ”vort systems fundamentale tal,” og der er en 

iøjnefaldende grund til, at dette tal spiller en aktiv rolle i alle tings grupperinger, da vi 

har at gøre med de tidligere omtalte og forklarede trefoldigheder. Ved sine egne forhold 

frembringer en triade ganske naturligt en syvfoldighed, da dens tre faktorer netop kan 

gruppere sig på syv forskellige måder og ikke flere. Vi har omtalt, at stoffet udenfor 

grænserne af et univers har de tre stofegenskaber træghed, bevægelighed og rytme, og at 

de befinder sig i en tilstand af ligevægt. Når Logos’ liv forårsager bevægelse, har vi 

straks muligheden af syv grupper, for i ethvert atom eller i grupper af atomer kan den 

ene eller den anden af disse egenskaber være stærkere end de andre og vil derfor være 

den fremherskende. Vi kan således forestille os, at vi har tre grupper. I den ene af dem 

er det trægheden, der har overtaget; i den anden er det bevægeligheden, og i den tredje 

er det rytmen. Hver enkelt af disse grupper deler sig igen i underafdelinger alt efter 

overvægten i den af den ene eller anden af de to øvrige egenskaber. 

I den ene af de to træghedsgrupper kan bevægeligheden således have overtaget over 

rytmen, og i den anden kan rytmen have overtaget over bevægeligheden, og det samme 

kan være tilfældet med de to bevægelighedsgrupper og de to rytmegrupper. Heraf opstår 

de efter den fremherskende egenskab klassificerede velkendte typer, i reglen betegnet 

ved sanskrit-ordene satviske, rajasiske og tamasiske eller rytmiske, bevægelige og 

træge, og vi har satviske, rajasiske og tamasiske dyr, mennesker m.m. (Type-forskellene 

har til hensigt at betegne eller markere egenskabernes vægt i forhold til hinanden i hver 

enkelt triade.) 
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Logos’ liv, som skal flyde ind i dette stof, manifesterer sig i syv strømme eller stråler. 

Disse opstår på lignende måde af de tre bevidsthedsaspekter, der er til stede i ham i alle 

bevidstheder, da de alle er manifestationer af det Universelle Selv. Disse aspekter er 

salighed eller Ichchhâ, vilje; erkendelse eller Inânam, visdom; og tilværelse eller Kriyâ, 

virksomhed. Vi har her de syv strømme eller stråler af Logos’ liv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt kan betragtes som henhørende til disse syv grupper, de syv strømme af Logos’ liv, 

der udgør den anden livsbølge, og vi kan tænke os dem flydende igennem og stige ned 

igennem dem, så hvis vi tegner planerne vandret, ville livsbølgen flyde lodret ned 

gennem dem. 

I hver strøm vil der desuden være syv primære underafdelinger i overensstemmelse med 

den pågældende stoftype og indenfor disse igen sekundære underafdelinger i 

overensstemmelse med forholdene mellem egenskaberne indenfor hver enkelt type og 

således videre i utallige variationer, som vi ikke behøver at komme nærmere ind på. Det 

er tilstrækkeligt at mærke sig de syv stoftyper og de syv bevidsthedstyper. De syv 

strømme af Logos’ liv vil give sig til kende som de syv bevidsthedstyper, og indenfor 

hver enkelt af disse findes der syv typer på stofkombinationer. Man vil finde syv 

særskilte typer i hvert af de tre elementalriger og på det fysiske plan. I sin skildring af 

mennesket citerer Madame Blavatsky i Den Hemmelige Lære fra stanzerne i Dzyans 

Bog, at der var ”syv (skabere), hver på sin lod.” Disse syv danner de syv mennesketyper 

og deres underafdelinger. ”Der fødtes syv gange syv skygger af fremtidige 

mennesker.”
21

 Her har vi oprindelsen til de forskellige temperamenter blandt 

mennesker. 

 

 

4. De skinnende 

 

Vi skal nu betragte et andet resultat af livsbølgens nedstigning. Vi har set, at den 

skænker egenskaber til stofkomponenter på det femte og sjette plan, og at vi i det første 

elementalrige har materialer, der er rede til at beklæde abstrakte tanker; i det andet 

elementalrige til at beklæde konkrete tanker og i det tredje elementalrige til at beklæde 

begær; men foruden at udstyre stofkomponenter med egenskaber medfører Anden 

Logos på dette trin af sin nedstigning udviklede væsener på forskellige evolutionstrin, 
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 The Secret Doctrine, bind 3, side 29. Den Hemmelige Lære, bind 3, side 16. 
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og disse væsener udgør de normale og typiske indvånere i disse tre riger. Logos har haft 

dem med sig fra en tidligere evolution, og nu bliver de sendt ud fra hans livs 

skatkammer for at bosætte sig på det plan, som passer til deres udviklingstrin, og for at 

bistå ham og senere mennesket med udførelsen af hans evolutionsplan. De har fået 

forskellige benævnelser i de forskellige religioner, men alle religioner anerkender deres 

tilværelse og deres arbejde. Sanskrit-ordet devaer – de skinnende – er den almindeligste 

og giver udtryk for det mest karakteristiske ved deres udseende, en vidunderlig, lysende 

stråleglans.
22

 

Den jødiske, kristne og muhamedanske religion kalder dem ærkeengle og engle. For at 

undgå sekteriske associationer kalder teosofferne dem efter deres bolig for elementaler, 

og denne benævnelse har ydermere den fordel, at den minder den studerende om deres 

forbindelse med den gamle verdens fem elementer, æter, jord, vand, luft og ild. Der er 

nemlig sådanne væsener af en højere type på det âtmiske og det buddhiske plan; ild- og 

vandelementaler på det mentale og det astrale plan og æterelementaler på det fysiske 

plan. Disse væsener har legemer, som er dannet af elementalessens fra det rige, de 

tilhører; glimtende, mangefarvede legemer som forandrer form efter det iboende væsens 

vilje. De udgør en uhyre skare, der altid er i virksomhed. De bearbejder 

elementalessensen for at forbedre dens kvalitet; benytter den til dannelse af deres egne 

legemer; afkaster den og tager så andre dele af den for at gøre den mere modtagelig for 

indtryk. De er også til stadighed beskæftiget med at danne former, hjælpe menneskelige 

egoer, der er ved at reinkarnere, med at bygge deres nye legemer; bringer materialer af 

den slags der er brug for, og hjælper til med at ordne disse materialer. Jo mindre 

fremskredent egoet er, des større er devaernes vejledende arbejde. Hos dyrene gør de 

næsten hele arbejdet og praktisk talt alt hos planterne og mineralerne. De er aktive 

medhjælpere i Logos’ arbejde. De udfører alle detaljer i hans verdensplan og hjælper de 

utallige evolverende livsenheder med at finde de materialer, som de har brug for til 

deres iklædning. Hele oldtiden anerkendte deres uundværlige arbejde i de forskellige 

verdener, og Kina, Ægypten, Indien, Persien, Grækenland og Rom omtaler dem på 

samme måde. Troen på de højerestående af dem findes ikke kun i alle religioner, men 

fører også tanken hen på de elementaler, der hører astralplanet og det æteriske fysiske 

plan til, og på folketroens historier om naturånder, nymfer, nisser og trolde, for blot at 

nævne nogle af betegnelserne for dem – minder fra de dage, da mennesker ikke var så 

opslugt af materielle interesser og mere modtagelige for de indflydelser, der nåede frem 

til dem fra de mere subtile verdener.  Denne for evolutionen nødvendige koncentration 

omkring materielle interesser har lukket elementernes virksomhed ude fra den 

menneskelige dagsbevidsthed; men det standser naturligvis ikke deres virke, selv om 

det gør arbejdet mindre effektivt på det fysiske plan. 

På det trin, som vi her beskæftiger os med, lå al denne virksomhed – med undtagelse af 

forbedringen af elementalessensen – imidlertid langt ude i fremtiden; men de skinnende 

arbejdede flittigt på denne forbedring. 

Der blev således fuldført et enormt forberedelsesarbejde, før der kunne vise sig noget i 

retning af fysiske former, som vi ville kunne genkende – et uhyre arbejde på tingenes 

formside, før inkarnerede bevidstheder med undtagelse af Logos og hans strålende 

væsener i det hele taget kunne gøre noget som helst. Det, som skulle blive til 

menneskelig bevidsthed, var på dette punkt et frø, der var sået på de højere plan og 
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 Oversættelsen af dette beskrivende udtryk ved ”guder” har ført til megen misforståelse af Østens 

tankegang. ”De 330 millioner guder” er ikke guder i Vestens betydning af ordet, hvor det svarer til det 

universelle Selv og sekundært til Logos; men de er devaer, skinnende. 
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ubevidst om alt udenfor dem. Under den fremdrivende varme fra Logos’ liv sender dette 

frø en fin rodtrævl nedad – en trævl, der blindt og ubevidst baner sig vej ned til de 

lavere plan, og denne rodtrævl bliver den næste genstand for vort studium. 

 

 

------------------- 
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Kapitel 4 

 

Det permanente atom 

 

 

1. Atomernes tilknytning 

 

 

Lad os betragte den åndelige triade, den tre-atomare Atmâ-Buddhi-Manas, Jivâtmâ, 

bevidsthedsfrøet, i hvilket varmen fra Logos’ livsstrøm, som omgiver det, fremkalder 

svage vibrationer af reagerende liv. Efter lang forberedelse viser der sig en fin tråd, der 

ligner en lille rodtrævl, som udgår fra den tre-atomare molekyle, der omslutter 

bevidstheden; en gylden livstråd indhyllet i buddhisk stof. Der viser sig utallige sådanne 

tråde, som udgår fra de talløse jivâtmâer. 

I begyndelsen ”driver” de løst omkring i de syv store livsstrømme, og siden bliver de 

forankret ved at blive knyttet til et enkelt molekyle eller enhed på det fjerde mentale 

underplan. Både denne forankring som den tidligere tilknytning til de tre højere atomer 

og de senere tilknytninger til det astrale og det fysiske atom bliver udført af de 

skinnende. Rundt om denne tilknyttede enhed på det fjerde mentale underplan samler 

der sig midlertidige komponenter af elementalessens fra det andet rige. Disse spreder og 

samler sig igen og igen og altid med den tilknyttede enhed som centrum. 

Dette faste midtpunkt, der fungerer som sådant for en uendelig rækkefølge af vekslende 

sammensatte former, vækkes lidt efter lidt til svage gensvar på disse formers 

vibrationer. Disse gensvar vibrerer igen svagt opad mod bevidsthedsfrøet og fremkalder 

næsten umærkelige indre bevægelser i det. Man kan ikke sige, at hvert enkelt centrum 

altid har sin egen form omkring sig, da en komponent af elementalessens kan have flere 

eller endda mange af disse centre i sig eller kun ét eller slet intet. Således kommer disse 

tilknyttede enheder uhyre langsomt i besiddelse af visse egenskaber – det vil sige opnår 

evnen til at vibrere på visse bestemte måder, der står i forbindelse med tænkning og 

herefter vil gøre tanker mulige. De ’skinnende’ fra det andet elementalrige indvirker 

også på dem og sender dem vibrationer, som de lidt efter lidt begynder at reagere på, og 

omgiver dem med elementalessens fra deres egne legemer. Hver enkelt af de syv 

hovedgrupper er desuden adskilt fra de andre ved en fin væg af monadisk essens 

(atomart stof, besjælet af Anden Logos’ liv). Det er begyndelsen til den fremtidige 

gruppesjæls skillevæg. 

Hele denne proces gentages, når det tredje elementalrige er blevet dannet. Den fine tråd 

af buddhisk indhyllet liv med dens dertil knyttede mentale enhed trænger sig nu udad til 

begærplanet og knytter sig til et enkelt astralt atom, idet den føjer dette til sig selv som 

sit faste centrum på begærplanet. Rundt om dette samler der sig nu midlertidige 

komponenter af elementalessens fra det tredje rige, komponenter der spredes og samler 

sig igen ligesom før. Dette følges af resultater som de ovenstående, efterhånden som det 

faste centrum bliver indhyllet i de utallige på hinanden følgende former, der vækker det 

til lignende umærkelige gensvar, der igen vibrerer opad mod bevidsthedsfrøet og 

ligesom før fremkalder de fineste og svageste bevægelser i dettes indre. Herved kommer 

også disse tilknyttede atomer langsomt i besiddelse af visse egenskaber, hvilket vil sige, 

at de tilegner sig evnen til at vibrere på visse bestemte måder, som står i forbindelse 

med sansning og herefter vil gøre sansefornemmelser mulige. De ’skinnende’ fra det 
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tredje elementalrige deltager også i dette arbejde, idet de benytter deres højere 

udviklede evner til at vibrere til i disse uudviklede atomer at fremkalde evnen til at 

reagere, idet de ligesom før giver dem noget af deres egen substans. Skillevæggen hos 

hver enkelt af de syv grupper får et nyt lag, dannet af begærplanets monadiske essens, 

og kommer således den fremtidige gruppesjæls væg et trin nærmere. 

Når den store bølge er vandret videre til det fysiske plan, gentager processen sig endnu 

engang. Den fine tråd af buddhisk indhyllet liv med de dermed forbundne mentale og 

astrale enheder trænger sig endnu engang udad og knytter sig til et fysisk atom, som den 

føjer til sig som sit faste centrum på det fysiske plan. Rundt om dette atom samler der 

sig ætermolekyler; men det tungere fysiske stof er mere sammenhængende end det 

finere stof på de højeste plan, og her er livet derfor meget længere om at trænge frem. 

Efterhånden som nu de æteriske typer af protometallerne og de senere protometaller, 

metallerne, de ikke metalliske elementer og mineralerne dannes, optager de ’skinnende’ 

fra det æterisk-fysiske rige disse tilknyttede atomer med deres æteriske hylstre i en af de 

syv æteriske typer, som hver enkelt af dem tilhører, og nu begynder de deres langvarige 

fysiske udvikling. Før vi kan følge denne videre, må vi betragte gruppesjælene, som på 

det atomare underplan modtager deres tredje indhyllende lag; men det vil være bedst at 

opholde sig en stund ved disse permanente atomers natur og funktion, disse 

treenigheder eller triader, der på de lavere plan er som afspejlinger af de åndelige triader 

på de højere, og hvoraf hver enkelt er knyttet til en åndelig triade, dens jivâtmâ. Hver 

triade består af et fysisk atom, et astralt atom og et mentalt atom, som ved en tråd af 

buddhisk stof er knyttet permanent til en åndelig triade. Denne tråd har man undertiden 

kaldt sutrâtmâ,
23

 ”tråd-selvet,” fordi de permanente partikler er trukket på den som 

”perler på en snor.” 

Vi vil igen gøre brug af et diagram, som viser forholdet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Figur g. 
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 Dette udtryk bruges for at betegne forskellige ting, men altid i samme betydning som tråden, der 

forbinder adskilte partikler. Det anvendes om det reinkarnerede ego som tråden, hvorpå de mange 

særskilte liv er trukket, om anden Logos som tråden, hvorpå væsenerne i hans univers er trukket m.m. Det 

betegner snarere en funktion end et enkelt væsen eller en klasse af væsener. 
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2. Livsvævet 

 

Vi har sagt, at forbindelsen med den åndelige triade finder sted gennem buddhisk stof, 

og dette er angivet i diagrammet ved den prikkede linie, som forbinder atomerne, idet 

den udgår fra linien i det buddhiske plan og ikke fra det manasiske atom. Det er spundet 

af buddhisk stof; dette vidunderlige livsvæv som opretholder og beliver alle vore 

legemer. Hvis man betragter legemerne med buddhisk syn, forsvinder de alle sammen, 

og i deres sted ser man et skinnende, gyldent væv af ufattelig finhed og henrivende 

skønhed – et fletværk af alle legemernes dele i et net med fine masker. Det er dannet af 

buddhisk stof, og inden i disse masker er de grovere atomer sammenbygget. Ved nøjere 

undersøgelse viser det sig, at hele nettet er dannet af en enkelt tråd, der er en 

forlængelse af sutrâtmâ. Under barnets liv før fødslen vokser denne tråd ud fra det 

permanente fysiske atom og forgrener sig ud i alle retninger, idet denne vækst 

fortsætter, indtil det fysiske legeme er fuldt udviklet. Under den fysiske tilværelse 

spiller prâna, livets ånde, hele tiden langs denne tråd, idet den følger alle dens grene og 

masker. Ved døden trækker den sig tilbage og overlader legemets partikler til opløsning. 

Man kan se, hvordan den langsomt gør sig fri af det tætte fysiske stof, idet livets ånde 

følger den, og hvordan den trækker sig sammen i hjertet omkring det permanente atom. 

Efterhånden som den trækker sig tilbage, bliver de forladte lemmer kolde, og når den er 

helt borte, indtræder dødskulden. Man kan se livets ånde skinne omkring det 

permanente atom i hjertet som en gylden-violet flamme, og denne flamme stiger tillige 

med det gyldne livsvæv og det permanente atom op langs den sekundære sushumna-

nadi
24

 til hovedet og ind i den tredje ventrikel i hjernen. Øjnene bliver brustne, 

efterhånden som livsvævet trækker sig tilbage og i sin helhed samler sig omkring det 

permanente atom i den tredje ventrikel. Så stiger det alt sammen til det punkt, hvor 

issebenets og nakkebenets sømme støder sammen og forlader det fysiske legeme, som 

nu er dødt. Vævet omgiver således det permanente atom som en gylden skal, der minder 

om silkeormens tæt vævede kokon, og her bliver det og indhyller atomet, indtil 

opbygningen af et nyt fysisk legeme igen kræver atomets udfoldelse. De astrale og 

mentale partikler gennemgår den samme proces, og når disse legemer er opløst, kan den 

lavere triade ses som en klart funklende kerne inden i kausallegemet, en foreteelse der 

har været bemærket længe, før man ved en nøjagtig undersøgelse var blevet klar over 

dens betydning. 

 

 

3. Valget af de permanente atomer 

 

Vi vil nu vende tilbage til monadens oprindelige tilegnelse af de permanente atomer fra 

de tre højere plan og prøve på at komme til en vis forståelse af deres nytte og af 

formålet med deres tilegnelse. De samme principper gælder for hvert enkelt plans 

permanente atomer. 

                                                 
24

 Der findes ikke noget dansk ord for dette udtryk. Det er et kar eller en kanal, som løber fra hjertet til 

den tredje ventrikel og vil være bekendt under denne benævnelse af alle, der studerer yoga. Den primære 

sushumna er hjernekanalen. 
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For det første vil man erindre, at hvert enkelt plans stof udviser syv hovedtyper, der 

varierer alt efter, om det er den ene eller anden af stoffets tre fundamentale egenskaber, 

træghed, bevægelighed og rytme, der er fremherskende. De permanente atomer kan 

derfor udvælges blandt enhver af disse typer; men det viser sig, at en enkelt monade 

vælger dem alle ud fra samme type. Endvidere viser det sig, at mens selve de 

permanente atomers tilknytning til livstråden på de tre højere plan er de ovennævnte 

hierarkiers værk, bliver det valg, som bestemmer tilegnelsen, truffet af monaden selv. 

Monaden tilhører selv en eller anden af de syv grupper af liv, som vi allerede har omtalt. 

I spidsen for hver af disse grupper står der en planetarisk Logos, der ”farver” det hele, 

og monaderne er grupperet efter disse farver, ”idet hver enkelt er farvet af sin 

’faderstjerne’.”
25

 

Det er det første store bestemmende karaktertræk hos enhver af os, vor fundamentale 

”farve”, ”grundtone” eller ”temperament.” Monaden kan vælge at benytte sin nye 

pilgrimsgang til at styrke og forøge dette specielle karaktertræk, og hvis den gør det, vil 

hierarkierne knytte atomer af den stofgruppe, som svarer til monadens livsgruppe, til 

dens livstråd. Dette valg vil resultere i en sekundær ”farve”, ”grundtone” eller 

”temperament”, som giver den første forøget kraft og styrke, og i den senere evolution 

vil dette fordoblede temperaments kræfter og svagheder vise sig med stor styrke. 

Monaden kan også vælge at benytte sin nye pilgrimsgang til at udfolde en anden side af 

sin natur. I så fald vil hierarkierne forbinde dens livstråd med atomer af en stofgruppe, 

som svarer til en anden livsgruppe nemlig den, hvori det aspekt som monaden vil 

udvikle er fremherskende. Dette valg vil resultere i en sekundær ”farve”, ”grundtone” 

eller ”temperament”, der modificerer den første og vil medføre tilsvarende resultater i 

den senere evolution. Dette sidste valg er øjensynligt langt det hyppigste, og det 

medfører, at karakteren bliver mere sammensat, især på de sidste stadier af den 

menneskelige udvikling, da monadens indflydelse gør sig mere gældende. 

Som ovenfor nævnt viser det sig, at alle de permanente atomer bliver taget fra den 

samme stofgruppe, og den lavere triades permanente atomer vil således altid svare til 

den højere triades. Men disse atomers indflydelse med hensyn til bestemmelsen af 

stoftypen i de legemer, hvis livgivende centre de er – et spørgsmål som vi må gøre til 

genstand for vor opmærksomhed – er på de lavere plan meget begrænset og påvirket af 

andre årsager. På de højere plan er legemerne forholdsvis permanente, når de først 

engang er dannet, og de gengiver klart og bestemt deres permanente atomers grundtone, 

hvor beriget denne tone så end måtte være blevet ved overtoner, som hele tiden tiltager i 

harmonisk finhed. På de lavere plan vil de permanente atomers grundtone være den 

samme; men her vil der komme forskellige andre årsager til og medvirke til 

bestemmelsen af valget af materialer til legemerne – noget, som vi nu vil komme 

nærmere ind på. 

 

 

4. De permanente atomers nytte 

 

Vi kan udtrykke det således: De permanente atomers nytte består i, at de i sig i form af 

viberationsevner skal bevare resultaterne af alle de erfaringer, de har og har 

gennemgået. Det vil måske være det bedste at belyse dette ved at tage det fysiske atom 

som eksempel, da det er lettere at forklare end atomerne på højere plan. 
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Et fysisk indtryk af enhver art vil forårsage tilsvarende vibrationer i det fysiske legeme, 

som bliver berørt af det. Disse vibrationer kan være lokale eller almindelige, alt efter 

indtrykkets natur og styrke; men enten de er det ene eller det andet, vil de nå frem til det 

permanente fysiske atom, i alle tilfælde overført af livsvævet. Denne vibration, som 

påtvinges atomet udefra, bliver til en vibreringsevne i atomet, en tilbøjelighed i det til at 

gentage vibrationen. I løbet af hele legemets tilværelse bliver det ramt af utallige 

indtryk, og hvert eneste af dem sætter sit præg på det permanente atom og efterlader en 

ny vibreringsmulighed i det. Alle resultater af fysiske erfaringer bliver bevaret og 

opmagasineret i dette permanente atom i form af vibreringsmuligheder. Ved 

afslutningen af en fysisk tilværelse har dette permanente atom således opmagasineret 

utallige vibreringsevner, hvilket vil sige, at det har lært at reagerer på omverdenen på 

utallige måder og i sig selv at reproducere de vibrationer, som er trængt ind i det fra dets 

omgivelser. Det fysiske legeme opløses ved døden; dets partikler spredes, og hver 

eneste af dem medbringer resultaterne af de erfaringer, den har gennemgået. Det samme 

gør i virkeligheden alle vore legemers partikler hver eneste dag, idet de uophørligt dør i 

det ene legeme og bestandig fødes i et andet; men det fysiske permanente atom 

forbliver. Det er det eneste atom, som har gennemgået alle de oplevelser, som de stadigt 

skiftende konglomerater, som vi kalder vort legeme, har haft, og tilegnet sig resultaterne 

af dem alle. Indhyllet i sit gyldne væv sover det igennem de lange år, hvori dets jivâtmâ 

gør andre erfaringer i andre verdener, upåvirket af disse erfaringer, da det er ude af 

stand til at reagere på dem, og det sover i uforstyrret ro gennem sin lange nat.
26

 

Når tiden er inde til at reinkarnere, og det permanente atoms tilstedeværelse muliggør 

befrugtningen af det æg, hvoraf det nye legeme skal udvikle sig, klinger dets grundtone, 

og den er en af de kræfter,
27

 som vejleder den æteriske bygmester – den elemental, der 

har fået til opgave at danne det fysiske legeme – ved valget af passende materialer til 

hans arbejde, for han kan ikke bruge noget, som ikke til en vis grad er afstemt efter det 

permanente atom. Dette er dog kun en af kræfterne. Foregående livs mental og astral 

karma samt karma i forhold til andre kræver materialer, som er i stand til at give de mest 

forskelligartede udtryk. Af denne karma har Karmas Herrer udvalgt det, der er mest 

velegnet og kan komme til udtryk gennem et legeme af en speciel stofgruppe. Denne 

velegnede karma-masse bestemmer stofgruppen, idet den mere eller mindre 

neutraliserer indflydelsen fra det permanente atom; og fra denne gruppe vælger 

elementalen materialer, som kan vibrere i harmoni med det permanente atom eller som 

ikke er i alt for voldsom disharmoni med det. 

Som sagt er det permanente atom derfor kun en af de kræfter, der bestemmer den tredje 

”farve” eller ”grundtone” eller det ”temperament”, som karakteriserer enhver af os. 

Tidspunktet for legemets fødsel vil være i overensstemmelse med dette temperament. 

Det må fødes på en tid, da de fysiske planetindflydelser stemmer med eller passer til 

dets tredje temperament, og det bliver således født ”under” sin astrologiske ”stjerne.” 

Det er overflødigt at sige, at det ikke er stjernen, der bestemmer temperamentet, men 

derimod temperamentet der bestemmer tidspunktet for fødslen under den pågældende 

stjerne. Heri ligger forklaringen på, at stjerner – eller rettere stjerneengle – og karakterer 

svarer til hinanden, og det er også forklaringen på, at et dygtigt og omhyggeligt opstillet 
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 H.P. Blavatsky hentyder til disse slumrende atomer i The Secret Doctrine bind 4, side 242; Den 

Hemmelige lære bind 4, side 238 
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 H.P. Blavatsky kalder de permanente kerner fra de laveste to og et halvt plan for ”livsatomer”. Hun 

siger: ”Vort livsprincips (prânâs) livsatomer går aldrig helt tabt, når et menneske dør”… men ”går i arv 

fra fader til søn.” The Secret Doctrine bind 4, side 241; Den Hemmelige Lære bind1, side 258-259 
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horoskop er til nytte i opdragelsesøjemed og som vejleder, når det drejer sig om at finde 

frem til et barns personlige temperament. 

Det kan synes ufatteligt, at så komplicerede resultater, der er i stand til at præge 

omgivende stof med sine ejendommeligheder, kan eksistere i et så lille rum som et 

atom; men sådan er det alligevel. Det er også værd at lægge mærke til, at den 

almindelige videnskab anerkender en lignende ide, da de utallige bioforer i Weismanns 

kimcelle menes at overføre forfædrenes karaktertræk på afkommet på denne måde. 

Mens den ene skaffer legemet dets fysiske ejendommeligheder fra forfædrene, udstyrer 

det andet legemet med de ejendommeligheder, som det evolverende menneske selv har 

erhvervet sig i løbet af sin egen udvikling. H.P. Blavatsky har udtrykt det meget klart: 

”Idet den tyske embryolog og filosof tilsidesætter grækerne Hippokrates og Aristoteles, 

går han lige tilbage til de gamle ariers lære og påviser, hvordan en enkelt, ganske lille 

celle blandt de millioner af andre, som er i virksomhed ved dannelsen af en organisme, 

alene, uden hjælp og ved stadig deling og formering korrekt bestemmer det fremtidige 

menneskes eller dyrs fysiske, mentale og psykiske ejendommeligheder. 

Hvis man supplerer det ovennævnte fysiske plasma, menneskets ’kimcelle’ med alle 

dens materielle muligheder, med det ’åndelige plasma’ eller det fluidum, der rummer de 

fem lavere principper fra de Dhyânier, som har seks, har man hemmeligheden, hvis man 

er spirituel nok til at fatte den.”
28

 

Lidt studium af fysisk arvelighed i lys af Weismanns lære vil være tilstrækkeligt til at 

overbevise den studerende om muligheden af det, man har kaldt det permanente atom. 

Et menneske gengiver de samme ansigtstræk, som en af dets for længst afdøde forfædre 

og udviser en eller anden fysisk ejendommelighed, som karakteriserede en af dets 

forfædre for flere hundrede år siden. Vi kan følge Stuart-næsen gennem en lang række 

portrætter, og man kan finde utallige tilfælde af sådanne ligheder. Hvorfor skulle der så 

være noget besynderligt i den forestilling, at et atom i sig samler – ikke bioforer, som 

det er tilfældet i kimcellen – men tendenser til at gentage utallige vibrationer, der 

allerede er frembragt og praktiseret? Med hensyn til rum opstår der ikke større 

vanskelighed end ved en streng, fra hvilken man ved at berøre den på forskellige 

punkter kan aflokke en mængde toner, hvoraf hver enkelt indeholder en mængde 

overtoner. Vi må ikke forestille os et atom som et lille rum, der er fyldt med utallige 

vibrerende legemer, hvoraf hvert enkelt er i stand til at fremkalde utallige vibrationer. 

Imidlertid er selve vanskeligheden med hensyn til rum i virkeligheden en illusion, for 

der er lige så lidt nogen grænse for det små som for det store. Vor tids videnskab ser nu 

i atomet et system af roterende verdener; hvert enkelt har sin egen bane, og det hele 

ligner et solsystem. Illusionens mester, rummet, kan lige så lidt som sin broder, den 

anden mester, tiden, tage modet fra os. Der er ingen grænse for de muligheder for 

underafdelinger, man kan skabe i tanken, og derfor heller ingen grænse for det tanke-

udtryk, vi kalder stof. 

Det normale antal spiriller, som i denne runde er i virksomhed i de permanente atomer, 

er fire. Det samme er tilfældet for de utilknyttede stofatomers vedkommende på det 

nuværende udviklingstrin; men lad os betragte det permanente atom i et meget højt 

udviklet menneskes legeme – et menneske, der er langt forud for sine medmennesker. I 

et sådant tilfælde kan der være fem spiriller i virksomhed i det permanente atom, og vi 

vil prøve at finde ud af, hvilken betydning dette forhold kan have med hensyn til 

stofferne i hans legeme i almindelighed. I livet før fødslen ville tilstedeværelsen af fem 
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spiriller i det permanente atom medføre, at den opbyggende elemental blandt sine 

materialer ville udvælge de atomer af denne art, som han kunne få fat på. I de fleste 

tilfælde ville han være henvist til at bruge, hvad han kunne finde af atomer, der 

midlertidigt havde stået i forbindelse med et legeme, hvis centrum havde været et 

permanent atom med fem spiriller. Et sådant centrum ville være tilbøjeligt til at vække 

en tilsvarende virksomhed i det pågældende legemes atomer, især – eller måske kun – 

hvis de havde udgjort en del af hjernen eller nerverne hos legemets højt udviklede 

beboer. Den femte spiril ville være blevet mere eller mindre virksom i dem, og selv om 

den ville være faldet tilbage i uvidenhed, efter at atomerne havde forladt et sådant 

legeme, ville dens midlertidige virksomhed have forberedt den til i fremtiden lettere at 

kunne reagere på monadens livsstrøm. Elementalen ville altså så vidt muligt sikre sig 

sådanne atomer til sit arbejde, og hvis forældrene var højt udviklede, ville han også, 

hvis han fik lejlighed til det, fra deres legemer tilegne sig alle de atomer, han kunne få 

fat i, og bygge dem ind i det legeme, han var i færd med at danne. Efter fødslen og 

videre livet igennem ville et sådant legeme tiltrække alle lignende atomer, som kom 

indenfor dets magnetiske sfære. Et sådant legeme ville i selskab med højt udviklede 

personer drage umådelig stor fordel af den nære forbindelse med dem, da det ville 

tilegne sig alle de med fem spiriller udstyrede atomer, som måtte findes i den byge af 

partikler, der blev slynget ud fra deres legemer, og således opnå både fysiske og mentale 

og moralske fordele ved at omgås dem. 

Det permanente astrale atom står i nøjagtigt det samme forhold til astrallegemet som det 

fysiske permanente atom til det fysiske legeme. Ved afslutningen af livet i kâma-loka – 

skærsilden – trækker det gyldne livsvæv sig tilbage fra astrallegemet, der så går i 

opløsning, ligesom det tidligere havde været tilfældet med det fysiske, og indhyller det 

astrale permanente atom, der nu synker hen i en langvarig søvn. Den mentale 

permanente partikel står i et lignende forhold til mentallegemet under det fysiske, 

astrale og mentale liv. Under de tidlige stadier af den menneskelige udvikling gør den 

mentale permanente enhed kun små fremskridt i de kortvarige devachanske tilværelser, 

ikke blot på grund af deres kortvarighed, men også fordi de svage tankeformer, som den 

uudviklede intelligens har frembragt, kun i meget ringe grad påvirker den permanente 

enhed; men når tænkeevnen bliver mere udviklet, bliver der gjort store fremskridt under 

livet i devachan, og der oplagres utallige vibreringskræfter, som viser sig at være 

værdifulde, når den tid kommer, da der skal dannes et nyt mentallegeme med henblik på 

den næste reinkarnationscyklus. Ved afslutningen af den mentale tilværelse i devachan 

trækker det gyldne væv sig tilbage fra mentallegemet, der så går i opløsning. Vævet 

indhyller den mentale partikel, og den lavere triade af permanente atomer bliver nu 

alene tilbage som repræsentant for de tre lavere legemer. Som allerede nævnt bliver 

denne triade opbevaret som en strålende, kernelignende partikel i kausallegemet. Den er 

således alt, hvad egoet har tilbage af sine legemer fra de lavere verdener, når den 

pågældende erfaringscyklus er til ende, og den var også dets kommunikationsmiddel i 

dets forbindelse med de lavere plan under disse legemers liv. 

Når tiden til genfødsel er inde, bliver den mentale enhed vækket ved en pulserende 

livsstrøm fra egoet. Livsvævet begynder at udfolde sig igen, og den vibrerende enhed 

virker som en magnet, der tiltrækker materialer med vibreringsevner, som ligner dens 

egne eller er i overensstemmelse med dem. De ’skinnende’ fra det andet elementalrige 

bringer sådanne materialer indenfor dets rækkevidde. På de tidligere udviklingstrin 

former de stoffer til en løs sky omkring den permanente enhed; men efterhånden som 

evolutionen skrider frem, udøver egoet en stadig tiltagende indflydelse over 
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formdannelsen. Når mentallegemet til dels er dannet, vækkes det astrale atom, og 

processen gentager sig. Til sidst når livsbevægelsen frem til det fysiske atom, der nu 

virker på den allerede beskrevne måde.  

Man spørger undertiden: ”Hvordan kan disse permanente atomer oplagres i 

kausallegemet uden at miste deres fysiske, astrale og mentale natur, da kausallegemet 

befinder sig på et højere plan, hvor det fysiske ikke kan eksistere som sådant?” Den, der 

stiller et sådant spørgsmål, har et øjeblik glemt, at alle plan gennemtrænger hinanden, 

og at det ikke er vanskeligere for kausallegemet at omfatte de lavere plans triade end at 

indeslutte de hundreder af millioner af atomer, der danner det mentale, det astrale og det 

fysiske legeme, som tilhører det under en livsperiode på jorden. Triaden danner en 

ganske lille partikel i kausallegemet. Hver enkelt bestanddel af den tilhører sit eget plan; 

men da planene har berøringspunkter overalt, opstår der ingen vanskelighed ved den 

nødvendige sidestilling. Vi er på alle plan til enhver tid. 

 

 

5. Monadens indvirkning på de permanente atomer 

 

Her kan man spørge: ”Er der noget, som med rette kan kaldes monadens indvirkning på 

det permanente atom, det vil sige en indvirkning fra monaden, der bor på Anupadâka-

planet?” Der er ingen direkte indvirkning, og det kan der heller ikke være, før den 

spirende åndelige triade har nået et højt udviklingstrin; men der er altid en indirekte 

indvirkning, det vil sige en indvirkning på den åndelige triade, som igen påvirker den 

lavere. Praktisk talt kan vi dog betragte denne indvirkning som kommende fra den 

åndelige triade, der jo, som vi har set, er monaden, indhyllet i tættere stof end stoffet på 

dens eget plan. 

Den åndelige triade henter det meste af sin kraft og al retningsgivende evne i denne 

kraft fra Anden Logos, badet som den er i dennes livsstrøm. Det, vi kan kalde dens egen 

specielle virksomhed, har intet at gøre med hele den anden livsbølges formende og 

opbyggende virksomhed, men er i forbindelse med Tredje Logos rettet mod udviklingen 

af selve atomet. Denne kraft fra den åndelige triade indskrænker sig til de atomare 

underplan, og indtil fjerde runde synes den hovedsageligt at blive anvendt på de 

permanente atomer. 

Til at begynde med er den rettet mod dannelsen og derefter mod levendegørelsen af 

spirillerne, som atomets væg består af. Den hvirvel, som udgør atomet, er Tredje Logos’ 

liv; men væggen af spiriller bliver lidt efter lidt dannet på den ydre overflade af denne 

hvirvel under Anden Logos’ nedstigning – ikke belivet af ham, men tegnet i svage 

omridt på overfladen af atomets livshvirvel. For Anden Logos’ vedkommende bliver de 

ved med kun at være sådanne uklare, ubenyttede kanaler; men efterhånden som 

monadens liv strømmer ned, flyder det ind i den første af disse kanaler, beliver den og 

gør den til en aktiv del af atomet. Dette fortsætter gennem de på hinanden følgende 

runder, og når vi når frem til den fjerde runde, har vi fra hver enkelt monaden fire 

tydelige livsstrømme, som cirkulerer gennem fire sæt spiriller i dens egne permanente 

atomer. Når nu monaden arbejder i det permanente atom, og dette træder frem som 

kernen i et legeme, begynder den også at arbejde på lignende måde i de atomer, som det 

permanente atom har samlet omkring sig, idet den efterhånden også beliver deres 

spiriller; men denne levendegørelse er midlertidig og ikke vedvarende, som det var 

tilfældet med det permanente atom. Monaden sætter således disse svage, skyggeagtige 

antydninger, der er formet af Anden Logos’ livsbølge, i virksomhed, og når legemets liv 
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er til ende, vender de således stimulerede atomer tilbage til den store masse af atomart 

stof, forbedret og bearbejdet af det liv, som har besjælet dem under deres forbindelse 

med det permanente atom. 

De således udviklede kanaler har nu lettere ved at tage imod en anden lignende 

livsstrøm, når de indgår i et andet legeme og i dette kommer i forbindelse med et 

permanent atom, som tilhører en anden monade. Dette arbejde fortsætter nu uophørligt 

på det fysiske og det astrale plan og i partiklen af mentalt stof på mentalplanet. På denne 

måde bliver de materialer, som monaderne er vedvarende eller midlertidigt forbundet 

med, stadig forbedret, og denne udvikling af atomerne foregår til stadighed under 

monadernes indflydelse. De permanente atomer udvikler sig hurtigere på grund af deres 

uafbrudte forbindelse med monaden, mens de andre drager fordel af deres gentagne 

midlertidige forbindelse med de permanente atomer. 

Under jordkædens første runde bliver det første sæt spiriller i det fysiske plans atomer 

belivet på denne måde ved monadens liv, som strømmer igennem den åndelige triade. 

Det er dette sæt spiriller, som bliver brugt af prânas, livets åndes strømme, når disse 

indvirker på den tætte del af det fysiske legeme. På lignende måde bliver det andet sæt 

spiriller aktivt i den anden runde, og i den fungerer de prâniske strømme, som står i 

forbindelse med den æteriske genpart. I disse to runder kan der ikke i forbindelse med 

nogen form findes noget, man kan kalde fornemmelser af velbehag eller smerte. I den 

tredje runde belives det tredje sæt spiriller, og først her viser der sig det, man kan kalde 

følsomhed, for igennem disse spiriller kan kâmisk kraft eller begær-energi påvirke det 

fysiske legeme; den kâmiske prâna kan fungere i dem og således bringe det fysiske i 

direkte forbindelse med det astrale. I løbet af den fjerde runde belives det fjerde sæt 

spiriller, i hvilke den kâma-manasiske prâna spiller, og denne gør dem skikket til brug 

for dannelsen af en hjerne, der skal fungere som redskab for tanken. 

Når en person træder ud af den normale menneskelige evolution og ind i den højere, 

som indebærer forberedelse til og betrædelse af den sti, der ligger over den normale 

udvikling, venter der ham en meget vanskelig opgave i forbindelse med hans 

permanente atomer. Han må belive flere sæt spiriller end dem, der har fået liv hos hans 

tids menneskehed. Som et menneske af fjerde runde står der allerede fire sæt til tjeneste 

for ham. Han begynder at belive et femte sæt og således bringe den femte rundes atom 

til manifestation, mens han endnu arbejder i et fjerde rundes legeme. Det er hertil, der 

hentydes i nogle tidligere teosofiske bøger, i hvilke der tales om ”femte runde- 

mennesker” og ”sjette runde-mennesker”, der viser sig i vor nuværende menneskehed. 

Disse mennesker har udviklet det femte og det sjette sæt spiriller i deres permanente 

atomer og har derved opnået et bedre redskab til brug for deres højt udviklede 

bevidsthed. 

Forandringen frembringes ved visse yogaøvelser, ved hvilke der kræves stor 

forsigtighed, for at hjernen, hvori denne proces foregår, ikke skal blive beskadiget, så 

videre fremskridt ad denne specielle linie bliver standset i den indeværende inkarnation. 

 

----------------- 
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Kapitel 5 

 

Gruppesjæle 

 

1. Ordets betydning 

 

En gruppesjæl er i almindelighed en samling permanente triader i et tredobbelt hylster 

af monadisk essens. Denne definition er rigtig, når det drejer sig om alle gruppesjæle, 

der fungerer på det fysiske plan; men den giver ikke nogen forestilling om, hvor uhyre 

indviklet dette tema om gruppesjælene er. De deler sig nemlig igen og igen, idet de i 

hver enkelt afdeling og underafdeling indeholdte triader aftager i antal, efterhånden som 

udviklingen skrider frem. Til sidst omfatter en ”gruppesjæl” kun en enkelt triade, for 

hvilken den gennem mange jordiske tilværelser kan fortsætte med at udføre en 

gruppesjæls beskyttende og nærende funktioner, mens den rent teknisk ikke længere 

kan betegnes som gruppesjæl, da ”gruppen” har opløst sig i sine bestanddele. 

Der optræder syv gruppesjæle på det fysiske plan, før der viser sig nogen form. De 

fremtræder først på mentalplanet som uklare spindelvævsfine former, en i hver af den 

anden livsbølges syv strømme. De får så tydeligere omrids på astralplanet og til sidst 

endnu tydeligere på det fysiske plan. De flyder i stoffets store ocean, som man kan 

forestille sig balloner flyde på havet. Når man iagttager dem nærmere, ser man tre 

stoflag, som danner et hylster, der indeholder utallige triader. Før der har fundet nogen 

mineraldannelse sted, ser man naturligvis ikke noget gyldent livsvæv omkring disse 

triader, men kun de strålende, gyldne tråde, som forbinder dem med deres fader-

jivâtmâer, og som skinner med den vidunderlige glans, der hører det plan til, på hvilket 

de er født. 

Det inderste af disse tre lag består af fysisk monadisk essens, hvilket vil sige, at laget er 

sammensat af fysiske atomer, som er besjælet af anden Logos’ liv. Ved første øjekast 

synes disse inderste lag at være ens hos de syv gruppesjæle; men hvis man ser nøjere 

efter, viser det sig, at hvert enkelt lag udelukkende består af atomer fra en af de syv 

stofgrupper, vi har omtalt i det foregående. Med hensyn til stofsammensætning adskiller 

hver enkelt gruppesjæl sig derfor fra alle de øvrige, og alle de triader, som hver enkelt af 

dem rummer, tilhører en og samme stofgruppe. Det andet lag i gruppesjælens hylster 

består af astral monadisk essens, der hører til samme stofgruppe som det første, og det 

tredje lag er dannet af enheder fra det fjerde underplan af mentalt stof af samme type. 

Dette tredobbelte hylster beskytter og nærer de deri indesluttede triader, der faktisk kan 

betragtes som fostre, der endnu ikke er i stand til nogen særskilt, uafhængig 

virksomhed. 

De syv gruppesjæle bliver snart mangfoldiggjort, da der ved uafbrudt deling opstår klart 

adskilte undertyper, efterhånden som de umiddelbare forløbere for de kemiske 

elementer viser sig og senere selve elementerne og de deraf dannede mineraler. Bortset 

fra specialiseringen af gruppesjælens indhold, de permanente triader, kan rummets love 

for eksempel føre til denne deling. En guldåre i Australien kan således føre til, at mange 

sådanne triader bliver ”mineraliseret” i et enkelt hylster, mens en anden åre, som bliver 

nedlagt på et sted langt borte, for eksempel i Rocky Mountains, kan resultere i, at der 

bliver to hylstre, og at en del af det førstes indhold bliver overført til Amerika i et eget 
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hylster. De mere vigtige årsager til sådanne delinger vil imidlertid blive forklaret senere 

i denne bog. 

Gruppesjælen og dens indhold deler sig ved spaltning ligesom en almindelig celle; én 

bliver til to, to til fire osv. alle triader skal passere gennem mineralriget, hvor stoffet når 

sin groveste form, og det sted hvor den store bølge når grænsen for sin nedstigning og 

vender om for at begynde sin opstigning. Det er her, den fysiske bevidsthed må vågne 

op; livet må nu definitivt vende sig udad og erkende kontakt med andre liv i en ydre 

verden. 

Hvert enkelt væsens udvikling på disse tidlige trin afhænger nu hovedsageligt af Logos’ 

beskyttende liv og til dels af de ’skinnendes’ samvirkende ledelse, men også i nogen 

grad af dets eget blinde tryk mod grænserne af den form, som omslutter det. Jeg har 

sammenlignet udviklingen gennem mineral-, plante- og dyreriget med perioden før 

fødslen, og denne sammenligning er nøjagtig. Ligesom barnet bliver næret at moderens 

livsstrømme, således nærer gruppesjælens beskyttende hylster de livsenheder, det 

omfatter, og det modtager og fordeler de indsamlede erfaringer. Det cirkulerende liv er 

moderens liv. De unge planter, de unge dyr og de unge menneskelige væsener er endnu 

ikke rede til at leve et uafhængigt liv, men må drage næring fra moderen. På samme 

måde bliver disse spirende liv i mineralriget næret af gruppesjælene, disse hylstre af 

monadisk essens, der sitrer af Logos’ liv. Man har et meget smukt billede på dette 

udviklingstrin i en plantes frøanlæg, der viser sig lidt efter lidt og bliver mere og mere 

uafhængige. 

For at danne os et klart begreb om disse forhold kan vi, inden vi går i detaljer, kaste et 

hurtigt blik fremad over de forandringer som gruppesjælen gennemgår, efterhånden som 

dens indhold udvikler sig. Under mineralets evolution kan gruppesjælen siges at have 

sin bolig i dens tætteste hylster, det fysiske. Dens største virksomhed foregår på det 

fysiske plan. Efterhånden som dens indhold går over i planteriget og stiger opad 

igennem dette, forsvinder det fysiske hylster langsomt, som om det bliver absorberet af 

indholdet for at forstærke dettes egne æteriske legemer, og dets virksomhed bliver 

overført til astralplanet og består nu i at ernære de iboende triaders astrallegemer. 

Efterhånden som disse triader udvikler sig og går over i dyreriget, bliver det astrale 

hylster absorberet på lignende måde. Gruppesjælens virksomhed bliver overført til 

mentalplanet, hvor den nærer de spirende mentallegemer og former dem lidt efter lidt, 

så deres omrids bliver klarere. Når gruppesjælen kun rummer en enkelt triade og har 

næret og opretholdt den så længe, at den er rede til at modtage den tredje udstrømning, 

opløses den sidste rest til stof af det tredje mentale underplan og bliver en bestanddel af 

kausallegemet, som – for at bruge sammenligningen med en skypumpe – bliver dannet 

ved, at nedstrømningen ovenfra møder den opstigende søjle nedefra. Da fødes det 

reinkarnerede ego til selvstændig, uafhængig manifestation. Den beskyttede 

fostertilværelse er til ende. 

 

 

2. Gruppesjælens deling 

 

Det er på det fysiske plan, bevidstheden først må udvikle sig til selv-bevidsthed og blive 

opmærksom på en ydre verden, som gør indtryk på den. Den må lære at henføre disse 

indtryk til en ydre verden, og lære at erkende de forandringer, den undergår som følge 

af disse indtryk, som sine egne. Gennem langvarige erfaringer vil den lære at 

identificere egne følelser som behag eller smerte, som følger med de nye indtryk, og at 
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betragte det, der berører den ydre overflade, som ikke-selvet. Det er dens første 

primitive skelnen mellem ”ikke-jeget” og ”jeget”. Efterhånden som erfaringerne vokser, 

vil ”jeget” bestandig trække sig indad, og det ene stofslør efter det andet vil blive 

henført til ”ikke-jeget”; men mens disse betegnelser veksler, vil det fundamentale skel 

mellem subjektet og objektet altid bestå. ”Jeget” er den bevidsthed, der vil, tænker og 

handler; mens ”ikke-jeget” er alt det ”jeget” vil og hvorpå det tænker og virker. Vi skal 

senere komme nærmere ind på, hvordan bevidstheden bliver til selv-bevidsthed; men i 

øjeblikket vil vi kun beskæftige os med dens udtryk i former og med den rolle som 

formerne spiller. 

Denne bevidsthed vågner på det fysiske plan, og dens udtryk er det permanente atom. I 

dette ligger den og sover. ”Den sover i mineralet,” og den må vækkes af denne dybe, 

drømmeløse søvn til en lettere slummer og blive tilstrækkeligt aktiv til at kunne gå 

videre til det næste stadium: ”Den drømmer i planten.” 

Ved sin virksomhed i gruppesjælens hylster fylder Anden Logos nu de permanente 

atomer med energi og kaster dem, som vi har set, ved hjælp af de ’skinnende’ ud i de 

forskellige tilstande, der frembyder sig i mineralriget, hvor hvert enkelt af dem knytter 

mange mineralpartikler til sig. Her ser vi straks en stor forskellighed af mulige indtryk, 

der fører til forskelligartede erfaringer og dermed snart til spaltningslinier i en 

gruppesjæl. Nogle vil blive slynget højt op i luften for at falde ned i strømme af 

glødende lava; nogle vil blive udsat for arktisk kulde og andre for tropisk hede. Andre 

igen vil blive indesluttet i smeltet metal i jordens indre, og nogle vil blive slynget 

voldsomt hid og did i sandet af brusende bølger. Af utallige forskelligartede ydre 

forhold vil de blive stødt, rystet, brændt og bragt til at fryse, og den dybt slumrende 

bevidsthed vil reagere med tilsvarende, men uklare vibrationer. Når et permanent atom 

har opnået en vis evne til at reagere, eller når en mineralform – det vil sige de partikler, 

som et permanent atom har knyttet sig til – er opløst, trækker gruppesjælen dette atom 

ud af det hylster, som omslutter det. Alle de erfaringer, som dette atom har tilegnet sig – 

det vil sige de vibrationer det er blevet tvunget til at udføre – bliver tilbage i atomet i 

form af evner til at vibrere på bestemte måder eller som ”vibreringsevner.” Det er 

udbyttet af dets liv i en form. 

Når det permanente atom har mistet sit legeme og er ”nøgent” i sin gruppesjæl et stykke 

tid, bliver det ved med at gentage disse vibrationer og gennemgå sine livserfaringer 

inden i sig selv. Herved udsender det impulser, som går igennem gruppesjælens hylster 

og videre til andre permanente atomer. Hvert enkelt påvirker og hjælper således alle de 

andre samtidig med, at det bliver ved med at være sig selv. De permanente atomer, der 

har haft lignende erfaringer, bliver stærkere påvirket af hinanden end de, hvis erfaringer 

har været af en helt anden natur. Der vil således komme til at foregå en vis afsondring 

inde i gruppesjælen, og der vil snart danne sig en spindelvævsfin skillevæg, som vil 

vokse indad fra hylstret og skille disse afsondrede grupper fra hinanden. På denne måde 

vil der opstå et stadigt voksende antal af gruppesjæle, hvis indhold vil udvise en stadig 

større forskel i bevidsthed, mens de vil være fælles om grundtrækkene i deres karakter. 

Bevidsthedens reaktion på ydre påvirkninger i mineralriget er i virkeligheden langt 

stærkere end mange forstiller sig, og nogle af dem er af en art, som viser, at 

bevidstheden også er ved at gry i det astrale permanente atom, for kemiske elementer 

lægger ganske tydeligt gensidige tiltrækninger for dagen, og kemiske ægteskabsforhold 

bliver hele tiden forstyrret og opløst ved, at andre par trænger sig ind, hvoraf den ene 

eller den anden har en stærkere affinitet for en af parterne i det tidligere ægteskab end 

den oprindelige ægtefælle. Således vil et hidtil gensidigt trofast par, som danner et 
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sølvsalt, pludselig vise sig troløst, hvis et andet par, saltsyre, træder ind i dets fredelige 

husholdning. Sølvet vil styrte sig over kloret og tage det til ægte, da det foretrækker 

dette frem for sin tidligere ægtefælle. Det vil stifte en ny husholdning som sølvklorid og 

lade det forladte hydrogen indgå forbindelse med dets egen forstødte ægtefælle. Overalt, 

hvor sådanne aktive ombytninger finder sted, forekommer der en svag bevægelse i det 

astrale atom som følge af de voldsomme fysiske vibrationer, der opstår, ved den 

pludselige sønderrivning af de gamle bånd og dannelsen af nye intime bånd, og der 

viser sig svage bevægelser i dets indre. Det astrale må skilles ud fra det fysiske, og 

bevidstheden på det fysiske plan vil i lang tid have ledelsen i udviklingen. Ved disse 

svage, sitrende bevægelser bliver der draget en lille sky af astralt stof omkring det 

permanente astrale atom, men den er meget usammenhængende og synes at være helt 

uorganiseret. På dette trin ser det ikke ud til, at der forekommer nogen vibration i det 

mentale atom. 

Efter lange tidsaldres erfaring i mineralriget vil nogle af de permanente atomer være 

rede til at gå over i planteriget og vil ved de ’skinnendes’ bidrag blive fordelt rundt 

omkring i planteverdenen. 

Man må ikke forestille sig, at ethvert græsstrå og enhver plante har et permanent atom i 

sig, som vil udvikle sig til menneske i dette systems livsperiode. Her er det ligesom i 

mineralriget. Planteriget er evolutionsfeltet for disse permanente atomer, og de 

’skinnende’ fører dem fra den ene bolig til den anden, så de kan komme til at opleve de 

vibrationer, der påvirker planteverdenen, og igen oplagre disse som vibreringsevner på 

samme måde som nævnt i det foregående. Principperne for ombytning og deraf 

følgende afsondring fungerer som før, og gruppesjælene i hver enkelt udviklingsstrøm 

bliver mere talrige og mere forskelligartede i deres fundamentale karaktertræk. 

På vort nuværende kundskabstrin er de love, hvorefter de permanente atomer i en 

gruppesjæl bliver kastet ind i naturens riger, alt andet end klare og tydelige. Der er 

meget, som tyder på, at udviklingen af mineralriget, planteriget og den laveste del af 

dyreriget snarere tilhører selve jordens evolution end de jivâtmâer, der repræsenterer de 

monader, som udvikler sig indenfor solsystemet, og som, når tiden er inde til det, 

kommer til denne jord for at gennemgå deres egen udvikling ved at gøre brug af de 

forhold, den tilbyder. Græs og små planter af enhver art synes at stå i samme relation til 

jorden som et menneskes hår til hans legeme og ser ikke ud til at være forbundet med 

monaderne, som i vort femfoldige univers repræsenteres af jivâtmâerne. Det liv, som 

holder dem sammen som former, synes at være Anden Logos’ liv, og livet i de atomer 

og molekyler, hvoraf de er sammensat, ser ud til at være Tredje Logos’ liv, tilpasset og 

modificeret af vort kædesystems Planetlogos og af Jordånden – et væsen som er hyllet i 

dybt mørke. Disse riger danner ganske vist en udviklingsfelt for jivâtmâerne, men synes 

ikke udelukkende at eksistere med dette formål for øje. Vi finder permanente atomer 

spredt rundt omkring i mineralriget og planteriget, men vi kan ikke klarlægge de 

principper, der ligger til grund for deres fordeling. Man kan finde et permanent atom i 

en perle, en rubin og en diamant og mange spredte rundt omkring i guldårer m.m. På 

den anden side er der mange mineraler, der ikke synes at indeholde nogen, og det 

samme er tilfældet med planter, der ikke lever ret længe; men i planter, der lever i 

mange år som for eksempel træer, finder man altid permanente atomer. Her synes træets 

liv imidlertid at stå i et nærmere forhold til deva-evolutionen end til udviklingen af den 

bevidsthed, som det permanente atom er knyttet til. Det ser nærmest ud, som om det 

permanente atom drager fordel af livets og bevidsthedens udvikling i træet, og at det her 
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lever som en snylter, der profiterer af det højere udviklede liv, hvori det bader sig. 

Sagen er den, at vor viden om disse forhold er særdeles fragmentarisk. 

Man sporer større virksomhed i det astrale permanente atom i den tid, hvor det samler 

planteerfaring gennem det fysiske, og det hyller sig i astralt stof, som af de ’skinnende’ 

bliver ordnet på en ret bestemt måde. I løbet af et skovtræs lange liv udvikler den 

voksende samling af astralt stof sig i alle retninger som træets astrale form, og den til de 

permanente atomer knyttede bevidsthed deler i nogen grad sine omgivelsers bevidsthed, 

idet den gennem denne astrale form oplever vibrationer, som forårsager ublandet behag 

eller ubehag, og som er resultatet af de vibrationer, der opstrå i det fysiske træ ved 

solskin og storm, vind og regn og kulde og hede. Når et sådant træ dør, trækker det 

astrale atom sig tilbage til sin gruppesjæl, som nu har etableret sig på det astrale plan 

med en rig samling af erfaringer, som det har indhøstet på den her beskrevne måde. 

Efterhånden som bevidstheden bliver mere modtagelig for indtryk på astralplanet, 

sender den små påvirkninger nedad til det fysiske plan, og de giver anledning til 

fornemmelser, der føles som fysiske, men i virkeligheden kommer fra astralplanet. 

Hvor et særskilt liv har eksisteret som sådant i lang tid som for eksempel i et træ, vil den 

permanente mentale enhed også begynde at samle en lille sky af mentalt stof omkring 

sig, og de tilbagevendende årstider vil langsomt indpræge sig i denne sky som en uklar 

erindring, der uvægerligt bliver til en svag forudanelse.
29

 

Til sidst er nogle af de permanente fysiske atomer blevet rede til at gå over i dyreriget, 

og nu fører de ’skinnende’ dem over i dyreformer. På de senere stadier af deres 

evolution i planteriget synes det at være reglen, at hver enkelt triade – det fysiske og det 

astrale atom og den mentale enhed – skal gennemgå en længere erfaring i en enkelt 

form for at få lejlighed til at opleve nogle vibrationer af mentalt liv og således blive 

forberedt til at drage fordel af dyrets omflakkende tilværelse; men det hænder også, at 

overgangen til dyreriget finder sted på et tidligere trin, og at den første sitrende 

bevægelse i den mentale enhed forekommer i nogle af de stedvundne former for dyreliv 

og i meget lavtstående dyreorganismer. 

For de laveste dyretypers vedkommende synes tilstandene at være de samme som dem, 

vi har beskrevet som de fremherskende i mineralriget og i planteriget. Hos mikrober, 

amøber og hydraer m.m. ser man kun af og til et permanent atom som en tilfældig gæst, 

og det er ganske åbenbart, at deres liv og vækst ikke i nogen henseende er afhængig af 

det og heller ikke ophører, når det permanente atom trækker sig tilbage. De er værter for 

permanente atomer og ikke legemer, der dannes om et sådant atom. Det er 

bemærkelsesværdigt, at det gyldne livsvæv i ingen henseende repræsenterer 

organisationen af værtens legeme, men kun udfører den samme funktion som 

rodtrævlerne i jorden, der trækker jordpartikler til sig og suger næring gennem dem. De 

permanente atomer i dyreriget har modtaget og oplagret mange erfaringer, før de 

’skinnende’ gør brug af dem som centre, om hvilke der bliver opbygget former. 

Det er overflødigt at sige, at de permanente atomer modtager langt mere forskelligartede 

vibrationer i dyreriget end i de lavere naturriger og følgelig differentieres hurtigere. 

Antallet af triader i gruppesjælene formindskes hurtigt, efterhånden som 

differentieringen skrider frem, og mangfoldiggørelsen af gruppesjæle foregår derfor 

stadig hurtigere. Når den tid nærmer sig, da individualiteten skal fremstå, får hver enkelt 

triade sit eget hylster, der tages fra gruppesjælen, og den inkarnerer flere gange som et 
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særskilt væsen, selv om den stadig befinder sig inde i sit hylster af beskyttende og 

nærende monadisk essens. 

En mængde af de højere dyr i tam tilstand har nået dette trin og er virkelig blevet 

særskilt reinkarnerende væsener, selv om de ikke endnu er kommet i besiddelse af et 

kausallegeme, som er kendetegnet på og resultatet af det, man kalder at blive 

individualiseret. Hylsteret, der stammer fra gruppesjælen, fungerer som kausallegeme; 

men det består kun af det tredje lag som nævnt i det foregående og er derfor sammensat 

af molekyler fra den fjerde grad af mentalt stof, der svarer til det fysiske plans groveste 

æter. Ved at følge analogien fra menneskets fostertilværelse ser vi, at det nævnte trin 

svarer til dennes to sidste måneder. Et syv måneders foster kan fødes og overleve; men 

det vil blive stærkere, sundere og kraftigere, hvis det i to måneder til får lejlighed til at 

drage fordel af moderens beskyttende og nærende liv. Det er således også bedst for 

egoets normale udvikling, at det ikke for tidligt bryder ud af gruppesjælens hylster, men 

bliver ved med at absorbere liv gennem dette og fra dets bestanddele henter styrke til 

den fineste del af sit eget mentallegeme. Når dette legeme har nået grænsen for sin 

vækst under disse beskyttende forhold, opløses hylsteret til de finere molekyler af det 

ovenfor liggende underplan og bliver som sagt en del af kausallegemet. 

Det er kendskabet til disse forhold, der undertiden har fået okkultister til at advare folk, 

der er meget glade for dyr, mod at overdrive deres kærlighed til dem og vise den på en 

ufornuftig måde. Dyrets vækst kan blive forceret på en usund måde, så det bliver 

individualiseret inden tiden er inde til det. For at kunne fylde sin plads i verden bør 

mennesket bestræbe sig for at forstå naturen og samarbejde med dens love; idet han 

fremskynder lovenes virksomhed ved hjælp af sin intelligens; men han må ikke drive 

det så vidt, at væksten bliver usund og produktet skrøbeligt og umodent. Det er 

fuldkommen rigtigt, at Livets Herre søger samarbejde med mennesket til fuldførelse af 

evolutionen; men samarbejdet bør følge de linier, som han i sin visdom har optrukket. 

 

 

--------------- 
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Kapitel 6 

 

Enhed i bevidstheden 

 

1. Bevidstheden som en enhed 

 

Når vi studerer bevidsthedens højst forskelligartede manifestationer, er vi tilbøjelige til 

at glemme to vigtige omstændigheder; for det første at hvert enkelt menneskes 

bevidsthed er en enhed, hvor særskilte og indbyrdes forskellige dens manifestationer så 

end måtte være; og for det andet at alle disse bevidstheder selv er dele af Logos’ 

bevidsthed og derfor reagerer på samme måde under de samme forhold. Vi kan ikke for 

tit minde os selv om, at bevidstheden er én, og at alle tilsyneladende særskilte 

bevidstheder i virkeligheden er én. Man kan forestille sig en sø med udløb gennem 

mange huller i en dæmning. Vandet fra denne sø kan få forskellig farve i de forskellige 

strømme, som kommer ud af hullerne, hvis dæmningen er lavet af forskelligt farvede 

jordarter; men det er alt sammen vand fra den samme sø. Ved analyse ville det vise sig, 

at det er de samme karakteristiske salte, der er til stede i alt vandet. Således stammer 

også alle bevidstheder fra det samme bevidsthedshav og har mange væsentlige 

karaktertræk til fælles. Indhyllet i samme slags stof vil de virke på samme måde og vise, 

at deres inderste natur er én og den samme hos dem alle. 

Når man betragter den individuelle bevidstheds manifestationer, vil den vise sig som 

noget sammensat og ikke som en enhed. I vor tids psykologi taler man da også om en 

dobbelt, tredobbelt og mangedobbelt personlighed og taber i mangfoldighedens virvar 

den fundamentale enhed af syne; men i virkeligheden er vor bevidsthed en enhed, og 

forskellighederne skyldes de materialer, hvori den arbejder. 

Menneskets almindelige dagsbevidsthed er den, der arbejder gennem den fysiske hjerne, 

og hvis arbejdsmåde og omfang er bestemt af denne. Den er betinget af alle denne 

hjernes egenskaber og begrænsninger og hæmmet af de forskellige hindringer, der kan 

opstå, for eksempel en blodklump, og den kan bringes til tavshed ved hjernevævets 

opløsning. Hvert øjeblik lægger hjernen hindringer i vejen for dens ytringer og er 

samtidig det eneste redskab, hvorigennem den kan komme til udtryk på det fysiske plan. 

Når bevidstheden vender sin opmærksomhed bort fra den ydre fysiske verden, ignorerer 

den tættere del af den fysiske hjerne og kun benytter dens æteriske dele, forandrer dens 

manifestationer straks karakter. Den skabende fantasi muntrer sig så i æterisk stof, og 

idet den benytter sig af det indhold, som dens tættere tjener har samlet fra den ydre 

verden, ordner den det, skiller det ad og knytter det samme igen efter sin egen smag og 

skaber de lavere drømmeverdener. 

Når den for en stund lægger sin æteriske dragt fra sig, vender sin opmærksomhed bort 

fra den fysiske verden og frigør sig for det fysiske stofs lænker, strejfer den efter behag 

omkring i den astrale verden eller driver ubevidst igennem den, idet den retter hele sin 

opmærksomhed mod sit eget indhold. Fra denne astrale verden modtager den så mange 

indtryk, som den ignorerer eller opfanger, alt efter sit udviklingstrin eller sin 

øjeblikkelige sindsstemning. Hvis den skulle vise sig for en udenforstående iagttager, 

hvad der undertiden kan ske i trancetilfælde, lægger den meget højere kræfter for dagen, 

end det var tilfældet, da den var i den fysiske hjernes fængsel, og det i en sådan grad, at 

en iagttager, der udelukkende dømmer ud fra fysiske erfaringer, let kan komme til at 

anse den for at være en helt anden bevidsthed. 
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Dette er især tilfældet, når astrallegemet er bragt i trance, og man ser himlens fugl stige 

opad mod højere regioner. Dens strålende flugt fortryller iagttageren i en sådan grad, at 

han anser den for at være et nyt væsen og ikke længere den samme skabning, der krøb 

omkring i den fysiske verden. I virkeligheden er den alligevel én og den samme; 

forskellen ligger i de materialer, som den er forbundet med, og hvorigennem den 

arbejder, og ikke i den selv. 

Hvad det andet ovennævnte vigtige forhold angår, så er menneskene endnu ikke 

tilstrækkeligt udviklede til at kunne vurdere noget bevis for bevidsthedens enhed i dens 

virksomhed over det fysiske plan; men dens enhed på dette er nu ved at blive bevist. 

 

 

2. Enheden i den fysiske bevidsthed 

 

Blandt mineral- plante og dyrerigets utallige forskellige arter har man tabt den 

fundamentale enhed i fysisk bevidsthed af syne og har optrukket brede skillelinier, som 

i virkeligheden ikke eksisterer. Man har fuldstændigt benægtet livets tilstedeværelse i 

mineralet og kun nødtvungent anerkendt den for planterigets vedkommende, og H.P. 

Blavatsky blev latterliggjort, fordi hun hævdede, at det var ét liv og én bevidsthed, der 

belivede og besjælede alt. 

”For hver dag der går, bliver dyrets, plantens ja selv krybdyrets og dets rede, klippens, 

enhed med det fysiske menneske klarere og klarere påvist. De består alle af de samme 

fysiske og kemiske bestanddele, og den kemiske videnskab kan med rette sige, at der 

ikke er nogen forskel på det stof, hvoraf en okse og et menneske er dannet; men den 

okkulte lære er langt mere uforbeholden. Den siger: ’Det er ikke kun de kemiske 

forbindelser, der er ens; atomerne i alle legemer fra bjergets til tusindfrydens, fra 

menneskets til myrens og fra elefantens til det træs, der beskytter den mod solen, er 

sammensat af de samme uendeligt små, usynlige liv. Enhver partikel, hvad enten man 

kalder den organisk eller uorganisk, er et liv.”
30

 

Hvis dette er rigtigt, skulle man fra sådanne levende mineraler, planter og dyr kunne 

opnå bevis for overensstemmelse med hensyn til liv, sansning og evne til at reagere på 

indtryk udefra, og selv om vi villigt indrømmer, at vi må regne med en gradvis 

udvikling af sanseevnerne og vente, at manifestationerne bliver mere fuldendte og 

sammensatte, efterhånden som vi stiger op ad livsstigen, må der dog findes tydelige 

tegn på sansning i alt, hvad der deler et og samme liv. 

Man havde intet bevis herfor, da H.P. Blavatsky skrev det anførte; men det har man nu, 

og de skyldes meget passende en østerlandsk videnskabsmand, hvis sjældne dygtighed 

har gjort ham velset i Vesten. 

Professor Jagadish Chandra Bose, M.A. D. Sc. fra Calcutta har med sikkerhed bevist, at 

det såkaldte uorganiske stof reagerer på stimulanser, og at reaktionen er den samme som 

den, der kommer fra metaller, planter, dyr og – så vidt som det har været muligt at 

udføre eksperimenter – mennesker. 

Han indrettede et apparat til at måle den anvendte stimulans og visse reaktionen fra det 

stimulerede legeme i kurver på en roterende cylinder. Derefter sammenlignede han de af 

tin og andre metaller fremkaldte kurver med dem, som blev fremkaldt af en muskel, og 

han så da, at kurverne fra tinnet var de samme som dem, der kom fra musklen, og at 
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andre metaller frembragte kurver af en lignende art, men varierede med hensyn til den 

tid, da de vendte tilbage til deres oprindelige stilling. 

 

 

 
a) en række elektriske svar på successive 

mekaniske stimulanser i tin med mellemrum af et 

halvt minut. 

 

 
            b) mekaniske svar i en muskel 

 

 

 
Figur h. 

 

 

Ved gentagne chok fremkaldte han stivkrampe, både fuldstændig og ufuldstændig, og 

der fremkom ligeartede resultater i mineralet og musklen. 

Der påvistes træthed hos metaller og mindst af alle hos tin. Kemiske reagenter som for 

eksempel rusgifte frembragte lignende resultater hos metallerne som dem, der vides at 

forekomme hos dyr – ophindsende, nedstemmende og dødbringende. (med 

dødbringende menes der tabet af evnen til at reagere). 

En gift kan dræbe et metal ved at fremkalde en tilstand af ubevægelighed, så det ikke 

kan reagere. Hvis man i tide tager sig af det forgiftede metal, kan en modgift redde dets 

liv. 
    Virkninger af: 

    a. ufuldstændig og 

    b. fuldstændig stivkrampe i tin; 

 

 

 

    a’ ufuldstændig og 

    b’ fuldstændig stivkrampe i en muskel 

 

 

 

 

                 figur I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            figur J. 

 

a) normalt svar; b) virkning af gift; c) genoplivelse ved modgift. 
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En stimulans vil forstærke reaktionen. Store og små doser af en gift kan henholdsvis 

dræbe og stimulere, også når det drejer sig om metaller. ”Hvordan kan vi,” spørger 

professor Bose, ”blandt sådanne fænomener trække en skillelinie og sige: ’Her ender 

den fysiske proces, og dér begynder den fysiologiske’? Der findes ingen sådanne 

grænser.”
31

 

Professor Bose har udført en lignende række eksperimenter på planter og har opnået 

lignende resultater. Et friskt stykke af en kålstængel, et friskt blad eller et andet 

plantelegeme kan stimuleres og vil udvise ensartede kurver. De kan udmattes, ophidses, 

nedstemmes og forgiftes. Det er helt gribende at se, hvordan den fine lille lysplet, hvori 

pulsslagene i planten giver sig udtryk, vandrer bort i stadig svagere og svagere kurver, 

når planten er under påvirkning af gift, for til sidst at gå over i en fortvivlende lige linie 

og – standse. Planten er død. Man følte det, som om der var begået et mord, hvad der i 

virkeligheden også var tilfældet.
32

 

Disse beundringsværdige rækker af eksperimenter har placeret den okkulte videnskabs 

lære om livets altomfattende natur på en sikker og fast grundvold af fysiske 

kendsgerninger. 

Marcus Reed har gjort mikroskopiske iagttagelser, som viser tilstedeværelsen af 

bevidsthed i planteriget. Han har iagttaget symptomer på frygt, når plantevævet blev 

beskadiget, og han har også set, at han- og hunceller, der flyder omkring i saften, 

mærker hinandens tilstedeværelse uden at komme i kontakt med hinanden; 

cirkulationen fremskyndes, og de strækker udløbere ud mod hinanden.
33

 

Mere end tre år efter offentliggørelsen af professor Boses eksperimenter fik hans 

iagttagelser en interessant bekræftelse under M. Jean Becquerels studium af N-strålerne, 

af ham meddelt til Videnskabernes Akademi i Paris. Dyr under kloroformbedøvelse 

holder op med at udsende disse stråler, og de udsendes aldrig af et lig. Under normale 

forhold udstråles de af blomster, men under påvirkning af kloroform ophører 

udstrålingen. Metaller udsender dem også; men også for deres vedkommende ophører 

udstrålingen under indflydelse af kloroform. Både dyr, blomster og metaller udsender 

altså uden forskel disse stråler og ophører – ligeledes uden forskel – med at udsende 

dem, når de bliver udsat for påvirkninger af kloroform.
34

 

 

 

3. Hvad der menes med fysisk bevidsthed 

 

Udtrykket ”fysisk bevidsthed” bruges i to forskellige betydninger, og det kan være 

nyttigt at standse et øjeblik for at definere disse. Det bruges ofte for at betegne det, vi i 

det foregående har kaldt ”den almindelige vågne bevidsthed” eller ”dagsbevidstheden,” 

det vil sige menneskets, jivâtmâens, bevidsthed eller – hvis man foretrækker denne 

forklaring – monadens bevidsthed under dens virksomhed gennem jivâtmâen og den 

lavere triade af permanente atomer. Det bruges også i den betydning, hvori det er brugt 
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 Disse detaljer er hentet fra et foredrag af professor Bose ved Royal Institute den 10. maj 1901, ” 

Uorganisk stofs reaktion på stimulanser.” 
32

 Professoren har ikke udgivet denne forelæsning; men de omtalte oplysninger findes i hans bog, 

Response in the Living and Non-living. Jeg (Annie Besant) var så heldig at se eksperimenterne gentaget i 

hans eget hus, hvor man kunne iagttage dem nøje. 
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 ”Consciousness  in Vegetable Matter,” Pall Mall Magazine, juni 1902 
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 N-strålerne skyldes vibrationer i den æteriske genpart, hvorved der fremkaldes bølger i den omgivende 

æter. Kloroform driver den æteriske genpart ud, og derfor ophører bølgerne. Ved døden forlader den 

æteriske genpart legemet, og som følge heraf kan strålerne ikke længere iagttages. 
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her, nemlig om den i fysisk stof virkende bevidsthed, der modtager og besvarer fysiske 

indtryk uden hensyn til nogen overføring af impulserne til de højere plan og til de 

impulser, som sendes til det fysiske legeme fra disse plan. 

I den mere indskrænkede og nøjagtige betydning omfatter det: a. Enhver udadrettet 

impuls fra de af Tredje Logos’ liv besjælede atomer og molekyler; b. enhver lignende 

udadrettet impuls fra organiserede, af Anden Logos’ liv besjælede former, og c. enhver 

lignende fra monadens liv udgående impuls, som har sit udgangspunkt i de permanente 

atomer, men som spirillerne ikke har nogen direkte forbindelse med. Når spirillerne er 

aktive, påvirkes ”den almindelige vågne bevidsthed” eller ”dagsbevidstheden.” Et 

eksempel: Når ammoniak snuses op i næsen, sker der to ting. Der foregår en rask 

udsondring. Det er svaret fra cellerne i lugtekanalen; men der mærkes også en lugt, og 

det er resultatet af en vibration, som forplanter sig til sansecentrene i astrallegemet, hvor 

den opfanges af bevidstheden. Forandringen i bevidstheden indvirker på det første sæt 

spiriller i lugtekanalens atomer og når således frem til dagsbevidstheden eller til den 

arbejdende bevidsthed i den fysiske hjerne. Det er kun gennem spirillerne, at 

forandringer i bevidstheden på de højere plan frembringer forandringer i 

dagsbevidstheden. 

Man må huske på, at ligesom solsystemet er et evolutionsfelt for alle de bevidstheder, 

som udvikler sig i det, således er der inde i det afgrænsede mindre plan eller arealer, der 

tjener som mindre felter. Mennesket er mikrokosmos i universet, og dets legeme tjener 

som evolutionsfelt for myriader af bevidstheder, der er mindre udviklede end dets egen. 

Således foregår alle de tre under a, b og c før omtalte virksomheder i dets legeme, og de 

indgår alle i den fysiske bevidsthed, som virker i det.  Den virksomhed, som berører 

atomernes spiriller, indgår ikke i den, men tilhører jivâtmâens bevidsthed. Nu for tiden 

indvirker den fysiske bevidstheds virksomhed ikke direkte på dagsbevidstheden hos de 

højere dyr eller hos mennesket; men den påvirkede den i den tidligere del af det 

embryoniske liv i gruppesjælen, mens anden Logos’ bevidsthed ”moderligt overvågede” 

de gryende bevidstheder, som stammede fra den. Den fysiske bevidsthed er nu sunket 

ned under ”bevidsthedens tærskel”, hvor den viser sig som ”cellens erindring”, som den 

udvælgende virksomhed i kirtler og papiller og i det hele taget i udførelsen af de 

funktioner, der er nødvendige for opretholdelsen af legemerne. Det er den laveste af 

bevidsthedens aktiviteter, og efterhånden som den kommer til at fungere mere og mere 

aktivt på de højere plan, tiltrækker dens laveste virksomhed ikke længere dens 

opmærksomhed, og denne virksomhed bliver da det, vi kalder automatisk. 

Det er den fysiske bevidsthed, der sigtes til i professor Boses eksperimenter, og det er 

svaret fra denne bevidsthed, som er det samme i tinnet og i dyret, og som giver sig til 

kende i den pulseren, der er angivet ved kurverne. Dyret vil føle stimulansen; men tinnet 

vil ikke føle den. Det er resultatet af bevidsthedens yderligere virksomhed i astralt stof. 

Vi kan således hævde, at bevidstheden, som arbejder i fysisk stof, reagerer på 

forskellige former for stimulering, og at svaret er det samme, enten det kommer fra 

mineralet, planten eller dyret. Bevidstheden udviser den samme karakteristiske 

virksomhed; det er den samme. 

De forskelle vi ser, efterhånden som vi stiger opad, skyldes forbedringer af den fysiske 

mekanisme, der gør det muligt for astrale og mentale – ikke fysiske – 

bevidsthedsytringer at manifestere sig på det fysiske plan. Mennesker og dyr føler og 

tænker bedre end mineraler og planter, fordi deres højere udviklede bevidsthed har 

skaffet sig denne meget forbedrede mekanisme på det fysiske plan; men ikke desto 
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mindre reagerer vore legemer ligesom de lavere legemer på de samme indtryk, og denne 

rent fysiske bevidsthed er den samme i alle. 

I mineralet er det astrale stof, der er forbundet med det permanente astrale atom, så lidt 

aktivt, og bevidstheden i det sover så dybt, at der ikke foregår nogen mærkbar 

påvirkning fra det astrale til det fysiske. I de højere planter synes der at være en slags 

afskygning af et nervesystem; men det er så uudviklet og uorganiseret, at det ikke tjener 

til andet end de enkelte formål. Når det bliver suppleret med virksomhed på astralplanet, 

bliver det astrale hylster, der er forbundet med planten, forbedret, og vibrationerne i 

dette hylster indvirker på den æteriske del af planten og dermed også på dens tættere 

stof. Heraf kommer den afskygning af et nervesystem, som vi har hentydet til i det 

foregående. 

Når vi kommer til dyrestadiet, forårsager den langt større aktivitet hos bevidstheden på 

astralplanet kraftigere vibrationer, som forplanter sig til dyrets æteriske genpart, og ved 

de således frembragte vibrationer i æteren bliver nervesystemet dannet. Det udformes af 

Logos gennem gruppesjælen med hjælp af de ’skinnende’ fra det tredje elementalrige, 

der styrer og leder de æteriske naturånders arbejde; men impulsen kommer fra 

bevidstheden på astralplanet, hvor den arbejder i det permanente atom og i det hylster af 

astralt stof, som det har omgivet sig med, og som er vakt til virksomhed af 

gruppesjælen. Når den første ganske enkle mekanisme er dannet, kan finere indtryk 

opfattes, og disse indtryk bidrager også til evolutionen. Indvirkning og tilbagevirkning 

følger på hinanden, og mekanismen bliver stadig bedre til at modtage og overføre 

vibrationer. 

På dette trin opbygger bevidstheden ikke ret meget på astralplanet, hvor den arbejder i 

et uorganiseret hylster. Organiseringen sker på det fysiske plan gennem bevidsthedens 

bestræbelser for at give sig udtryk. Uklare og usikre, som disse bestræbelser er, foregår 

de under ledelse og hjælp fra gruppesjælen og de ’skinnende’. Dette arbejde skal være 

fuldført i stor udstrækning, inden den tredje livsbølge bliver udsendt, for dyremennesket 

må have udviklet sig med hensyn til hjerne og nervesystem, inden det kan tage imod 

denne store udstrømning, som giver jivâtmâ et arbejdslegeme og muliggør menneskets 

højere evolution. 

 

 

------------------ 
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Kapitel 7 

 

 

Bevidsthedens mekanisme 

 

 

1. Udviklingen af mekanismen 

 

Men kan med fuld ret sige, at menneskets legemer i deres helhed danner bevidsthedens 

mekanisme som redskaber for vilje, tanke og handling; men nervesystemet kan i 

egenskab af det, hvorved den i det fysiske legeme styrer og leder alt, kaldes dens 

specielle mekanisme. Hver celle i legemet er sammensat af myriader af små liv,
35

 

hvoraf hvert enkelt har sin egen spirende bevidsthed. Hver enkelt celle har sin egen 

gryende bevidsthed, der behersker og organiserer disse liv; men den centrale, herskende 

bevidsthed, som benytter hele legemet, styrer og organiserer dette igen og den 

mekanisme, hvori den fungerer i dette øjemed, er nervesystemet. 

Denne nervemekanisme er resultatet af astrale impulser, og bevidstheden må være 

virksom på astralplanet, før den kan bygges op. Impulser, der sættes i gang af 

bevidstheden, når den vil erfare og famlende stræber efter at realisere denne vilje, 

forårsager vibrationer i æterisk stof, og disse vibrationer bliver i kraft af selve stoffets 

natur
36

 til elektricitet, magnetisme, varme og andre kræfter. De er murerne, som 

arbejder under bygmesterens, bevidsthedens impuls. Tilskyndelsen kommer fra 

bevidstheden, og udførelsen sker ved dem. Den styrende intelligens, som den endnu 

ikke kan fremskaffe, bliver leveret af Logos’ liv i gruppesjælen og af naturånderne, der 

som allerede nævnt arbejder under ledelse af de ’skinnende’ fra det tredje elementalrige. 

Vi må altså gøre os klart, at nervestof opbygges på det fysiske plan under impulser fra 

astralplanet, idet de direkte opbyggende kræfter faktisk er fysiske, mens ledelsen og 

igangsættelsen af dem er astral, hvilket vil sige, at den udgår fra bevidstheden, som er 

aktiv på astralplanet. Livskraften, prâna, som flyder i rosenfarvede bølger og pulserer 

langs det æteriske stof i alle nerver – ikke i deres marvskeder, men i deres substans – 

kommer direkte ned fra astralplanet. Den er taget fra det store livsreservoir, Logos, 

bliver specialiseret på astralplanet og derfra sendt ind i nervesystemet. Her blander den 

sig med de magnetiske, elektriske og andre strømme, som danner den rent fysiske 

prâna, der kommer fra det samme reservoir, men gennem dets fysiske legeme, solen. 

Ved nøje undersøgelse har det vist sig, at prânas bestanddele i mineralriget er færre og 

mindre kompliceret ordnet end prânas bestanddele i det højere planterige og her igen 

mindre end i dyre- og menneskeriget. 

Denne forskel skyldes det forhold, at den astrale prâna blandet sig med den fysiske i de 

sidstnævnte riger, men ikke i det første, i hvert fald ikke i nogen mærkbar grad. Efter 

kausallegemets dannelse bliver den prâna, der cirkulerer i det fysiske legemes 
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 Udtrykket ”liv” betegner bevidsthedsenheder, men angiver ikke arten af den således afsondrede 
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enhed. Et atom er et ”liv”, og dets bevidsthed er Tredje Logos’ bevidsthed. En mikrobe er et ”liv”, og 

dens bevidsthed er Anden Logos’ bevidsthed, tilpasset og modificeret som ovenfor nævnt af Planetlogos 

og Jordånden.  
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 55 

nervesystem, langt mere kompliceret, og det viser sig, at den bliver mere og mere 

beriget i løbet af den menneskelige evolution, for når bevidstheden bliver aktiv på 

mentalplanet, blander dette plans prâna sig også med den lavere og således videre, 

efterhånden som bevidsthedens virksomhed fortsætter i højere regioner. 

Vi vil standse et øjeblik ved dette ord ”prâna”, som jeg har oversat ved ”livskraft”. Prân 

er et sanskrit-ord, som betyder at ånde, leve eller blæse. Det er dannet af an, at ånde, 

bevæge sig, leve og deraf åndedræt, i forbindelse med forstavelsen pra, ud, frem. Pra-

an, prân betyder således at ånde, puste ud; og livsånde eller livskraft er det danske ord, 

der svarer bedst til sanskrit-udtrykket. Da der efter hinduernes opfattelse kun er ét liv, 

én bevidsthed overalt, er ordet prâna blevet brugt som betegnelse for det højeste Selv, 

det altopholdende åndedrag. Det er den udstrømmende kraft fra det Ene; for os er det 

Logos’ liv. Derfor kan livet på ethvert plan omtales som planets prâna; den bliver livets 

ånde i enhver skabning. På det fysiske plan er den energi eller kraft, der fremtræder i 

mange former som elektricitet, varme, lys, magnetisme m.m., der kan omdannes til 

hinanden, fordi de fundamentalt er én og samme kraft. På andre plan har vi ingen 

betegnelser for dem; men ideen er klar nok. Tilegnet af et væsen er kraften prâna i den 

mere indskrænkede betydning, hvori den i reglen bruges i den teosofiske litteratur – det 

enkelte individs livsånde. Det er den vitale energi eller livskraft, hvoraf alle andre 

kræfter, kemiske, elektriske og alle andre kun er afledninger og dele. Det lyder derfor 

lidt mærkeligt for okkultisten, når han hører videnskabsmænd rask væk tale om kemisk 

eller elektrisk kraft og betegne dens ophav, livsenergien, som ”forkastet overtro”. Disse 

begrænsede ytringer af livsenergien skyldes kun ordningen af det stof, hvori den virker, 

og hvorved et eller flere eller måske alle på ét nær af dens karaktertræk bliver 

udelukket, som når for eksempel blåt glas udelukker alle stråler undtagen de blå – og det 

røde glas alle undtagen de røde. 

I Den Hemmelige Lære taler H.P. Blavatsky om prânas forhold til nervesystemet. Hun 

citerer og dels bekræfter, dels korrigerer den af Dr. B.W. Richardson fremsatte mening 

om ”nerveæteren”. Solens kraft er den primære årsag til alt liv på jorden,
37

 og solen er 

”opbevaringsstedet for livskraften, der er elektricitetens numenon (abstrakte ide)”.
38

 

”Denne nerveæter er det laveste princip af den ur-essens, som er livet. Det er dyrisk 

vitalitet, der findes overalt i naturen, og som virker i overensstemmelse med de 

betingelser, den forefinder for sin virksomhed. Den er ikke et ’animalsk produkt’; det er 

det levende dyr og den levende blomst og plante, som er produkter af den.”
39

 

På det fysiske plan danner denne prâna, denne livskraft, alle mineraler og er den 

styrende og kontrollerende kraft i de kemisk-fysiologiske forandringer i protoplasmaet, 

som fører til differentiering og opbygning af de forskellige væv i planters, dyrs og 

menneskers legemer. Disse legemer viser dens tilstedeværelse ved deres evne til at 

reagere på indtryk; men en tid lang er denne evne ikke ledsaget af nogen klar 

sansefornemmelse. Bevidstheden har ikke udviklet sig nok til at føle velbehag og 

smerte. 

Når prânastrømmen fra astralplanet med sin egenskab, sansning, blander sig med det 

fysiske plans prânastrøm, begynder den opbygning af et nyt stofarrangement, nemlig 

nervesystemet. Fundamentalt består dette nervesystem af en celle, detaljer i den 

forbindelse kan studeres i enhver nutidig lærebog, som omhandler dette emne.
40

 Dets 
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udvikling består i indre forandringer og i udvækster af cellens stof. Disse udvækster 

bliver omsluttet af marvstof og viser sig så som tråde eller fibre. Ethvert nervesystem, 

hvor udviklet det så end er, består af celler og deres udvækster. Disse bliver mere og 

mere talrige og danner til stadighed flere og flere forbindelser mellem cellerne, 

efterhånden som bevidstheden kræver et mere og mere udviklet nervesystem for at 

kunne give sig udtryk. Denne tilgrundliggende enkelhed som roden til detaljernes 

komplicerede mangfoldighed findes endog hos mennesket, som har det højeste 

udviklede nervesystem. De mange millioner nerveganglier (grupper af nerveceller) i 

hjernen og legemet bliver alle frembragt ved slutningen af den tredje 

svangerskabsmåned, og deres udvikling består i udvidelse og i at deres substans vokser 

ud til fibre. Senere i livet er deres udvikling resultat af tankevirksomheden. Når et 

menneske tænker intenst og vedholdende, forårsager tankevibrationerne kemisk 

virksomhed; dendronerne
41

 skyder derved ud fra cellerne og danner forbindelser og 

krydsforbindelser i alle retninger, bogstaveligt talt stier, ad hvilke prâna pulserer – prâna 

er nu sammensat af faktorer fra det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet – og 

tankevibrationerne vandrer. 

Fra dette sidespring vil vi nu vende tilbage til menneskeriget og se, hvordan 

opbygningen af nervesystemet ved vibrerende impulser fra astralplanet begynder og 

fortsætter. Vi finder en lille gruppe af nerveceller og fine udløbere, som forbinder dem. 

Denne gruppe er frembragt af et center, som allerede har vist sig i astrallegemet, og som 

vi snart skal komme nærmere ind på; en samling af astralt stof som er omdannet til et 

center for modtagelse og besvarelse af indtryk udefra. Fra dette astrale center strømmer 

der vibrationer ind i æterlegemet, hvor de forårsager små æteriske hvirvler, som drager 

partikler af tættere fysisk stof ind i sig og til sidst danner en nervecelle og grupper af 

nerveceller. Disse fysiske centre modtager vibrationer fra den ydre verden, sender 

impulser tilbage til de astrale centre og forøger derved deres vibrationer. De fysiske og 

de astrale centre indvirker således på hinanden, og hvert enkelt af dem bliver mere 

kompliceret og mere effektivt. Efterhånden som vi stiger op gennem dyreriget, ser vi, at 

det fysiske nervesystem bliver bedre og bedre og en mere og mere dominerende faktor i 

legemet. Dette system – det første, der blev dannet – bliver i hvirveldyrene til det 

sympatiske system, der styrer de livsvigtige organer så som hjerte, lunger og 

fordøjelseskanal og fylder dem med livskraft. Det udvikler også langsomt det 

cerebrospinale system, som i sin lavere virksomhed er nøje forbundet med det 

sympatiske, og lidt efter lidt bliver mere og mere fremherskende og først og fremmest 

udvikler sig til at blive det normale organ, hvorigennem dagsbevidstheden kommer til 

udtryk. Det cerebrospinale nervesystem bygges op ved impulser, som har deres 

udspring på mentalplanet, ikke på astralplanet, og det er kun indirekte forbundet med 

det sidstnævnte gennem det sympatiske nervesystem, som er bygget op fra astralplanet. 

Vi skal senere se, hvordan dette forhold fører til astral følsomhed hos dyrene og hos lavt 

udviklede mennesker – en følsomhed, der forsvinder med intelligensens udvikling for 

senere at vende tilbage under den højere menneskelige udvikling. 

De permanente atomer danner den ufuldkomne, men eneste direkte kanal mellem 

bevidstheden i dens manifestation og den åndelige triade, den er forbundet med. Hos de 

højere dyr er disse atomer særdeles virksomme, og i de korte tidsrum mellem deres 

fysiske tilstedeværelser foregår der betydelige forandringer i dem. Efterhånden som 

udviklingen skrider frem, forøges dyrets følsomhed hurtigt ved den tiltagende livsstrøm 
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fra gruppesjælen gennem det permanente atom og ved, at den fysiske mekanisme bliver 

mere og mere kompliceret. Der er forholdsvis lidt følsomhed hos de lavere dyr, og det 

samme er tilfældet med fiskene trods deres cerebrospinale system. Efterhånden som 

udviklingen skrider frem, bliver sansecentrene i det astrale hylster ved med at udvikle 

sig, og hos de højere dyr er disse centre godt organiseret, og sanserne er skarpe. 

Sanseindtrykkene er skarpe; men de er også kortvarige, og med undtagelse af de højest 

stående dyr er der ikke ret meget af det mentale element i dem, hvilket kunne have 

forøget følsomheden for sanseindtryk og gjort den mere vedvarende. 

 

 

2. Astrallegemet eller begærlegemet 

 

 

Astrallegemets evolution må studeres i forbindelse med det fysiske legeme, for samtidig 

med at det, som vi har set, spiller rollen som skaber på det fysiske plan, beror dets egen 

videre udvikling i høj grad på de impulser, det modtager gennem selve den fysiske 

organisme, det har skabt. Der går lang tid hen, i hvilken det ikke har noget selvstændigt 

liv på sit eget plan, og organiseringen af astrallegemet i forhold til det fysiske legeme er 

noget ganske andet og foregår meget tidligere end dets organisering i forhold til 

astralverdenen. I Østen kalder man bevidsthedens astrale og mentale vehikler, når de 

fungerer i forhold til den fysiske verden, for koshaer eller hylstre, og man bruger 

udtrykket sharîra eller legeme om en form, som kan fungere uafhængigt i de synlige og 

usynlige verdener. Denne sondring kan være os til nytte her. 

Mineralets astrale hylster er kun en sky af udvalgt astralt stof og viser ingen mærkbare 

tegn på organisation. Det samme er tilfældet med de fleste planter; men hos nogle synes 

der at være visse antydninger til komponenter og linier, som i lyset af den senere 

udvikling viser sig at være den første begyndelse til organisation, og hos nogle gamle 

skovtræer kan man på enkelte punkter se tydelige dele af astralt stof. Hos dyr bliver 

disse dele tydelige og klart markeret, idet de danner centre af en permanent og 

specialiseret art i det astrale hylster. 

Disse ansamlinger i det astrale hylster er begyndelsen til de centre, som skal opbygge de 

nødvendige organer i det fysiske legeme. Det er ikke de ofte omtalte chakraer eller hjul, 

som hører til selve astrallegemets organisation og gør det egnet til i forbindelse med det 

mentale hylster at fungere på sit eget plan som den lavere type af Østens sûhshma 

sharîra eller subtile legeme. De astrale chakraer står i forbindelse med de astrale sanser, 

så en person, hos hvem de er udviklet, kan se, høre m.m. på astralplanet. De viser sig 

først langt senere end det tidspunkt i udviklingen, vi her beskæftiger os med – et punkt, 

hvor bevidsthedens opfattelsesevner endnu ikke har noget organ – ikke engang på det 

fysiske plan. 

Når disse områder i det astrale hylster viser sig, indvirker impulserne fra bevidstheden 

på astralplanet – under ledelse som tidligere forklaret – på den æteriske genpart og 

danner de førnævnte æteriske hvirvler, og i det astrale hylster og det fysiske legeme 

opstå der således tilsvarende centre, hvorved det sympatiske nervesystem bliver dannet. 

Dette system bliver således altid ved med at stå i direkte forbindelse med de astrale 

centre, selv efter at det cerebrospinale system er udviklet; men fra områderne i den 

forreste del af det astrale hylster bliver der dannet to vigtige centre, som bliver 

forbundet med hjernen gennem det sympatiske system; og lidt efter lidt bliver de 

fremherskende organer for dagsbevidsthedens virksomhed, det vil sige for den del af 
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bevidstheden, som normalt fungerer gennem det cerebrospinale system. Fem af disse ti 

tjener til at modtage specielle indtryk fra den ydre verden og er de centre, hvorigennem 

bevidstheden bruger sine opfattelsesevner. De kaldes på sanskrit jnânendriyaer, der 

bogstaveligt betyder ”kundskabssanser”, det vil sige sanser eller sansecentre, 

hvorigennem man opnår kundskab. Disse frembringer på den tidligere forklarede måde 

fem tydelige æteriske strømhvirvler og danner således fem centre i den fysiske hjerne, 

og disse hjernecentre danner igen hver sit sanseorgan, som de vedbliver at stå i 

forbindelse med. Således opstår de fem sanseorganer, øjnene, ørerne, tungen, næsen og 

huden. Hvert enkelt er specielt indrettet til at modtage indtryk fra den ydre verden, 

svarende til de fem opfattelsesevner, syn, hørelse, smag, lugt og følelse. Det er 

specialiserede måder, hvorpå en del af bevidsthedens opfattelsesevne – dens evne til at 

modtage indtryk udefra – fungerer i de lavere verdener. De tilhører disse lavere 

verdener og de grovere stofformer, der lukker bevidstheden inde og hindrer den i at 

kende andre liv så længe, den er indhyllet på denne måde. De er åbninger i dette tætte 

stofslør, hvorigennem vibrationer kan komme ind og nå frem til den tilhyllede 

bevidsthed. 

De øvrige fem af disse astrale centre tjener til at føre vibrationer fra bevidstheden til den 

ydre verden. Det er de udadførende gange, ligesom kundskabscentrene er de 

indadførende. De kaldes karmendriyaer, der betyder ”handlingssanser”, det vil sige 

sanser eller sansecentre, som skaber handlinger. De udvikler sig på samme måde som de 

andre, idet de danner æteriske strømhvirvler, som skaber bevægelsescentrene i den 

fysiske hjerne. Disse hjernecentre danner igen hver sit bevægelsesorgan, som de 

vedbliver at stå i forbindelse med, nemlig hænderne, fødderne, strubehovedet, 

kønsorganerne og afføringsorganerne. 

Vi har nu et organiseret astralt hylster, og den stadige vekselvirkning mellem dette og 

det fysiske legeme forbedrer dem begge. Disse to indvirker i fællesskab på 

bevidstheden, der igen virker tilbage på dem, og denne vekselvirkning er til gavn for 

dem begge. Som vi allerede har set, bliver de blinde impulser fra bevidstheden ledet i 

deres spil på stoffet af Logos’ liv i gruppesjælen og af naturånderne. Altid er der liv 

eller bevidsthed, som søger at virkeliggøre sig selv i stoffet; og stof som reagerer i kraft 

af sine egne iboende egenskaber belivet af Tredje Logos’ virksomhed. 

 

 

 

3. Overensstemmelse i rodracer 

 

I udviklingen af naturrigerne ser man en lignende rækkefølge i den nuværende fjerde 

runde, idet de foregående runders hovedtræk så at sige gentages i rodracerne, ligesom 

den gennem lange tider fuldbyrdede evolutionshistorie gentages i hvert enkelt nyt 

legemes fosterperiode. Under de to første menneskeracers tilværelse var der 

temperaturforhold, hvor følsomhed ville have været ødelæggende for enhver livsytring, 

og disse racer viser ingen følsomhed overfor velbehag eller smerte på det fysiske plan. I 

den tredje race er der følsomhed overfor voldsomme stød, som volder fornemmelser af 

velbehag eller smerte; men kun nogle af sanserne er udviklet, nemlig hørelse, følelse og 

syn, og det er kun til et lavt trin, som vi snart skal få at se. 

I de to første racer er begyndelsen til ansamlinger i hylstrenes astrale stof synlig; og hvis 

disse ansamlinger havde kunnet forbinde sig med passende fysiske stof, ville der være 

opstået fornemmelser af velbehag og smerte i den fysiske bevidsthed; men der fandtes 
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ikke sådanne forbindelser. Den første race udviser en svag hørelse, den anden en uklar 

reaktion på stød, en gryende følesans. 

Den åndelige triade er på dette udviklingstrin så ufølsom overfor vibrationer fra det ydre 

stof, at den først langsomt begynder at reagere, når den modtager heftige vibrationer 

gennem voldsomme indtryk på det fysiske plan. For den åndelige triade begynder alt på 

det fysiske plan. Den svarer ikke direkte, men indirekte gennem formidling af logos’ 

liv, og først når den fysiske mekanisme er bygget op, slipper de finere impulser 

igennem med en kraft, som er stærk nok til at forårsage tilsvarende vibrationer på det 

astrale, og triaden får en uklar fornemmelse af sanseindtryk. 

 

 

 

------------------- 
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Kapitel 8 

 

 

De første menneskelige trin 

 

 

Den tredje livsbølge 

 

 

Vi er nået frem til midten af den tredje rodrace. Dyremenneskets nervesystem var blevet 

bygget op til et punkt, hvor det for sin videre udvikling behøvede en mere direkte 

tankestrøm fra den åndelige triade, som det var knyttet til. Gruppesjælen havde fuldført 

sit værk for de højest udviklede væsener som det medium, hvorigennem Anden Logos 

beskyttede og nærede sine spæde børn. Nu drejede det sig om at danne grundlaget for 

kausallegemet, det kar der skulle tage imod det nedstrømmende liv. Monadens 

fostertilstand var til ende, og tiden var moden til dens fødsel i den lavere verden. Logos’ 

moderliv havde dannet de legemer til den, hvori den nu kunne leve som et særskilt 

væsen i formernes verden, og den skulle nu komme i direkte besiddelse af sine legemer 

og begynde sin menneskelige evolution. 

Vi har set, at monaderne stammer fra Første Logos og bor på det andet plan, anupâdaka-

planet, i de tidsaldre som vi har givet en oversigt over. Vi har også set, at de med 

forskellige hjælpers bistand tilegnede sig de tre permanente atomer, der repræsenterer 

dem som jivâtmâ, livstråden, på hvilken atomerne er trukket – livstråden gjort af det 

andet plans stof, som går fra det âtmiske atom til det buddhiske, fra dette til det 

manasiske og fra dette tilbage igen til det âtmiske, hvorved ”lysets triangel” på de 

højere plan dannes. Endvidere har vi set, at der fra denne triangels ene side på det 

buddhiske plan udgår en tråd, de lavere plans sûtrâtmâ, hvorpå den lavere triade er 

trukket. 

Tiden er nu inde til en mere fuldstændig forbindelse end den, som repræsenteres af 

denne fine tråd i dens oprindelige form, og nu udvider den sig på en måde. Dette er kun 

en klodset skildring af det forhold, at strålen fra monaden gløder og vokser, så den mere 

antager form af en tragt. ”Tråden mellem den tavse vogter og hans skygge bliver 

stærkere og mere strålende.”
42

 Denne nedstrømning af monadens liv ledsages af en 

stærkt forøget strøm mellem det buddhiske og det manasiske permanente atom; dette 

sidste synes at vågne og sender sitrende vibrationer ud i alle retninger. Andre manasiske 

atomer og molekyler samler sig om det, og der ses en hvirvlende malstrøm på de tre 

øverste underplan af mentalplanet. Der ses en lignende hvirvelbevægelse i den 

skymasse, som omgiver den tilknyttede mentale enhed nedenfor, der som allerede 

beskrevet er indhyllet i det resterende lag af gruppesjælen. Dette lag bliver revet i 

stykker og optaget i hvirvlen ovenfor, hvor det opløses, og kausallegemet, et fint 

hindeagtigt hylster, bliver nu dannet efterhånden som hvirvlen stilner af. Denne 

nedstrømning af liv, der resulterer i dannelsen af kausallegemet, kaldes den tredje 

livsbølge og tilskrives med rette Første Logos, da monaderne kommer fra ham og 

repræsenterer hans trefoldige liv. 

                                                 
42

 The Secret Doctrine bind 1, side 308. Den Hemmelige Lære bind 1, side 293 
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Når kausallegemet omsider er dannet, har den åndelige triade et permanent vehikel for 

sin videre evolution, og når bevidstheden bliver i stand til at fungere frit i dette vehikel, 

bliver det muligt for triaden at styre og lede de lavere vehiklers evolution på en langt 

mere effektiv måde end nogensinde før. 

De første bestræbelser i den retning er dog ikke af nogen særlig intelligent art lige så 

lidt som det lille barns første bevægelser, selv om vi véd, at de står i forbindelse med en 

intelligens. Monaden er nu virkelig født på det fysiske plan; men den må fortsat 

betragtes som et lille barn, der må gennemleve en uhyre tidsperiode, før dens magt over 

det fysiske legeme bliver andet og mere end et sådant barns. 

 

 

2. Menneskelig udvikling 

 

Det ses ganske tydeligt, når man betragter mennesket, som det var i sine første dage. 

Disse for længst uddøde lemurier – med undtagelse af de væsener, som allerede havde 

udviklet bevidstheden i en betydelig grad, og som lod sig føde i de klodsede lemuriske 

legemer for at lede den menneskelige udvikling – var meget dårligt udviklet med 

hensyn til sanseorganer. Lugte- og smagsorganerne var ikke udviklet, men kun i færd 

med at blive dannet. Deres følsomhed overfor velbehag og smerte var kun ringe. 

Hos atlantiderne var sanserne langt mere aktive. Synet var skarpt og hørelsen ligeså. 

Smagen var mere udviklet end hos lemurierne, men endnu ikke særligt højt. Grov og 

ramt smagende mad var ganske acceptabelt, ja endda tiltrækkende, og kød i 

opløsningstilstand blev foretrukket frem for finere retter, som man ikke syntes smagte af 

noget. Legemet var ikke særlig følsomt overfor kvæstelser, og selv alvorlige sår voldte 

ikke store smerter eller afkræftelse, men lægedes meget hurtigt. Selv voldsomme 

lemlæstelser satte dem ikke ude af stand til at fungere. De endnu eksisterende rester af 

den lemuriske race såvel som den vidt udbredte atlantiske udviser fremdeles forholdsvis 

ringe følsomhed overfor smerte, og kvæstelser, som ville gøre det af med et femte races 

menneske, udstår de uden andre følger end en ret ubetydelig partiel beskadigelse. Det 

fortælles om en nordamerikansk indianer, at han kæmpede videre efter at siden af det 

ene lår var blevet hugget af, og han gik i felten igen efter tolv til fjorten timers forløb. 

Denne egenskab ved den fjerde races legemer sætter et uudviklet menneske i stand til 

roligt at udholde og komme sig efter pinsler, der ville få et femte races menneske til at 

dø af nervechok. 

Disse forskelligheder skyldes hovedsageligt den forskellige udvikling af det permanente 

atom, det fysiske legemes kerne. Der vælder en stærkere livsstrøm ned i den femte 

rodrace, en strøm som forårsager en større indre udvikling af det permanente atom, og 

den tager til, efterhånden som udviklingen skrider frem. Under denne proces forøges 

den komplicerede mangfoldighed af vibrerende kræfter i det fysiske permanente atom 

og ligeledes i den mentale enhed. Efterhånden som den ene inkarnation følger på den 

anden, og disse permanente kerner, hver på sit plan, samler de nye mentale, astrale og 

fysiske hylstre omkring sig, trækker de gennem deres udvikling højere og højere 

udviklede atomer til sig på deres respektive plan og opbygger således et stadigt 

forbedret nervesystem, hvorigennem den stadigt tiltagende bevidsthedsstrøm kan flyde. 

På denne måde opbygges det fint organiserede nervesystem hos den femte races 

mennesker. 

Hos et menneske af femte race er den indre differentiering af nervecellerne stærkt 

forøget, og de indbyrdes forbindelser mellem dem er meget talrige. I almindelighed kan 
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man sige, at bevidstheden hos denne races mennesker fungerer på astralplanet og har 

trukket sig tilbage fra det fysiske legeme undtagen for det cerebrospinale nervesystems 

vedkommende. Kontrollen med legemets livsvigtige organer er overladt til det 

sympatiske system, som gennem lange tidsaldre er blevet opøvet til at udføre dette 

arbejde og nu holdes i gang ved impulser fra andre astrale centre end de før omtalte ti. 

Dette system er nu ikke længere genstand for overlagt opmærksomhed fra 

bevidsthedens side, selv om det naturligvis stadig bliver opretholdt af denne, der nu er 

optaget af andre ting. Som vi snart skal få at se, kan det dog udmærket godt lade sig 

gøre at drage bevidsthedens opmærksomhed tilbage til denne del af dens mekanisme og 

genoprette fornuftens herredømme over den. Hos de højere udviklede medlemmer af 

den femte race sendes bevidsthedens vigtigste impulser ned fra den mentale verden, 

arbejder sig ned gennem den astrale verden til den fysiske, hvor den stimulerer den 

fysiske nervevirksomhed. Det er den fine, skarpsindige og intelligente bevidsthed, der 

mere sættes i bevægelse af ideer end af sanseindtryk, og som er mere virksom i de 

mentale og emotionelle hjernecentre end i dem, der har med sanseindtryk og 

bevægelsesfænomener at gøre. 

Når det drejer sig om at reagere på rent fysiske indtryk, er sanseorganerne hos den femte 

races mennesker ikke så virksomme og skarpe som hos de højest udviklede individer af 

den fjerde race. Øjnene, ørerne og føleorganerne reagerer ikke på vibrationer, som ville 

have indvirket på den fjerde races sanseorganer. Det er også betegnende, at disse 

organer er skarpest i den tidlige barndom, og at deres følsomhed aftager fra det sjette år 

og opefter. Samtidig med, at de bliver mindre skarpe til at modtage rene sanseindtryk, 

bliver de på den anden side mere modtagelige for sansefornemmelser, der er blandet 

med følelser, og det fine i farver og toner både i naturen og i kunsten appellerer mere 

effektivt til dem. Den højere og mere indviklede organisation af sansecentrene i hjernen 

og i astrallegemet synes at medføre forhøjet følsomhed for skønhed i farve, form og 

tone, men nedsat evne til at reagere på de sanseindtryk, der ikke har noget med følelser 

at gøre. 

Den femte races legemer er også mere ømfindtlige overfor chok end den fjerde og tredje 

races, da deres opretholdelse er mere afhængig af bevidstheden. En nerverystelse føles 

langt stærkere og medfører langt større afkræftelse. En alvorlig lemlæstelse er ikke 

længere et spørgsmål om en sønderrevet muskel eller iturevne væv, men om en farlig 

nerverystelse. Det højt udviklede nervesystem fører budskabet om ulykken til 

hjernecentrene og derfra videre til astrallegemet, hvor det forstyrrer og foruroliger den 

astrale bevidsthed. Dette efterfølges af forstyrrelse på mentalplanet. Fantasien vækkes, 

erindringen ansporer forudfølelsen, og de fremstormende mentale impulser forstærker 

og forlænger sanseindtrykkene. Disse bringer igen nervesystemet i affekt, og den 

overdrevne ophidselse af dette indvirker på de livsvigtige organer, hvorved der opstår 

organiske forstyrrelser. Alt dette fører til formindskelse af vitaliteten og langsom 

helbredelse. 

I det højt udviklede femte races legeme bliver derfor også de fysiske tilstande i høj grad 

behersket af de sjælelige, og stor ængstelse, sjælelig lidelse og bekymringer, som 

fremkalder nerveanspændelse, forstyrrer let de organiske processer og fører til svaghed 

eller sygdom. Sjælsstyrke og sindsro befordrer derfor direkte den fysiske sundhed, og 

når bevidstheden er blevet definitivt etableret på astral- eller mentalplanet, er 

emotionelle og mentale forstyrrelser langt hyppigere årsag til sygdom end afsavn af 

enhver art, der rammer det fysiske legeme. I fysisk forstand lever det udviklede femte 

races menneske bogstavelig talt i sit nervesystem. 
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3. Sjæle og legemer som ikke passer sammen 

 

Vi må lægge mærke til en betydningsfuld omstændighed, der vedrører det yderste 

vigtige forhold mellem nerveorganismen og bevidstheden. Når en menneskelig 

bevidsthed, som endnu ikke har udviklet sig ud over den senere lemuriske eller den 

tidligere atlantiske type, bliver født i et femte races legeme, frembyder den et 

ejendommeligt og interessant studium. (Vi skal ikke her komme nærmere ind på 

grundene til en sådan fødsel, men nøjes med at bemærke, at når de mere fremskredne 

nationer annekterer lande, som er beboet af mindre udviklede stammer, og direkte eller 

indirekte udrydder indbyggerne, bliver de folk, der således summarisk bliver drevet ud 

af deres legemer, nødt til at finde sig nye boliger. Under de højere racers stadigt 

stigende flodbølge bliver de vilde tilstande, som passer for dem, vanskeligere og 

vanskeligere at finde, og de bliver derfor nødt til at reinkarnere under de laveste 

forhåndenværende kår som for eksempel i de store byers skumle kvarterer og i familier 

med forbrydertyper. De bliver ved karmiske bånd draget til den nation, som fratog dem 

deres land.) Sådanne personer bliver inkarneret i femte races legemer af det dårligste 

materiale, der kan opdrives. I disse femte races legemer lægger de så egenskaber for 

dagen, som tilhører den tidligere fjerde eller den tredje race, og selv om de har den ydre 

fysiske nerveorganisme, har de ikke den indre differentiering i nervestoffet, som kun 

kommer, når kræfter fra den astrale og mentale verden indvirker på fysisk stof. Vi 

lægger mærke til deres manglende evne til at reagere på indtryk udefra, medmindre 

indtrykkene er voldsomme, hvilket er tegn på den individuelle bevidstheds lave 

udviklingsgrad. Vi lægger også mærke til den dorskhed, de falder tilbage i, når den 

voldsomme fysiske stimulans udebliver, hvordan kravet på en sådan stimulans vender 

tilbage, når de vækkes af fysiske behov, hvordan der under voldsomme indtryk på 

sanseorganerne rører sig en svag mental virksomhed, som ophører, når sanseorganerne 

er i ro, og endelig lægger vi mærke til den fuldstændige mangel på reaktion overfor en 

tanke eller en ophøjet følelse – ikke en afvisning af tanken eller følelsen, men 

manglende bevidsthed om den. Ophidselse eller voldsom heftighed hos en sådan person 

er i reglen forårsaget af noget udefra, noget, der fremstiller sig for ham i fysisk 

skikkelse, og som hans gryende forstand sætter i forbindelse med muligheden af at få en 

eller anden lidenskab tilfredsstillet – en lidenskab, som han husker og gerne vil føle 

igen. En sådan person behøver aldeles ikke at have til hensigt at begå røveri eller mord; 

men han kan anspores til det ene eller den andet eller til begge dele bare ved synet af en 

velklædt forbipasserende, der ser ud til at have penge, for penge betyder tilfredsstillelse 

af sult, tørst eller kønsdrift. Han bliver straks ansporet til at overfalde den 

forbipasserende, og tanken bliver omgående efterfulgt af handling, hvis han da ikke 

bliver forhindret i sin hensigt af en fysisk og iøjnefaldende fare som for eksempel synet 

af en politibetjent. Det er den legemliggjorte fysiske fristelse, der vækker tanken om at 

begå forbrydelsen. En, der planlægger en forbrydelse på forhånd, er højere udviklet. Det 

uudviklede menneske begår en forbrydelse efter en øjeblikkelig indskydelse, 

medmindre han står ansigt til ansigt med en anden fysisk legemliggørelse, nemlig en 

legemliggjort kraft, som han frygter, og når forbrydelsen er begået, er han utilgængelig 

for enhver appel til skam eller anger; han er kun modtagelig for rædsel. 
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Disse bemærkninger sigter naturligvis ikke til den intelligente forbryder, men kun til 

den i kraft af sin fødsel brutale og stupide type, det tredje og fjerde races uudviklede 

menneske i et femte races legeme. 

Efterhånden som nutidens tankegang bliver mere og mere farvet af den ældgamle 

visdoms sandheder, vil disse sandheder blandt anden uvægerligt få indflydelse på 

behandlingen af forbryderen. Forbrydere som den her omtalte vil ikke blive brutalt 

straffet, men vil til stadighed blive holdt under streng disciplin og så vidt muligt hjulpet 

til hurtigere fremskridt, end det ville have været muligt for dem at opnå under det 

uudviklede menneskes livsvilkår. En mere indgående betragtning af dette ville dog føre 

os for langt bort fra vort egentlige studium, og vi vil nu vende tilbage til bevidsthedens 

virksomhed på astralplanet, således som den viser sig hos de højere dyr og de lavere 

mennesketyper. 

 

 

4. Bevidsthedens daggry på astralplanet 

 

Vi har set, at astral organisation går forud for og danner det fysiske nervesystem, og vi 

skal nu se, hvordan dette må indvirke på bevidsthedens virksomhed. Man ville vente at 

se, at bevidstheden på astralplanet ville have svage og uklare fornemmelser af indtryk 

på sit astrale hylster i lighed med de svage indtryk, den mærker på sit fysiske legeme, 

når det drejer sig om mineralerne, planterne og de laveste dyr. Sådanne fornemmelser af 

astrale indtryk vil også i lang tid gå forud for enhver egentlig organisation i det astrale 

hylster, det vil sige den organisation som skal danne broen mellem det mentale og det 

fysiske og lidt efter lidt udvikle det astrale hylster til et astralt legeme som 

bevidsthedens uafhængige vehikel på astralplanet. Som vi har set, er den første 

organisation i det astrale hylster en reaktion på indtryk, der modtages gennem det 

fysiske legeme, og den udvikles i forbindelse med dette legeme. Den har intet direkte at 

gøre med modtagelsen, koordineringen og forståelsen af astrale indtryk, men er optaget 

af at påvirkes og selv indvirke på det fysiske nervesystem. Bevidsthed går overalt forud 

for selv-bevidsthed, og udviklingen af bevidsthed på astralplanet foregår samtidig med 

udviklingen af selv-bevidsthed på det fysiske – noget vi snart skal få at se. 

 Indtrykkene fra astralplanet på det astrale hylster frembringer vibrationsbølger over 

hele det astrale hylster, og den bevidsthed, som er omsluttet af det, bliver lidt efter lidt 

opmærksom på disse bølger uden at henføre dem til nogen ydre årsag. Den famler efter 

de langt stærkere fysiske indtryk, og al den opmærksomhed, den har udviklet, bliver 

rettet mod dem. De komponenter af astralt stof, som er forbundet med de fysiske 

nervesystemer, deltager naturligvis i det astrale hylsters bølgebevægelser. De 

vibrationer, der er forårsaget af disse bølger, blander sig med dem, som kommer fra det 

fysiske legeme, og indvirker ligeledes på de vibrationer, som bevidstheden sender ned 

til dette legeme gennem de nævnte komponenter. Der dannes herved en forbindelse 

mellem astrale indtryk og det sympatiske system, og disse indtryk spiller en betydelig 

rolle i dets udvikling. Når bevidstheden, der arbejder i det fysiske legeme, langsomt 

begynder at opdage en ydre verden, vil disse astrale indtryk, der lidt efter lidt bliver 

klassificeret under de fem sanser ligesom indtrykkene fra det fysiske plan, blande sig 

med de fysiske indtryk, og det mærkes ikke, at de er af forskellig oprindelse. Heri består 

den lavere clairvoyance, som går forud for den store udvikling af tankesindet. Så længe 

det sympatiske nervesystem fungerer som bevidsthedens vigtigste mekanisme, vil 

indtrykkenes oprindelse, hvad enten den er astral eller fysisk, blive ved med at være den 
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samme for bevidstheden. Selv de højere dyr, i hvilke det cerebrospinale nervesystem er 

veludviklet, men endnu ikke bevidsthedens vigtigste mekanisme undtagen i dets 

sansecentre, kan ikke skelne mellem fysisk og astralt syn, lyd m.m. En hest vil springe 

over et astralt legeme, som om det var et fysisk; en kat vil gnide sig mod en astral 

skikkelses ben, og en hund vil knurre mod en sådan. Hos hunden og hesten er der en 

urolig følelse af noget, der er anderledes, og denne følelse kommer til udtryk i den 

frygtsomhed overfor sådanne foreteelser, som man ofte kan mærke hos disse dyr. 

Hestens nervøsitet – trods hvilken den kan trænes til at møde slagmarkens farer og 

endda, som tilfældet er med de arabiske hopper, lære at løfte sin faldne rytter op og 

bære ham bort midt i frygtelige omgivelser – synes hovedsageligt at skyldes dens 

forvirring og uklarhed med hensyn til dens omgivelser, - det vil sige dens mangel på 

evne til at skelne mellem det, som den senere hen vil lære at betegne som ”objektive 

realiteter,” som dens legeme kan blive beskadiget ved at komme i berøring med, og 

”blændværk” eller ”hallucinationer,” som dens krop uskadt kan passere igennem. For 

den er de alle sammen ”virkelige”, og forskellen i deres adfærd foruroliger den. Hos en 

ualmindelig klog hest er nervøsiteten ofte størst, fordi den er ved at udvikle en 

dæmrende følelse af forskel mellem selve fænomenerne, i begyndelsen, før den forstår 

det, gør det den endnu mere urolig. 

Det uudviklede menneske, som lever mere i det cerebrospinale nervesystem, skelner 

mellem de fysiske og de astrale fænomener, skønt de sidste er lige så virkelige for ham 

som de første. Han henfører dem til en anden verden, hvortil han henviser alt, der ikke 

opfører sig på den måde, han anser for at være den normale. Han véd ikke, at han med 

hensyn til disse er bevidst gennem det sympatiske nervesystem og ikke gennem det 

cerebrospinale. Han er sig dem alle bevidst – det er det hele. Lemurierne og atlantiderne 

var sig næsten mere astralt bevidst end fysisk. Astrale indtryk, som satte hele det astrale 

hylster i bølgebevægelse, kom gennem astrallegemets sansecentre til det sympatiske 

systems centre i det fysiske legeme, og de mærkede dem ganske tydeligt. Deres liv var 

mere behersket af sanseindtryk og lidenskaber end af fornuft, og det astrale hylsters 

særlige mekanisme, det sympatiske system, var dengang bevidsthedens vigtigste 

værktøj. 

Efterhånden som det cerebrospinale system blev udviklet og mere og mere indtog sin 

specielle stilling som bevidsthedens hovedmekanisme på det fysiske plan, blev 

opmærksomheden rettet mere og mere mod den ydre fysiske verden, og bevidsthedens 

virksomhedsaspekt, tankesindet, kom mere og mere i forgrunden. Det sympatiske 

system blev underordnet. Dets tilkendegivelser blev mere og mere upåagtede og 

druknede i strømmen af de grovere og mere massive fysiske indtryk udefra. Dette første 

til en formindskelse af den astrale bevidsthed og en forøgelse af intelligensen; men 

endnu er der dog i næsten alle og enhver en uklar fornemmelse af uforståede indtryk, 

som modtages fra tid til anden. 

På det nuværende udviklingstrin forekommer denne lavere clairvoyance fremdeles 

blandt menneskelige væsener, men hos personer med meget indskrænket intelligens. De 

har ikke noget fornuftgrundlag for den og ikke ret meget herredømme over dens 

udøvelse. Forsøg på at forstærke den kan let føre til nerveforstyrrelser af en meget 

hårdnakket art, og disse forsøg er i modstrid med evolutionens lov, som altid arbejder 

fremad mod højere mål og ikke i tilbagegående retning. 

Da loven ikke kan ændres, vil forsøg på at modarbejde den kun føre til forstyrrelser og 

sygdom. Vi kan ikke vende tilbage til den tilstand, hvor det sympatiske system var det 

fremherskende, uden at det kommer til at gå ud over helbredet og den højere 
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intellektuelle udvikling. Det er derfor, der er så farligt at følge mange af de anvisninger, 

der bliver publiceret vidt og bredt, og som går ud på at meditere over solar plexus og 

andre af det sympatiske nervesystems centre. 

Disse øvelser, hvoraf nogle få er kommet til Vesten, er i Indien sat i system som Hatha 

Yoga. Man genvinder herredømmet over de muskler, som ikke er underkastet viljens 

bud, og kan således modarbejde fordøjelsesorganernes virksomhed, standse hjertets 

slag, kaste op, når man ønsker det m.m. Det koster megen tid og stort besvær at blive i 

stand til at udføre sådanne kunststykker, og når alt kommer til alt, har man ikke opnået 

andet end at føre de muskler, som viljen for længst har overladt til det sympatiske 

nervesystem, tilbage til dens herredømme. Ligesom denne overladelse skete ved, at 

opmærksomheden lidt efter lidt blev vendt bort fra dem, er det ved koncentration af 

opmærksomheden på de pågældende legemsdele, at den tidligere evne vender tilbage. 

Da sådanne præstationer imponerer de uvidende, der betragter dem som bevis på 

åndelig storhed, bliver de ofte praktiseret af mennesker, som ønsker magt og ikke kan 

opnå den på en mere retmæssig måde. Desuden er de den letteste form for Hatha Yoga 

og volder mindre lidelse end at holde en arm udstrakt, til den visner, eller at ligge på et 

leje af pigge. 

Når det cerebrospinale system midlertidigt bliver stillet i bero, fornemmes impulserne 

fra det astrale hylster i bevidstheden gennem det sympatiske system. Heraf kommer 

”klarsyn” i trance, selvfrembragt eller påtvunget, evnen til at læse i astrallyset ved hjælp 

af en krystalkugle og andre lignende påfund. Den delvise eller fuldstændige afbrydelse 

af bevidsthedens virksomhed i det højere vehikel får den til at rette sin opmærksomhed 

mod det lavere. 

For at forebygge misforståelse vil det her være på sin plads at tilføje, at den højere 

clairvoyance ikke går forud for sjælens vækst, men følger efter denne, og at den ikke 

kan forekomme, før organisationen af astrallegemet til forskel fra det astrale hylster har 

nået en temmelig stor højde. Når dette ved intellektuel virksomhed og 

fuldkommengørelsen af den fysiske intellektuelle mekanisme har fundet sted, bliver de 

allerede omtalte virkelige astrale sanser udviklet – der på grund af deres hvirvlende 

udseende kaldes ’chakraer’ eller ’hjul’. Disse udvikles på astralplanet som astrale sanser 

og organer, og de bliver opbygget og kontrolleret fra mentalplanet, ligesom 

hjernecentrene blev det fra astralplanet. Bevidstheden arbejder da på mentalplanet og 

bygger sin astrale mekanisme, ligesom den tidligere arbejdede på astralplanet og 

byggede sin fysiske mekanisme; men nu arbejder den med langt større kraft og 

forståelse, da den har udfoldet så mange af sine evner. Den former også centre i det 

fysiske legeme fra de sympatiske og det cerebrospinale system-centre, der skal fungere 

som det fysiske plans mekanisme til at bringe vibrationer fra de højere plan ind i 

hjernebevidstheden. Efterhånden som disse centre bliver levendegjort, vil man kunne få 

kundskab til brug for bevidstheden under dens arbejde i det fysiske nervesystem. Det er 

som sagt den højere clairvoyance, den intelligente og selvstyrende udøvelse af 

bevidsthedens evner i astrallegemet. 

Under denne klatren opad bliver bevidsthedens evner således vækket på det fysiske plan 

og derefter i rækkefølge på astral- og mental-planet. De astrale og mentale hylstre må 

være højt udviklede, før de kan udvikles yderligere til at blive til det subtile legeme, der 

fungerer uafhængigt på de højere plan og derefter bygger den mekanisme, som er 

nødvendig til udøvelsen af disse højere evner i den fysiske verden; og selv når 

mekanismen er parat, dannet af rene tanker og rent begær, skal den på det fysiske plan 
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levendegøres af kundalinis ild, som vækkes og styres af bevidstheden, der virker i den 

fysiske hjerne. 

 

 

--------------- 
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Kapitel 9 

 

 

Bevidsthed og selv-bevidsthed 

 

 

1. Bevidsthed 

 

 

I en meget lang tidsperiode, nemlig hele den senere del af planters, dyrs og den normale 

menneskeheds evolution helt op til vore dage, er, som vi har set, det astrale hylster eller 

begærhylstret underordnet det fysiske med hensyn til bevidsthedens virksomhed. Vi vil 

nu følge bevidsthedens eller livets udfoldelse og se, hvordan den bliver opmærksom på 

sine omgivelser. Mens nervesystemet med rette kan siges at være skabt fra astralplanet, 

er det ikke desto mindre skabt i den hensigt at give udtryk for bevidstheden på det 

fysiske plan og for at fremme dens effektive virksomhed på dette. Det er her, 

bevidstheden først skal blive til selv-bevidsthed. 

Når vibrationerne fra den ydre verden spiller på det fysiske hylster, der omslutter 

barneselvet, jivâtmâen, strålen fra monaden, fremkalder de først en reaktion i form af 

vibrationer i dette selv, en dæmrende bevidsthed i det, en følelse som selvet ikke 

henfører til noget ydre, selv om den er forårsaget af indtryk udefra. Det er en forandring 

udenfor selvets inderste fine slør, der er iklædt hylstre af tættere stof. Denne forandring 

udenfor forårsager så en bevidsthedshandling – en bevidsthed om en forandring eller en 

forandret tilstand. Det kan være en tiltrækning, en dragning henimod, som udøves af en 

ydre genstand over hylstrene, og som når ind til selvets inderste svøb, hvorpå der efter 

en udvidelse af hylstrene følger en udvidelse af dette svøb henimod den tiltrækkende 

genstand. Denne udvidelse er en forandring af tilstand og forårsager en følelse, en 

bevidsthedshandling. Det kan også være en frastødning, en bortdrivelse, der ligeledes er 

fremkaldt af en ydre genstand og rettet mod hylstrene, og som når ind til selvets inderste 

svøb og forårsager en svag tilbagetrækning i dette som følge af hylstrenes 

tilbagetrækning fra den frastødende genstand. Dette er også en tilstandsforandring og 

forårsager en tilsvarende forandring i bevidstheden. 

Hvis vi undersøger hylstrenes tilstand under en tiltrækning og en frastødning, ser vi, at 

de er helt forskellige. Når indtrykkene af en ydre genstand forårsager en rytmisk 

vibration i disse hylstre – det vil sige når stoffet i dem bringes til at ordne sig i 

regelmæssige bølgelinier af forfinelse og fortættelse – muliggør denne ordning af det 

indesluttede stof en udveksling af liv mellem de to genstande, som er kommet i berøring 

med hinanden, og graden af denne udveksling beror på, i hvilken udstrækning 

forfinelsen og fortættelsen i det ene legeme svarer de samme forhold i det andet legeme. 

Denne udveksling, denne delvise forening af to adskilte liv gennem de adskillende 

stofhylstre er ”velbehag”, og det, at livet i det ene hylster søger hen mod livet i det 

andet, et ”tiltrækning.” Heri ligger velbehagets væsen, hvor kompliceret velbehaget så 

end måtte blive. Det er en følelse af at ”være mere”, en fornemmelse af forøget og 

udvidet liv. Jo mere udviklet livet er, des større er det velbehag, som ligger i denne 

”merfølelse”, denne udvidelse mod det andet liv, og hvert enkelt af dem opnår 

merfølelsen ved foreningen med det andet. Da rytmiske vibrationer og tilsvarende 

forfinelser og fortætninger gør denne udveksling af liv mulig, siges det med rette, at 
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”harmoniske vibrationer er behagelige”. Hvis indtrykket af en ydre genstand derimod 

forårsager en skurrende mislyd af vibrationer i en bevidstheds hylstre, det vil sige, når 

stoffet i dem bringes til at ordne sig på en uregelmæssig måde ved at bevæge sig i 

modstridende retninger og komme i konflikt med sig selv, lukker det deri indesluttede 

liv sig inde; det isolerer sig, og dets under normale forhold udstrømmende stråler bliver 

hæmmet, standset og vender endog tilbage til det selv. Denne standsning af den normale 

virksomhed er ”smerte”, der tiltager i takt med den indad drivende kraft, og resultatet af 

den indad drivende proces er ”frastødning”. Her ser men også, at jo mere udviklet livet 

er, des større er smerten ved dette voldsomme omslag i dets normale virksomhed og ved 

den følelse af frustration, som følger med omslaget. Derfor er ”uharmoniske vibrationer 

smertefulde”. Det må bemærkes, at dette gælder for alle hylstres vedkommende, selv 

om det astrale hylster med tiden omdannes til at blive den specielle modtager af den 

klasse af sansefornemmelser, der senere bliver kaldt behagelige og smertefulde. I løbet 

af udviklingen bliver en almindelig livsfunktion således til stadighed specialiseret, og et 

særskilt organ regelmæssigt benyttet til udførelse af den specialiserede funktion. Da 

astrallegemet er vehiklet for begær, er behovet for dets specielle modtagelighed for 

velbehag og smerte iøjnefaldende. 

Fra dette korte sidespring om hylstrenes tilstande vender vi nu tilbage til selve 

bevidsthedsspiren og finder det bemærkelsesværdigt, at der hos denne ikke er noget, der 

tyder på, at den er opmærksom på nogen ydre genstand, i hvert fald ikke i dette ords 

almindelige betydning. Bevidstheden har endnu ikke kendskab til noget ydre og indre, 

til objekt eller subjekt. Den guddommelige spire er først nu ved at blive bevidst. Det 

bliver den ved denne forandring i tilstanden, denne bevægelse i hylstrene, denne 

udvidelse og sammentrækning, for bevidstheden eksisterer kun i og ved forandring. Her 

foregår altså bevidsthedens fødsel for den adskilte guddommelige spires vedkommende; 

den fødes ved forandring, ved bevægelse. Hvor og når denne første forandring 

indtræder, dér vil bevidstheden fødes i denne adskilte guddommelige spire. 

Selve iklædningen i det ene stofhylster efter det andet på de successive plan giver stødet 

til disse første uklare og svage forandringer i spiren, der er bevidsthedens fødsel; og der 

går utallige tidsaldre, i hvilke disse forandringer efterhånden bliver mere tydelige, og 

hylstrene får mere bestemte former på grund af de uophørlige indtryk udefra og de lige 

så uophørlige vibrationsreaktioner indefra. 

Bevidsthedens tilstand på dette trin kan kun betegnes som en tilstand af ”følelse”, der 

langsomt bliver mere og mere klar og antager to former, velbehag og smerte – nemlig 

velbehag ved udvidelse og smerte ved sammentrækning. Det bør bemærkes, at denne 

bevidsthedens oprindelige tilstand ikke udviser de tre velkendte aspekter, vilje, visdom 

og virksomhed, end ikke den første antydning hertil. ”Følelse” går forud for disse og 

tilhører bevidstheden som et hele, selv om den på senere udviklingstrin viser sig så 

meget i forbindelse med vilje-begær-aspektet, at den næsten bliver identificeret med det. 

I flertal som ”følelser” tilhører den i virkeligheden dette aspekt, der fremtræder 

allerførst som en differentiering i bevidstheden. 

Efterhånden som de to tilstande, velbehag og smerte, bliver mere klart grundfæstet i 

bevidstheden, afføder de de tre aspekter. 

Efterhånden som velbehaget svinder bort, efterlader det i bevidstheden en fortsættelse af 

tiltrækningen, en erindring, der bliver til en uklar famlen efter den, en svag tendens til at 

følge efter den svindende følelse, en bevægelse – alt for ubestemt til at kunne kaldes en 

bestræbelse – for at holde følelsen tilbage. På samme måde forholder det sig med 

smerten. Idet den svinder bort, efterlader den i bevidstheden en fortsættelse af 
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frastødning, igen en erindring, og denne bliver ligeledes til en svag bevægelse for at 

drive smertefornemmelsen bort. 

Disse tilstande afføder en erindring om tidligere velbehag og smerte, hvilket er den 

første begyndelse til tankens aspekt, og en længsel efter igen at føle velbehag eller 

undgå smerte, hvilket er spiren til begær-aspektet. Denne længsel tilskynder til 

bevægelse, som er kimen til virksomhedsaspektet. Således bliver bevidstheden fra sin 

oprindelige følelsesenhed differentieret i sine tre aspekter og gentager derved i det små 

den kosmiske proces, hvorved den trefoldige guddom altid fremstår fra den Ene 

Tilværelse. 

Det er endnu et eksempel for det hermetiske aksiom: ”Som foroven, således også 

forneden.” 

 

 

2. Selv-bevidsthed 

 

Det spirende begær famler efter velbehag, men endnu ikke efter dets ophav, for 

bevidstheden er endnu indenfor grænserne af sit eget rige; den er kun bevidst i det indre 

og kun om forandringer i dette indre. Bevidstheden har endnu ikke rettet 

opmærksomheden udad og er ikke engang klar over, at der er noget ydre, selv om dette 

ydre hele tiden hamrer løs på dens vehikler og først og fremmest på det fysiske, som det 

er lettest at indvirke på udefra og vanskeligst indefra. De vedholdende og voldsomme 

chok udefra drager dog lidt efter lidt dens opmærksomhed i den retning, hvorfra de 

kommer. Deres uregelmæssighed, det uventede ved dem, deres uophørlige angreb, det 

fremmedartede ved dem i forhold til dens egne langsomme, famlende bevægelser, deres 

uforklarede tilsynekomst og forsvinden – alt dette står i modsætning til bevidsthedens 

uklare følelse af regelmæssighed og kontinuitet, stedsevarende tilstedeværelse og 

langsomt stigende og faldende bølger af forandring i et noget, som den endnu ikke har 

identificeret med ”sig selv”. Der opstår en bevidsthed om forskel, og denne bevidsthed 

går efterhånden over til en erkendelse af et noget, som bliver ved med at vedvare midt i 

et virvar af omskiftelser. Den går over til erkendelsen af et ”indenfor” og et ”udenfor” 

eller rettere et ”udenfor” og et ”indenfor”, og det er hamringen udefra, som fremkalder 

forskellen mellem disse to begreber i bevidstheden. ”Udenfor” kommer først, dog kun 

med en ubetydelig tidsforskel, da det udelukkende er opfattelsen deraf, som gør 

opdagelsen af et ”indenfor” mulig og uundgåelig. Så længe der ikke er andet, kan man 

ikke tale om noget ”indenfor”, da det er alt; men når et ”udefra” påtvinger sig 

bevidstheden, opstår et ”indenfor” som dets uundgåelige modsætning. Denne følelse af 

et ”udenfor” opstår nødvendigvis dér, hvor berøringen finder sted mellem den 

vedvarende bevidsthed og det omskiftelige virvar, det vil sige i bevidsthedens fysiske 

vehikel, det fysiske legeme. I dette legeme opstå der langsomt en fornemmelse af 

”andre”, og dermed følger også forestillingen om et ”jeg” som modsætning til disse 

”andre”. Dette ”jeg” kommer til bevidsthed om ydre ting og ikke kun om forandringer, 

og så kommer det også til erkendelse af, at forandringerne foregår i ”det selv”, og at 

tingene er udenfor det selv., Selv-bevidstheden er født. 

Denne opfattelse af ydre genstande er en sammensat proces. Man må huske, at 

genstandene kommer i berøring med legemet på forskellige måder, og legemet 

modtager nogle af deres vibrationer gennem de legemsdele, der er specielt indrettet til at 

modtage dem. Øjet, øret, huden, tungen og næsen modtager forskellige 

vibrationsbølger, og når visse celler i disse organer påvirkes, reagerer de ved at vibrere 
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på samme måde. De bølger, der opstår, går videre til sansecentrene i hjernen og derfra 

videre til kundskabssanserne i det astrale hylster, hvor de tilsvarende forandringer i 

bevidstheden finder sted, således som det er forklaret i det foregående. Som 

fornemmelser af farve, omrids, lyd, form, smag, lugt m.m. – endnu kun som adskilte 

sansefornemmelser – bliver disse forandringer så sendt videre til bevidstheden, som 

arbejder i det mentale hylster, hvor den forbinder dem til et enkelt billede, en enkelt 

opfattelse af en genstand. Denne sammensmeltning af de forskellige strømme til en 

enkelt, denne syntese af sanseindtryk, er tankesindets specialitet. Derfor bliver tanken i 

indisk psykologi ofte betegnet som ”den sjette sans”, ”sanserne, af hvilke tankesindet 

(manas) er den sjette”. (Bhagavad Gita, 15, 7.) Når vi betragter de fem handlingsorganer 

i forhold til tankesindet, ser vi en omvendt proces. Tanken afbilder en handling som en 

helhed og frembringer derved et tilsvarende sæt vibrationer i det mentale hylster. Disse 

vibrationer bliver igen gentaget i form af bølger i hjernens bevægelsescentre, og disse 

særskilte bølger bliver af bevægelsescentrene ved hjælp af nervesystemet fordelt til de 

forskellige muskler, der må samvirke for at frembringe handling. Set i dette dobbelte 

forhold bliver tankesindet den ellevte sans, ”de ti sanser og den ene”. (Bhagavad Gita 

13; 5.) 

 

 

3. Virkeligt og uvirkeligt 

 

Med bevidsthedens overgang til selv-bevidsthed kommer opdagelsen af en forskel, der 

senere i den mere udviklede selv-bevidsthed bliver til forskellen mellem det objektive 

eller ”virkelige” – i dette ords almindelige vesterlandske betydning – og det subjektive 

eller ”uvirkelige” og ”imaginære”. For goplen, søanemonen og hydraen er bølger og 

strømme, solskin og blæst, føde og sand, som berører deres ydre eller deres fangtråde, 

ikke noget ”virkeligt”. De indregistreres kun som forandringer i bevidstheden, hvad de i 

virkeligheden også er for det spæde menneskebarns legeme. Jeg siger indregistreres, 

ikke erkendes, da enhver mental iagttagelse, analyse og bedømmelse er umulig på de 

lavere udviklingstrin. Disse skabninger har endnu ikke tilstrækkelig bevidsthed om 

”andre” til at være bevidste om ”sig selv,” og de føler kun forandringer som noget, der 

indtræffer indenfor omkredsen af deres egen uklare bevidsthed. Den ydre verden bliver 

til ”virkelighed”, når bevidstheden ved at skille sig ud fra den føler sin egen adskilthed 

og går fra et uklart ”er” til et klart ”jeg er”. 

Når dette selv-bevidste ”jeg” lidt efter lidt opnår en klarere selv-identificering og 

erkendelse af adskilthed og skelner mellem forandringer i sig selv og indtrykket af ydre 

genstande, er det rede til at tage det næste skridt, som består i at sætte disse forandringer 

i dets eget indre i forbindelse med de forskellige indtryk udefra. Derefter udvikles 

begæret efter velbehag til bestemte begær eller genstande, der bringer velbehag, og det 

ledsages af tanker om, hvordan man skal komme i besiddelse af disse genstande. Disse 

tanker fører til anstrengelse for at få fat i dem, når de kan ses, og til at søge efter dem, 

når de ikke er der, og det resulterer igen i, at det ydre vehikel langsomt udvikler sig til et 

legeme, som er godt organiseret med henblik på bevægelse, forfølgelse og fangst. 

Begæret efter det fraværende, søgen efter det med eller uden held – alt sammen 

indprenter det i den udviklende bevidsthed forskellen mellem dens begær og tanker, 

som den altid er eller kan være sig bevidst, og de ydre genstande, der kommer og går 

uden hensyn til den og med forstyrrende ligegyldighed for dens følelser. Den opfatter 

disse som ”virkelige” og i besiddelse af en tilværelse, der ikke står under dens kontrol, 
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men påvirker den uden noget som helst hensyn til dens ønsker eller indsigelser. Denne 

fornemmelse af ”virkelighed” opstår først i den fysiske verden som den, hvori 

bevidstheden først opdager disse kontakter mellem ”andre” og ”jeget”. 

Selvbevidstheden begynder sin udvikling i og gennem det fysiske legeme og har sit 

første centrum i hjernen. 

På det nuværende udviklingstrin identificerer det normale menneske sig fremdels med 

dette selv-bevidsthedens hjernecentrum. Det er derfor indskrænket til dagsbevidstheden 

eller til den bevidsthed, der arbejder i det cerebrospinale system, da det kun er på det 

fysiske plan, det vil sige i vågen tilstand, at det kender sig selv klart og vedvarende som 

”jeg”. På dette plan er det afgjort selvbevidst, og her skelner det uden tøven mellem sig 

selv og den ydre verden, mellem sine egne tanker og ydre foreteelser. På dette plan og 

kun det, er ydre ting derfor ”virkelige”, ”objektive” og ”ydre” for et sådant menneske. 

På andre plan, astral- og mentalplanet, er mennesket allerede bevidst, men ikke selv-

bevidst. Det opfatter forandringer i sit indre, men skelner endnu ikke mellem selvskabte 

forandringer og dem, der skyldes indtryk udefra på dets astrale og dets mentale vehikel. 

For dette menneske er de alle sammen forandringer i dets indre. Alle de 

bevidsthedsfænomener, som forekommer på overfysiske plan, hvor der endnu ikke er 

opnået selv-bevidsthed, bliver af det normale gennemsnitsmenneske betegnet som 

”uvirkelige”, ”subjektive” og ”indre”, ganske som goplen ville betegne det fysiske plans 

fænomener, hvis den var filosof. Det betragter astrale eller mentale fænomener som 

resultater af sin ”indbildning”, det vil sige som former, det selv har skabt, og ikke som 

resultaterne af indtryk på dets astrale eller mentale vehikel fra ydre verdener – indtryk, 

som ganske vist er finere, men alligevel lige så ”virkelige” og ”objektive” som den ydre 

fysiske verden. Dette betyder, at det pågældende menneske endnu ikke er så udviklet, at 

det har opnået selv-erkendelse på disse plan og derfor ikke kan betragte de ydre 

verdener som objektive. Det har kun bevidsthed om forandringerne i sig selv, 

forandringerne i bevidstheden, og for dette menneske er den ydre verden derfor kun et 

spil af dets egne begær og tanker. Det er i virkeligheden et lille barn på astralplanet og 

mentalplanet. 

 

 

---------------- 
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Kapitel 10 

 

 

Menneskelige bevidsthedstilstande 

 

 

1. Underbevidstheden 

 

Vi har bemærket, at mange af de bevidste handlinger, som engang var forsætlige, er 

blevet automatiske og er lidt efter lidt sunket ned under bevidsthedens tærskel. De 

processer, som opretholder legemets liv, så som hjertets slag og dets udvidelse og 

sammentrækning, fordøjelsesprocesserne m.m., er alle gledet ind i en region af 

bevidstheden, som bevidstheden ikke har sin opmærksomhed henvendt på; og utallige 

fænomener, som ikke direkte står i forbindelse med opretholdelsen af legemets liv, 

hører også til i denne dunkle region. Det sympatiske nervesystem er et lagerrum, som er 

fyldt med sporene efter fordums begivenheder – begivenheder, der slet ikke hører vort 

nuværende liv til, men som har fundet sted for utallige århundreder siden i længst 

forsvundne liv, da jivâtmâen, Selvet i os, boede i menneskelige vildmandslegemer, ja 

endda i dyrelegemer. 

Mangen ubegrundet rædsel og pludselig midnatsfrygt, mangen brodsø af rasende vrede 

og mangen impuls af hævngerrig grusomhed og mangt et anfald af lidenskabelig 

hævnfølelse bliver slynget op fra dybet af dette underbevidsthedens mørke hav, som 

bruser i vort indre og skjuler mangt et vrag og mangt et skelet fra vor fortid. Overført af 

fortidens astrale bevidsthed til dens fysiske redskab for at omsættes i handling er de 

fanget og fotograferet af det permanente atoms altid sensitive plade og indregistreret i 

nervesystemets afkroge i liv efter liv. Det kan ske, at bevidstheden er uopmærksom og 

ikke på vagt, eller også at vi bliver udsat for en stærk vibration fra et andet menneske, 

eller at en eller anden begivenhed bliver en gentagelse af omstændigheder, der vækker 

vibrationer fra fortiden. På en eller anden måde bliver de slumrende muligheder vakt, og 

den længe begravede lidenskab kommer for dagens lys. I dette mørke dyb skjuler sig 

også de instinkter, som ofte tager magten fra fornuften, instinkter der engang var 

livsbevarende bestræbelser eller resultater af erfaringer, hvorunder vort daværende 

legeme omkom, mens sjælen indregistrerede resultatet til fremtidig vejledning – 

instinkter af kærlighed til det andet køn, resultater af utallige forbindelser, instinkter af 

forældrekærlighed udøst i mange generationer, instinkter af selvforsvar udviklet i talløse 

kampe, instinkter til at søge utilbørlige fordele, resultater af utallige snyderier og 

intriger. Endelig skjuler der sig også mange vibrationer, der står i forbindelse med 

begivenheder, følelser, begær og tanker, som vi har oplevet i vort nuværende liv og 

glemt igen, som ligger så nær ved overfladen, at det er let at kalde dem frem igen. Tiden 

ville ikke slå til, hvis vi skulle opregne indholdet af dette lagerrum med dets levn fra en 

fjern fortid og fyldt med gamle ben, der hører hjemme i skraldespanden side om side 

med interessante fragmenter fra tidligere dage og redskaber, der stadig kan være til nytte 

i vore dage. Over døren til dette rum står det skrevet: ”Brudstykker fra fortiden,” for 

underbevidstheden tilhører fortiden, ligesom dagsbevidstheden tilhører nutiden og 

overbevidstheden tilhører fremtiden. 

En anden del af det underbevidste i os består af indholdet af alle de bevidstheder, der 

benytter vore legemer som evolutionsfelter – atomer, molekyler og celler af mange 
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forskellige grader. Nogle af de underlige syner og fine skikkelser, som opstår fra det 

underbevidste i os, tilhører slet ikke os, men er den uklare famlen, den tåbelige frygt og 

de smukke fantasibilleder hos bevidsthedsenheder, der står på et lavere udviklingstrin 

end vi, og som er vore gæster og bor i vort legeme som i et herberg. 

I denne del af det underbevidste foregår de krige, som udkæmpes mellem to klasser af 

skabninger i vort blod, men som ikke indgår i vor bevidsthed, undtagen når resultaterne 

deraf viser sig som sygdomme. 

Den menneskelige underbevidsthed, som arbejder på det fysiske plan, er således 

sammensat af meget forskelligartede elementer, og det er nødvendigt at analysere og 

forstå den for at kunne skelne dens virksomhed fra den virkelige menneskelige 

overbevidstheds. 

Denne sidste ligner instinkterne ved, at den pludseligt bryder ind i bevidstheden, men 

adskiller sig helt fra dem i sin natur og i sin plads i udviklingen, idet den tilhører 

fremtiden, mens instinkterne tilhører fortiden. De er lige så forskellige fra hinanden, 

som atrofierede levn af organer, der beretter om fortidens historie, er forskellige fra 

rudimentære organer, der peger hen på fremtidige fremskridt. 

Vi har også set, at bevidstheden under sit arbejde på astralplanet opbyggede og 

fremdeles opbygger nervesystemet til at blive dens redskab på det fysiske plan; men 

dette er heller ikke en del af den såkaldte normale dagsbevidsthed på dette trin i 

udviklingen. 

Hos gennemsnitsmennesket er bevidstheden, der arbejder på mentalplanet, nu i færd 

med at bygge og organisere astrallegemet til at blive dens redskab på astralplanet i 

fremtiden; men dette er heller ikke en del af den menneskelige dagsbevidsthed. Hvad er 

da denne? 

 

 

2. Dagsbevidstheden 

 

Dagsbevidstheden er den bevidsthed, som arbejder på mental- og astralplanet med 

mentalt og astralt stof som sit vehikel og har sit sæde i den fysiske hjerne som selv-

bevidsthed
43

, idet den bruger denne hjerne og det dermed forbundne nervesystem som 

sit redskab for vilje, kundskab og handling på det fysiske plan. I dagsbevidstheden er 

hjernen altid aktiv og vibrerende. Dens virksomhed kan stimuleres udefra gennem 

sanserne, så den bliver et overføringsorgan, eller den kan stimuleres af bevidstheden fra 

de indre plan; men den er altid i virksomhed og reagerer på påvirkninger både udefra og 

indefra. Hos gennemsnitsmennesket er hjernen den eneste del, hvori bevidstheden er 

blevet til selv-bevidsthed, den eneste del hvori det føler sig som ”jeg” og hæver sig som 

en individuel enhed. Uden for hjernen er bevidstheden hos et sådant menneske usikker 

og famlende; den reagerer på ydre indtryk, men kan endnu ikke definere dem. Den er 

sig bevidst om forandringer i sin egen tilstand, men har endnu ikke bevidsthed om 

”andre” og ”mig selv”. Hos de mere fremskredne medlemmer af menneskeslægten er 

den bevidsthed, der arbejder på astral- og mentalplanet, meget rig og aktiv; men dens 

opmærksomhed er endnu ikke vendt udad mod den astrale og mentale verden, hvori den 

lever. Dens virksomhed finder sit ydre udtryk i selv-bevidstheden på det fysiske plan, 

mod hvilket al den ydre opmærksomhed hos bevidstheden er rettet, og hvori der 

udgydes så meget af den højere virksomhed, som det er i stand til at modtage. Kraftige 

                                                 
43

 Se kapitel 9, afsnit 1 og 2, hvor der tales om forskellen mellem bevidsthed og selv-bevidsthed, og 

kapitel 6, afsnit 3, der omhandler fysiske bevidsthed, der ikke må forveksles med dagsbevidstheden. 
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indtryk på astralplanet eller mentalplanet fremkalder nu og da så voldsomme vibrationer 

i bevidstheden, at en tanke- eller følelsesbølge trænger ind i dagsbevidstheden og sætter 

den i så stærk bevægelse, at dens normale virksomhed fejes til side og på en måde 

overskylles, og mennesket bliver drevet ud i handling, som ikke er styret eller behersket 

af selv-bevidstheden. Vi vil se nøjere på dette, når vi kommer til den overfysiske 

bevidsthed. 

Dagsbevidstheden kan altså defineres som den del af den totale bevidsthed, der fungerer 

i hjernen og nervesystemet og her er fuldt ud selv-bevidst. Vi kan forestille os 

bevidstheden symboliseret ved et stærkt lys, der skinner gennem en glaskugle, som er 

anbragt i et loft. Det oplyser værelset nedenunder, mens selve lyset fylder rummet 

ovenover og sender sin stråleglans frit ud i alle retninger. Bevidstheden er som et stort 

lysende æg, hvoraf kun den ene ende er stukket ned i hjernen, og denne ende er 

dagsbevidstheden. Når bevidstheden bliver til selv-bevidsthed på astralplanet, og 

hjernen har udviklet sig tilstrækkeligt til at reagere på dens vibrationer, vil astral 

bevidsthed blive til selv-bevidsthed på mentalplanet, og når hjernen har udviklet sig 

tilstrækkeligt til at besvare dens vibrationer, vil dagsbevidstheden også omfatte mental 

bevidsthed – og således videre indtil al bevidsthed på vore fem plan har udviklet sig til 

dagsbevidsthed. 

Denne udvidelse af dagsbevidstheden ledsages af udvikling af hjernens atomer og af 

visse organer i hjernen og af forbindelsen mellem celler. For at kunne omfatte den 

astrale selv-bevidsthed er det nødvendigt, at hypofysen bliver udviklet ud over sin 

nuværende tilstand, og at det fjerde sæt spiriller i atomerne bliver fuldkommengjort. For 

at kunne omfatte den mentale selv-bevidsthed må glandula pinealis – koglekirtlen – 

gøres aktiv og det femte sæt spiriller bringes i fuld arbejdstilstand. Så længe denne 

fysiske udvikling ikke er tilendebragt, kan der udvikles selv-bevidsthed på astral- og 

mentalplanet; men den bliver ved med at være overbevidsthed. Dens virksomhed 

kommer ikke til udtryk gennem hjernen, og den bliver derfor ikke en del af 

dagsbevidstheden. 

Dagsbevidstheden er begrænset og betinget af hjernen, så længe mennesket har et fysisk 

legeme, og enhver beskadigelse af hjernen eller forstyrrelse i den giver sig straks til 

kende i denne bevidstheds ydre funktion. Hvor højt udviklet et menneskes bevidsthed så 

end måtte være, er den begrænset af hjernen med hensyn til dens manifestation på det 

fysiske plan, og hvis denne hjerne er vanskabt eller dårlig udviklet, vil 

dagsbevidstheden være dårlig og mere eller mindre begrænset. 

Med tabet af det fysiske legeme forandrer begrebet dagsbevidsthed sig, og det, som her 

er sagt om de fysiske forhold, må overføres på de astrale. Vi kan derfor udvide vor 

oprindelige definition til følgende almindelige udsagn: Dagsbevidstheden er den del af 

den totale bevidsthed, som arbejder gennem dens yderste vehikel, eller med andre ord 

den del af den, som manifesterer sig på det laveste af de plan, som bliver berørt af denne 

bevidsthed. 

På de tidligere trin af den menneskelige evolution er bevidstheden ikke ret virksom på 

de indre plan, medmindre den bliver stimuleret udefra; men efterhånden som selv-

bevidstheden bliver mere levende på det fysiske plan, beriger den med stadigt tiltagende 

hurtighed bevidsthedens indhold på de indre plan. Når bevidstheden arbejder på sit 

indhold, udvikler den sig hurtigt, indtil dens indre kræfter langt overstiger mulighederne 

for deres manifestation gennem hjernen, som i stedet for at nære og stimulere den bliver 

til en skranke og en hindring. Bevidsthedens pres på dens fysiske redskab bliver da 

undertiden faretruende stærkt. Det skaber en nervespænding, som er en trussel mod 
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hjernens ligevægt, da den ikke med tilstrækkelig hurtighed kan tilpasse sig de kraftige 

bølger, som rammer den. Derfor siges det også med rette, at der kun er et skridt fra geni 

til galskab. Kun den højt og fint organiserede hjerne kan give geniet mulighed for at 

manifestere sig på det fysiske plan; men en sådan hjerne kommer også lettest ud af 

ligevægt, når den bliver udsat for de stærke bølger fra dette selv samme geni; og når det 

sker, taler man om ”galskab”. Galskab – hjernens manglende evne til at reagere 

regelmæssigt på vibrationer – kan ganske vist skyldes mangelfuld udvikling eller 

træghed i hjernens organisation, og en sådan galskab har ikke noget med ”geni” at gøre; 

men det er en betegnende og betydningsfuld kendsgerning, at en mere end normalt 

udviklet hjerne, der udvikler nye og fint afbalancerede forbindelser for at give rigere 

udtryk for bevidstheden på det fysiske plan, er mere udsat end nogen anden hjerne for at 

blive invalideret ved, at der kommer uorden i en del af dens mekanisme, som endnu 

ikke er stærk nok til at kunne tåle en belastning. Det er igen noget, vi senere skal 

komme tilbage til i forbindelse med den overfysiske bevidsthed. 

 

 

3. Den overfysiske bevidsthed 

 

Vesterlandske psykologer er i den senere tid gået i gang med at studere andre 

bevidsthedstilstande end dagsbevidstheden. Man har betegnet dem på forskellig måde 

som ”unormal bevidsthed”, ”underbevidsthed”, ”ubevidsthed” og ofte som ”drømme-

bevidsthed”, det sidste fordi drømmen er den mest almindeligt erkendte og universelle 

form af disse andre bevidsthedstilstande. Tidligere var der en tendens til at betragte 

disse tilstande som resultat af uregelmæssige hjernetilstande, og denne anskuelse er 

stadig meget udbredt; men de mere fremskredne psykologer er ved at vokse fra denne 

snæversynede forestilling og begynder nu at studere sådanne tilstande som bestemte 

manifestationer af bevidstheden under endnu uforståede, men ikke nødvendigvis 

sygelige forhold. Nogle erkender med bestemthed en højere og mere omfattende 

bevidsthed, hvoraf kun en del kan komme til udtryk i hjernen på dennes nuværende 

udviklingstrin. I Østen har denne anden bevidsthedstilstand i lange tider været betragtet 

som højere end dagsbevidstheden eller som den tilstand, hvori bevidstheden befinder 

sig, når den er frigjort fra den fysiske hjernes begrænsninger og fungerer gennem et 

finere, mere plastisk og beslægtet medium. Man har også anvendt forskellige midler for 

at vække selv-bevidsthed i drømmeverdenen og for efter forgodtbefindende at frigøre 

denne selv-bevidsthed, klædt i sin højere klædebon, fra sit fysiske legeme, så den i 

stedet for de uklare og forvirrende svar på indtryk fra højere verdener i uudviklede 

drømmetilstande kan blive fast etableret dér og se klart og tydeligt. For at dette kan 

opnås, må bevidstheden i sine højere vehikler først fjernes fra det fysiske legeme og 

blive aktiv på astralplanet; for så længe den ikke kender sig selv udenfor det tætte 

legeme, kan den ikke i ”drømme” skille de ikke-fysiske erfaringer ud fra de kaotiske 

brudstykker af fysiske erfaringer, som de er blevet blandet med i hjernen. På samme 

måde som klart vand, der bliver hældt i en snavset spand, bliver blandet med det 

snavsede vand, således vil en astral oplevelse, som strømmer ind i hjernen, der er i 

forvejen er fyldt med brudstykker af fysiske hændelser, blive forurenet, forvirret og 

usammenhængende.
44

 Østerlandske psykologer har derfor søgt efter metoder til at skille 

selv-bevidstheden ud fra dens fysiske vehikel, og det er interessant at lægge mærke til, 
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 Den studerende vil gøre vel i omhyggeligt at læse C.W. Leadbeaters bog ”Dreams” 
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at ved disse metoder, der er helt anderledes end dem, der benyttes i Vesten, og som går 

ud på at intensivere bevidstheden, bliver legemet hensat i samme hviletilstand som den, 

man i Vesten fremkalder ved fysiske metoder, når den vesterlandske psykolog går i 

gang med at studere de omtalte andre bevidsthedstilstande. 

Overbevidstheden omfatter al bevidsthed over dagsbevidstheden, det vil sige al den 

bevidsthed på de højere plan, der ikke kommer til udtryk på det fysiske plan som selv-

bevidsthed, der fungerer gennem hjernen. Den er derfor meget sammensat og omfatter 

et stort antal fænomener. Drømme er som sagt en del af den. Det samme er tilfældet 

med hele den del af den astrale bevidstheds virksomhed, der kommer til udtryk som 

forudanelser, varsler, visioner af tildragelser langt borte i tid og rum, uklare 

fornemmelser af andre verdener, pludselige intuitioner med hensyn til karakter eller 

begivenheder samt hele den højere eller lavere mentale bevidstheds virksomhed, der 

viser sig som intuitiv forståelse af en eller anden sandhed, pludselig indblik i 

årsagsforbindelser, mentale eller moralske inspirationer, glimt af geni, visioner af høj 

kunstnerisk skønhed m.m. disse tilfælde af overbevidsthedens indtrængen på det fysiske 

plan har karakter af noget uventet og overbevisende, af myndig autoritet og 

tilsyneladende mangel på årsag. De har ingen eller kun indirekte forbindelse med 

dagsbevidsthedens indhold; de motiverer sig ikke for den, men påtvinger sig den ganske 

enkelt. 

For at bringe overbevidstheden til manifestation på det fysiske plan er det på de 

tidligere trin nødvendigt at gøre hjernen uvirksom, hindre sanseorganerne i at reagere på 

fysiske indtryk, drive det bevidste væsen ud af legemet og derved bringe dette legeme i 

den tilstand, man kalder trance. Trance er kun en søvntilstand, der er frembragt på en 

kunstig eller unormal måde. Hvad enten den frembringes ved mesmeriske, hypnotiske 

eller andre midler, er resultatet det samme, hvad angår det fysiske legeme; men på de 

andre plan vil resultatet udelukkende afhænge af bevidsthedens udvikling på disse plan, 

og en høj udviklet bevidsthed ville ikke tillade brugen af hypnotiske eller medicinske 

midler undtagen måske et bedøvelsesmiddel i forbindelse med en operation og under 

særlige omstændigheder anvendelse af mesmerisme til at fremkalde trancetilstanden. 

Der kan også frembringes trance ved virksomhed fra de højere plan som for eksempel 

intens tankekoncentration eller henrykt betragtning af en genstand for religiøs 

hengivenhed, hvorved man kommer i ekstase. Det er de midler, der i umindelige tider 

har været benyttet af Østens raja-yogier, og i Vesten bliver helgenens ekstase fremkaldt 

ved denne henrykte beskuelse. Denne trance kan ikke skelnes fra den, som har været 

fremkaldt i Salpêtrière og andre steder ved de ovennævnte fysiske midler. Hâtha-

yogierne opnår denne trancetilstand, men ved midler der har stor lighed med de 

sidstnævnte, for eksempel ved at stirre på en sort plet på en hvid baggrund, på 

næsetippen eller ved lignende metoder. 

Når man imidlertid benytter sig af andet end fysiske øjne og fysiske midler, hvilken 

forskel er der så ikke mellem de overfysiske bevidsthedstilstande hos den hypnotiserede 

og hos yogien. H.P. Blavatsky har givet følgende gode beskrivelse af denne forskel: 

”I trancetilstanden ændres auraen fuldstændigt, idet de syv prismatiske farver da ikke 

længere kan skelnes. Under søvnen er de heller ikke alle sammen ’hjemme’, da de 

farver, der tilhører de åndelige elementer i mennesket, nemlig gult (Buddhi), indigo 

(højere manas) og det auriske hylsters blå farve næppe kan skelnes, hvis de da ikke helt 

mangler. Det åndelige menneske er frit under søvnen, og skønt det måske ikke er klar 

over det i sin fysiske erindring, lever det, iklædt sin højeste essens, i riger på andre plan; 

riger der er den virkeligheds verden, vi her på illusionens plan kalder drømme. En god 
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clairvoyant ville desuden kunne tilegne sig en vigtig lære i okkultismen, hvis han fik 

lejlighed til at se en yogi i trancetilstanden og en hypnotiseret person side om side. Han 

ville da kunne se, hvori forskellen består mellem selvfremkaldt trance og en hypnotisk 

tilstand, der er et resultat af ydre påvirkning. Hos yogien forsvinder de fire lavere 

’principper’ helt. Man ser hverken rødt, grønt, rødviolet eller legemets auriske blå farve, 

men kun det gyldne, prâniske princips næppe synlige vibrationer og en violet flamme 

med gyldne striber, der skyder i vejret fra den region i hovedet, hvor det tredje øje ligger 

gemt, og ender i en spids. Hvis den studerende husker, at ægte violet eller den yderste 

ende af spektret ikke er en blanding af rødt og blåt, men en homogen farve, hvis 

vibrationer er syv gange så hurtige som den røde farves, og at den gyldne farvetone er 

essensen af de tre gule fra orangerødt til orangegult og gult, vil han forstå hvorfor: Han 

lever i sit eget auriske legeme, der nu er blevet vehikel for buddhi-manas. Hos den 

person, der befinder sig i en kunstig fremkaldt, hypnotisk eller mesmerisk trance, en 

virkning af ubevidst eller bevidst sort magi medmindre den skyldes en høj adept, er 

derimod alle principperne til stede; men højere mamas er lammet og derfor adskilt fra 

buddhi og det rødviolette astrallegeme helt underkastet lavere manas og kâma rûpa.”
45

 

Denne forskel i udseendet af de personer, som befinder sig i trance, således som den ses 

af en clairvoyant, står i forbindelse med en meget betydningsfuld forskel i det 

efterfølgende resultat af trancen. Yogien, der således forlader legemet, forlader det i 

fuld selv-bevidsthed. Han besøger de højere verdener i fuld besiddelse af sine evner, og 

når han kommer tilbage til det tætte legeme, indpræger han erindringen om sine 

erfaringer i sin udviklede hjerne. Den lidet udviklede person, som falder i trance, 

”mister bevidstheden”. Når hans selv-bevidsthed ikke er udviklet på de højere plan, er 

hans opmærksomhed ikke rettet udad. Han sover faktisk i lige så høj grad i den astrale 

og mentale verden som på det fysiske plan, og når han vågner op af trancen, véd han 

intet om hvad der er sket hverken her eller noget andet sted. 

Hvis han imidlertid har udviklet sig nok til at være selv-bevidst på astralplanet, hvad de 

fleste mennesker har på det nuværende udviklingstrin, kan andre have gavn af at stille 

ham spørgsmål, mens han er i trance, for i den kunstige fremkaldte trancetilstand, i 

hvilken hans hjerne er afskåret fra sin normale vekselvirksomhed med omverdenen, 

bliver den isoleret fra sine fysiske omgivelser og bragt ude af stand til at reagere på de 

sædvanlige indtryk udefra og hermed afskåret fra sine lavere forbindelser, så længe den 

er knyttet til de højere; men den reagerer på indtrykkene ovenfra og kan gøre det så 

meget mere effektivt, da ingen af dens kræfter strømmer ud på det fysiske plan. Det er 

det essentielle ved trancetilstanden. Når de sansekanaler, hvorigennem bevidsthedens 

kræfter strømmer ud i den ydre verden, bliver lukket med magt, kan disse kræfter gøre 

nytte ved at stå til rådighed som tjenere for overbevidstheden. I den tilstand, der således 

opstår på det fysiske plan, kan stemmerne fra de andre plan få ørenlyd. 

Under den hypnotiske trance lægger man mærke til, at de mentale evner bliver stærkere 

og mere levende. Man opdager, at hukommelsen omfatter et langt større område, for de 

svage pulsslag af fjerne begivenheder bliver mærkbare, når de stærkere pulsslag fra 

nyere tildragelser for en stund bringes til tavshed. Folk, som man har glemt i vågen 

tilstand, husker man i trance. Sprog, man kendte som barn, men senere har glemt, kan 

man tale igen, og små dagligdags begivenheder genopstår i erindringen. Undertiden 

omfatter opfattelsesevnerne også et større område. Man ser fjerne tildragelser, synet 

bryder igennem fysiske skranker, og man hører fjern tale. Af og til ser man også glimt 
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af brudstykker af andre plan, stærkt blandet med tankeformer fra den vågne tilstand. Der 

findes en hel del litteratur, der omhandler dette emne, og som kan studeres af læseren. 

Det har også vist sig, at resultaterne af den dybere trance ikke er de samme som 

resultaterne af den mere overfladiske. Efterhånden som trancen bliver dybere, bliver 

højere grader af den overfysiske bevidsthed manifesteret i hjernen. Det berømte tilfælde 

med Léonie I, II og III er velkendt, og man må lægge mærke til, at Léonie I intet vidste 

om Léonie II og III; at Léonie II kendte Léonie I, men ikke Léonie III, og at Léonie III 

kendte både Léonie I og II. Det vil sige, at den højere kender den lavere, mens den 

lavere ikke kender den højere – et højest betydningsfuldt forhold. 

Under den mesmeriske trance er det lettere at opnå de højere fænomener end under den 

hypnotiske. Under den mesmeriske trance får man meget klare udsagn om fænomenerne 

på astralplanet – ja, endda om dem på mentalplanet, hvis den pågældende er højt 

udviklet – og undertiden opnås der glimt af tidligere tilværelser. 

Når man ser, at udelukkelsen af det fysiske plan er betingelsen for disse manifestationer 

af den overfysiske bevidsthed, begynder man at forstå fornuftsgrundlaget for de yoga-

metoder, der praktiseres i Østen. Når metoderne er fysiske, som det er tilfældet i Hâtha 

yoga, opnås der som regel en almindelig hypnotisk trance, og personen husker ikke 

noget af det, han har oplevet, når han vågner op igen. Ved brug af Râja yoga-metoden, 

hvor bevidstheden bliver draget tilbage fra hjernen ved stærk koncentration, beholder 

den studerende bevidstheden på de successive plan, og han husker sine overfysiske 

oplevelser, når han vender tilbage til den vågne tilstand. Både i Vesten og i Østen tager 

man sigte på at afbryde dagsbevidstheden for at opnå spor af overbevidstheden eller det 

ubevidste i mennesket, som en vesterlandsk psykolog vil sige. Østens metode med sine 

årtusinders erfaringer bag sig giver imidlertid uden sammenligning større resultater i 

overbevidsthedens riger og fastslår på de gentagne erfaringers sikre grundlag 

bevidsthedens uafhængighed af dens fysiske vehikel. 

Hellige mænds og kvinders ekstase og visioner i alle tidsaldre og indenfor enhver 

trosbekendelse er et andet eksempel på denne ”det ubevidstes” indtrængen. Her er det 

langvarig og inderlig bøn eller kontemplation, der er midlet til fremkaldelsen af den 

nødvendige hjernetilstand. Sansekanalerne lukkes ved den stærke indre koncentration, 

og spasmodisk og uvilkårligt opnår man den samme tilstand, som udøveren af Râja 

yoga søger at nå med overlæg. Derfor ser man, at fromme mænd og kvinder af alle 

trosbekendelser henfører deres visioner til den tilbedte guddoms gunst og ikke er klar 

over, at de hos sig selv har fremkaldt en passiv hjernetilstand, som sætter den 

overfysiske bevidsthed i stand til at indpræge syner og lyde fra de højere verdener i 

denne hjerne. 

I sin bog, Varieties of Religious Experience, påpeger professor William James, at nogle 

af de mest påfaldende tilfælde af denne ”det ubevidstes” indtrængen er ”pludselige 

omvendelser”, hvor en pludselig tanke, et syn eller en stemme øjeblikkeligt og 

fuldstændigt har forandret et menneskes hele vågne tilværelse. Han hævder med rette, at 

en kraft, der er stærk nok til at fremkalde sådanne virkninger, ikke kan fejes til side eller 

foragteligt lades ude af betragtning af nogen, der seriøst studerer den menneskelige 

bevidsthed. Hele denne klasse af psykiske fænomener kræver et omhyggeligt og 

videnskabeligt studium og lover den seriøse forsker en rig høst af resultater med hensyn 

til den overfysiske bevidsthed. 

For at afkræfte denne anskuelse har man imidlertid gjort gældende, at disse fakta har 

vist sig at forekomme i forbindelse med sygelige nervetilstande, og at de pågældende 
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personer er hysteriske og eksalterede mennesker, hvis oplevelser er blevet forvrænget af 

deres tilstand. 

For det første er dette ikke altid rigtigt. Østens Râja yogier udmærker sig ved deres 

sindsro, og nogle af omvendelsestilfældene er indtruffet hos verdslige og dygtige mænd; 

men det må dog indrømmes, at nervetilstanden i de fleste tilfælde er sygelig og hjernen 

overspændt, og hvad så? Det må erkendes, at den normale hjerne er så udviklet, at den 

kan reagere på vibrationerne fra den fysiske verden, overføre dem opad og nedad fra de 

højere vehikler og overføre mentale og astrale vibrationer, som står i forbindelse med de 

første; men den er endnu ikke så højt udviklet, at den uden forstyrrelse kan modtage 

meget voldsomme vibrationer fra de højere plan eller reagere på de vibrationer, som 

sættes i gang i de finere vehikler af ydre fænomener på disses egne plan. Meget 

voldsomme følelser såsom glæde, smerte, sorg eller rædsel viser sig ofte at være for 

meget for den normale hjerne og forårsager hovedpine, hysteri og nervekriser. Det er 

derfor ikke noget under, at den voldsomme sindsbevægelse, der forårsager den såkaldte 

omvendelse, ofte er ledsaget af lignende nervesmerter. Det er imidlertid vigtigt at lægge 

mærke til, at virkningen, den forandrede indstilling til tilværelsen, vedvarer, når 

nervekrisen er forbi. Den skyldes den fysiske hjernes manglende evne til at tåle de 

voldsomme og hurtige vibrationer, den bliver udsat for. Den vedvarende forandrede 

holdning skyldes det bestandige pres fra den overfysiske bevidstheds side. Når 

overbevidstheden ikke er tilstrækkeligt udviklet til at kunne opretholde et sådant 

vedvarende pres, sker der det, at den omvendte ”falder fra nåden,” når sindsbevægelsen 

fortager sig. 

Hvad visioner og lignende fænomener angår, har vi allerede set, at de kan forekomme, 

når der er fremkaldt en eller anden form for trance; men sådanne fænomener kan også 

indtræffe i tilfælde, når hjernen er i en anspændt tilstand af en forbigående årsag, eller 

fordi dens udvikling har overskredet det normale. Stærk sindsbevægelse kan øge 

nervespændingen i en sådan grad, at det bliver muligt at reagere på direkte astrale 

vibrationer, og på denne måde kan en astral tildragelse blive synlig eller hørlig. 

Reaktionen efter anspændelsen vil sandsynligvis vise sig som nerveforstyrrelse. Når 

hjernen er højere udviklet og mere kompliceret og sensitiv end det i almindelighed er 

tilfældet, kan astrale tildragelser fornemmes til stadighed, og denne anspændelse kan 

godt blive mere, end nervesystemet kan tåle, når det også skal holde til den moderne 

civilisations slid og møje, og derfor kan der let følge hysteri og andre former for 

nerveforstyrrelse med visionerne. 

Men disse omstændigheder svækker ikke erfaringernes betydning som kendsgerninger i 

bevidstheden. De forhøjer måske snarere deres betydning, da de viser den måde, hvorpå 

udviklingen foregik i omgivelsernes indvirkning på en organisme. De gentagne indtryk 

af ydre kræfter stimulerer den voksende organisme og overanstrenger den ofte for et tid; 

men selve anstrengelsen fremskynder dens udvikling. 

Kammen af udviklingsbølgen må altid bestå af abnorme organismer. De stabile normale 

og sikre gennemsnitsorganismer følger efter. De er højst agtværdige, men måske knap 

så interessante som pionererne og slet ikke så lærerige som disse med hensyn til 

fremtiden. Det er i hvert fald et faktum, at det astrale plans kræfter til stadighed 

indvirker stærkt på den menneskelige hjerne, for at den kan udvikle sig til at blive et 

mere fuldkomment vehikel for bevidstheden, og en sensitiv hjerne i overgangstilstanden 

er herved udsat for at komme lidt i ulave ved at blive præsenteret for sin fortids verden. 

Det er sandsynligt, at en hel del af den virksomhed, som tanken nu er rettet mod, vil 

blive udført automatisk i fremtiden og lidt efter lidt synke ned under dagsbevidsthedens 
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tærskel, ligesom det har været tilfældet med forskellige andre funktioner, som engang 

har været udført med overlæg. 

Efterhånden som disse forandringer finder sted, må de finere vibrationer uundgåeligt 

vise sig i stigende antal i de fineste afbalancerede, ikke normale hjerner, da disse, der 

befinder sig på udviklingens højeste bølgekamme, vil være bedst i stand til at reagere på 

dem. Dr. Maudsley skriver: ”Hvilken ret har vi til at tro, at naturen er forpligtet til kun 

at udføre sit arbejde ved hjælp af fuldkomne hjerner (minds). Den kan godt komme til 

det resultat, at en ufuldkommen hjerne er et mere passende redskab med henblik på et 

eller andet specielt formål.”
46

 Professor James bemærker selv: ”Hvis der er noget sådant 

som inspiration fra et højere rige, kan det godt tænkes, at det neurotiske temperament 

frembyder de bedste betingelser med hensyn til den nødvendige modtagelighed.”
47

 

Når vi først har erkendt, at kræfter, som er finere end de fysiske, nødvendigvis må have 

et finere vehikel for at komme til udtryk end den hjerne, som er indrettet til at modtage 

de fysiske vibrationer, vil vi ikke længere blive bekymret og nedslåede ved at opdage, at 

de overfysiske kræfter ofte kommer lettere til udtryk gennem hjerner, der er kommet 

mere eller mindre i ulave i forhold til det fysiske plan, og vi vil forstå, at de unormale 

fysiske symptomer, som følge med deres manifestationer, på ingen måde forringer 

værdien af disse kræfter og heller ikke betydningen af den rolle, de vil komme til at 

spille i menneskehedens fremtid. På samme tid vil der ganske naturligt opstå et ønske 

om at finde på en eller anden metode, hvorved disse kræfter kan komme til 

manifestation uden risiko for at ødelægge deres fysiske redskab. 

Denne metode har man i Østen fundet i Râja yoga, hvorved man gennem intens 

koncentration søger at gøre brug af den højere bevidsthed uden at udsætte sig for nogen 

risiko. Selve denne koncentration udvikler hjernen til at blive et redskab for de finere 

kræfter, som arbejder i hjernecellerne på den måde, vi i forbindelse med tanken allerede 

har beskrevet i kapitel 7. Desuden åbnes der herved langsomt for det sæt spiriller i 

atomet, som kommer lige efter dem, der nu er i virksomhed; og således føjes det er nyt 

organ til med henblik på den højere funktion. Det er nødvendigvis en langsom proces; 

men det er den eneste sikre udviklingsvej. Hvis man nærer uvilje mod dens langsomhed, 

kan man som grund til tålmodighed gøre den studerende opmærksom på, at han allerede 

nu bestræber sig for at gennemgå den næste rundes atomudvikling, og den kan han 

næppe vente at fuldføre i en hast. Det er imidlertid denne Râja yoga-øvelsernes 

langsomhed, der gør den lidt uantagelige for det forhastede Vesten, der altid har travlt, 

og dog er det ingen anden måde, hvorpå man kan sikre sig en vel afbalanceret 

udvikling. Valget ligger mellem denne metode og de sygelige nerveforstyrrelser, som 

følger med den overfysiske bevidstheds indtrængen i et uforberedt vehikel. Man kan 

ikke sætte sig ud over naturens love; man kan kun prøve på at forstå dem og drage nytte 

af dem. 

 

-------------- 
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Kapitel 11 

 

 

Monaden i virksomhed 

 

 

1. Opbygningen af dens vehikler 

 

Vi vil betragte monadens arbejde med at danne sine vehikler, idet den som sine 

repræsentanter på det tredje, fjerde og femte plan har Atmâ-Buddhi-Manas med 

kausallegemet som opbevaringsstedet for hver enkelt inkarnations erfaringer. 

Ved afslutningen af hver enkelt livsperiode, det vil sige ved enden af hver enkelt 

devachansk tilværelse, må den successivt vække kernen i hvert af de tre legemer, som 

den skal være iklædt i sin næste livsperiode, op til fornyet virksomhed. Først vækkes 

den mentale kerne. Denne opvækkelse består i, at livsstrømmen gennem spirillerne 

øges.  

Man vil erindre, at da de permanente enheder ”faldt i søvn”, formindskedes den normale 

livsstrøm i spirillerne, og i hele denne hvileperiode er denne strøm sparsom og langsom. 

(se kapitel 4 afsnit 4 og 5) 

Når tiden til reinkarnation er inde, tager denne strøm til, spirillerne sitrer af liv, og de 

permanente atomer optræder, den ene efter den anden, som magneter, der samler 

passende stof omkring sig. Når den mentale enhed således bliver stimuleret, begynder 

den at vibrere stærkt i overensstemmelse med de vibrationsevner – resultatet af tidligere 

erfaringer – som er opsamlet i den, og drager passende stof fra mentalplanet til sig og 

ordner det omkring sig. Ligesom en stang af blødt jern bliver til en magnet, når der 

sendes en strøm gennem en ståltråd, der er snoet omkring den, og ligesom stof indenfor 

dens magnetiske felt ordner sig omkring denne magnet, således er det også med den 

permanente mentale enhed. Når livsstrømmen omslutter den, bliver den en magnet, og 

stoffet indenfor rækkevidden af dens kræfter ordner sig omkring den og danner et nyt 

mentallegeme. 

Det tiltrukne stof vil være af samme komplicerede beskaffenhed som den permanente 

enhed. Det er ikke blot finere eller grovere stof, der bliver tiltrukket; stoffet må også 

variere med hensyn til udviklingen af de atomer, som indgår i dannelsen af dets 

bestanddele. De tiltrukne molekyler vil være sammensat af atomer, hvis 

vibrationskræfter er helt eller næsten identiske med eller harmonerer med den 

tiltrækkende enheds vibrationskræfter. Udviklingen af det nye mentale vehikels stof vil 

derfor være i overensstemmelse med det udviklingstrin, som det pågældende menneske 

har nået. På denne måde bliver der opbygget et passende mentallegeme i den ene 

inkarnation efter den anden. 

Nøjagtigt den samme proces bliver gentaget på astralplanet ved opbygningen af det nye 

astrallegeme. Den astrale kerne – det astrale permanente atom – bliver levendegjort og 

fungerer på lignende måde. 

Mennesket er nu iklædt et nyt mentallegeme og et nyt astrallegeme, som giver udtryk 

for dets udviklingstrin og gør det muligt for de evner og kræfter, som det er i besiddelse 

af, at give sig passende udtryk i disse legemers egen verden. 

Når vi kommer til dannelsen af legemet på det fysiske plan, er der imidlertid et nyt 

element, som gør sig gældende. Hvad monaden angår, er arbejdet det samme. Den 
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levendegør den fysiske kerne – det fysiske permanente atom – og virker som en magnet 

i lighed med det astrale og det mentale permanente atom; men nu er det, som om der er 

en, der griber ind i tiltrækningen og ordningen af stoffet indenfor magnetens virkefelt. 

Den elemental, som har fået til opgave at danne den æteriske genpart efter den af 

Karmas Herrer givne model, griber ind og overtager ledelsen af arbejdet. Materialerne 

bliver samlet sammen, ligesom en håndlanger bærer mursten ved opførelsen af et hus; 

men bygmesteren tager murstenene, vælger og vrager, og anbringer dem i 

overensstemmelse med arkitektens plan. 

Nu opstår det spørgsmål: ”Hvorfor denne forskel? Hvorfor skal en fremmed magt tage 

ledelsen af byggearbejdet ud af hænderne på husets ejer, når man kommer til det fysiske 

plan, og man kunne vente en gentagelse af de tidligere processer? Svaret ligger i 

karmalovens virksomhed. På de højere plan giver hylstrene udtryk for så meget af 

mennesket, som er udviklet hos det, og dér udarbejder det ikke resultaterne af sine 

tidligere forhold til andre mennesker. Hvert enkelt bevidsthedscenter arbejder indenfor 

sin egen cirkel på disse plan, dets kræfter er rettet mod dets egne vehikler, og kun den 

del af dets kræfter, som til sidst kommer til udtryk gennem det fysiske vehikel, virker 

direkte på andre. Disse forhold til andre gør menneskets karma på det fysiske plan 

kompliceret, og den specielle legemsform, som det er iklædt i en speciel livsperiode, må 

være egnet til udarbejdelsen af denne komplicerede karma. Derfor er Karmas Herrer 

nødt til at gribe justerende ind. Hvis mennesket stod på et sådant udviklingstrin, at det 

trådte i lignende forhold til andre mennesker på andre plan, ville der vise sig lignende 

begrænsninger i dets evne til at forme sine vehikler på disse plan. Disse begrænsninger 

må forekomme i den sfære, hvori dets udadgående virksomhed foregår, hvilken sfære 

det så end måtte være. 

Derfor skabes det fysiske legeme af en højere magt end menneskets egen. Mennesket 

må finde sig i de vilkår, som dets tidligere virksomhed kræver med hensyn til race, 

nation, familie og ydre forhold. Denne karmas begrænsende funktion nødvendiggør 

bygningen af et vehikel, som kun delvis giver udtryk for den arbejdende bevidsthed – 

delvis, ikke blot fordi selve stoffets tæthed udelukker en del af dens kræfter, men også 

på grund af de ovennævnte ydre begrænsninger. Meget af menneskets bevidsthed kan 

således blive udelukket og kun en lille del af den vise sig på det fysiske plan som 

dagsbevidsthed, selv om bevidstheden i øvrigt var rede til at komme til udtryk på dette 

plan. 

Det næste, vi må tage i betragtning i forbindelse med denne opbygning, er det specielle 

arbejde med at organisere vehiklerne som udtryk for bevidstheden, idet vi her ser bort 

fra den almindelige opbygning, der skyldes begæret og tanken, og som vi kender så 

godt. Her drejer det sig mere om detaljer end om de store omrids. 

Vi véd, at mens der under Anden Logos’ nedstigning tildeles stoffet egenskaber, foregår 

ordningen af disse specialiserede materialer til forholdsvis permanente former under 

Logos’ opstigning. Når monaden gennem sin afspejling som det åndelige menneske 

tilegner sig en styrende magt over sine vehikler, finder den sig i besiddelse af en form, 

hvori det sympatiske nervesystem spiller en meget stor rolle, og i hvilken det 

cerebrospinale system endnu ikke har fået overherredømmet. Den må oparbejde en 

mængde forbindelsesled mellem dette nedarvede sympatiske system og de centre, som 

den må organisere i sit astrallegeme for i fremtiden at kunne fungere uafhængigt i det; 

men inden der kan blive tale om nogen uafhængig funktion i et højere vehikel, er det 

nødvendigt, at dette opnår en temmelig høj udvikling som overføringsvehikel, det vil 
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sige som et vehikel, hvorigennem monaden kan virke ned til sit legeme på det fysiske 

plan. 

Det astrale og det mentale vehikel må altså organiseres, for at det åndelige menneske 

kan bruge den fysiske hjerne og nervesystemet som sit organ for bevidstheden på det 

fysiske plan. Impulsen hertil kommer fra den fysiske verden gennem indtryk på de 

forskellige nervespidser, hvorved bølger af nervekraft bringes til at vandre langs 

nervetrådene til hjernen. Disse bølger går fra den tætte hjerne til dens æteriske genpart, 

fra denne til det astrale vehikel og videre til det mentale og fremkalder en reaktion fra 

bevidstheden i kausallegemet på mentalplanet. Denne bevidsthed, der således er vakt 

ved indtryk udefra, fremkalder vibrationer, det som svar strømmer ned fra 

kausallegemet til mentallegemet, fra dette til astrallegemet og videre derfor til 

æterlegemet og det tætte fysiske legeme. Bølgerne fremkalder elektriske strømme i 

hjernens æteriske genpart, og disse strømme indvirker på nervecellernes tætte stof. 

Alle disse vibrationer organiserer lidt efter lidt de første uformelige skyer af astralt og 

mentalt stof til vehikler, der kan tjene som effektive felter for denne vedvarende aktion 

og reaktion. Denne proces foregår i hundreder af inkarnationer; som vi har set, begynder 

den nedefra, men kommer gradvis mere og mere under det åndelige menneskes kontrol. 

Han begynder at styre sin virksomhed efter sine erindringer om tidligere sanseindtryk, 

og hver enkelt aktivitet begynder under impulsen af disse erindringer, tilskyndet af 

begæret. Efterhånden som processen fortsætter, bliver ledelsen indefra stærkere og 

stærkere, og den kraft, der udøves af ydre genstandes tiltrækning og frastødning, bliver 

mindre og mindre. Kontrollen med opbygningen af vehikler bliver således i stor 

udstrækning trukket tilbage fra det ydre og koncentreret i det indre. 

Efterhånden som vehiklet bliver mere organiseret, viser der sig visse 

stofsammensætninger i dets indre; i begyndelsen er de skylignende og uformelige, men 

får så mere og mere bestemte omrids. Det er de fremtidige chakraer eller hjul, 

astrallegemets sansecentre, til forskel fra de astrale sansecentre, som er forbundet med 

det fysiske legemes sanseorganer og centre. (se kapitel 7, afsnit 2) 

I umådelige lange tidsperioder bliver der dog ikke gjort noget for at levendegøre disse 

langsomt voksende centre, og de bliver ofte ved med at være uden forbindelse med det 

fysiske legeme, endda et stykke tid efter at de er begyndt at fungere på astralplanet. 

Denne forbindelse kan nemlig kun etableres fra det fysiske vehikel, hvori kundalinis 

opildnende kraft har sit sæde. Før kundalini kan nå dem, så de kan overføre deres 

iagttagelser til det fysiske legeme, må de forbindes med det sympatiske nervesystem og 

dets store ganglieceller som berøringspunkter. Når disse forbindelsesled er dannet, kan 

den opildnende strøm flyde igennem og iagttagelser af astrale begivenheder overføres i 

fuldt omfang til den fysiske hjerne. Mens de kun på denne måde kan forbindes med det 

fysiske vehikel, kan opbygningen af dem som centre og den gradvise organisation af 

dem til hjul påbegyndes fra et hvilket som helst vehikel, og vil i ethvert menneske blive 

påbegyndt fra det vehikel, der repræsenterer den specielle temperamentstype, hvortil 

den pågældende hører. Alt efter som et menneske hører til det ene eller det andet typiske 

temperament, vil der være forskel på det sted, hvor den største virksomhed foregår med 

hensyn til opbygningen af alle dettes vehikler eller disses gradvise omdannelse til 

brugbare redskaber for bevidstheden, der skal manifestere sig på det fysiske plan. Dette 

aktivitetscenter kan ligge i det fysiske, det astrale eller det lavere eller højere mentale 

legeme. I et eller andet af disse eller endda i endnu højere legemer, alt efter 

temperamentstypen, vil dette center findes i det princip, som angiver typen. Derfra 
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virker det ”opad” eller ”nedad” og udformer vehiklerne, så de bliver velegnede til at 

give udtryk for det pågældende temperament. 

 

 

2. Et menneske under udvikling 

 

For at lette forståelsen af denne proces vil vi tage et specielt tilfælde – et temperament, 

hvor det konkrete tankesind er det fremherskende. Vi vil følge det åndelige menneske 

gennem den tredje, fjerde og femte rodrace. Når vi ser ham i virksomhed i tredje race, 

finder vi ham meget barnlig i mental henseende, selv om tankesindet er det 

fremherskende i hans type. Det bølgende liv omkring ham, som han hverken kan forstå 

eller blive herre over, virker stærkt på ham udefra og indvirker kraftigt på hans astrale 

vehikel, der som følge af temperamentet vil bevare indtrykkene, og begærene vil 

anspore hans barnlige tankesind til anstrengelser for at få dem tilfredsstillet. Hans 

fysiske konstitution er anderledes end hos et femte races menneske. Det sympatiske 

system er stadigt det dominerende, og det cerebrospinale system er underordnet, men 

dele af det førstnævnte er ved at miste deres effektivitet som redskaber for 

bevidstheden, da det som sådant tilhører et lavere udviklingstrin end det menneskelige. 

Der er to organer i hjernen, som i begyndelsen står mest i forbindelse med det 

sympatiske system, skønt de nu er dele af det cerebrospinale, nemlig glandula pinealis, 

koglekirtlen, pinealkirtelen, og hypofysen. De er eksempler på, hvordan en del af 

legemet kan fungere på en speciel måde på et tidligt udviklingstrin, hvorefter denne del 

mister sin specielle funktion og kun bliver lidt eller slet ikke benyttet, for så på et senere 

udviklingstrin igen at blive stimuleret af et højere liv og få en ny og højere funktion. 

Udviklingen af disse organer tilhører snarere de hvirvelløse dyrs end hvirveldyrenes 

rige, og det ”tredje øje” omtales af biologerne som ”de hvirvelløses øje”. Det findes 

imidlertid endnu som øje blandt hvirveldyrene. I Australien blev der således fundet en 

slange, som øverst på hovedet havde en ejendommelig samling af halvt gennemsigtige 

skæl. Da disse blev fjernet, fandt man nedenunder et fuldstændigt, i enhver henseende 

fuldkomment øje, som dog ikke fungerede. Dette tredje øje fungerede blandt lemurierne 

på den uklare og generelle måde, som er karakteristisk for de lavere udviklingstrin og 

især for det sympatiske system. Da nu vort menneske gik fra den lemuriske race og over 

i den højere atlantiske periode, holdt det tredje øje op med at fungere. Hjernen 

udviklede sig omkring det, og det blev til det vedhæng, man nu kalder ’koglekirtlen’ 

eller pinealkirtlen. Som lemiruer havde han været psykisk, da det sympatiske system var 

stærkt påvirket af bølgebevægelserne i det uudviklede astrallegeme. Som atlantide 

mistede han lidt efter lidt sine psykiske evner, efterhånden som det sympatiske system 

trådte i baggrunden, og det cerebrospinale nervesystem blev stærkere. 

Det cerebrospinale systems vækst ville foregå hurtigere hos denne atlantide end hos 

andre atlantider med andre temperamenter, fordi det meste af hans virksomhed ville 

finde sted i det konkrete tankesind og således stimulere og udforme dette. Astrallegemet 

ville miste sin overmagt på et tidligere tidspunkt og hurtigere blive overbringer af 

mentale impulser til hjernen. Når vort menneske går over i den femte race, ville han 

derfor være særligt skikket til at drage fordel af denne races karaktertræk; han ville 

opbygge en stor og velproportioneret hjerne og hovedsageligt benytte sit astrallegeme 

som overbringer og danne sine chakraer fra mentalplanet. 
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3. Hypofysen og koglekirtlen (pinealkirtlen) 

 

 

Vi vil vende tilbage til det andet af de to ovennævnte organer, hypofysen. Man mener, 

at den oprindeligt har udviklet sig fra en mund, der stod i direkte forbindelse med de 

hvirvelløse dyrs fordøjelseskanal. Den holdt op med at fungere hos hvirveldyrene og 

blev til et rudimentært organ; men den har beholdt en speciel funktion i forbindelse med 

legemets vækst. Man har opdaget, at dette organ er særligt aktivt hos kæmper. 

Hypofysen begynder desuden undertiden at fungere senere hen i livet, når legemets 

benbygning er fastlagt, og forårsager da abnorme og uhyrlige udvækster på legemets 

frie punkter så som hænder, fødder, næse m.m., hvorved der opstår vansiringer af den 

mest tragiske art. 

Da det cerebrospinale system blev det fremherskende, holdt disse to organer op med at 

fungere; men de har en fremtid såvel som en fortid. Fortiden stod i forbindelse med det 

sympatiske system, og fremtiden vil komme til at stå i forbindelse med det 

cerebrospinale. Efterhånden som udviklingen skrider frem, og chakraerne i 

astrallegemet bliver levendegjort, bliver hypofysen det fysiske organ for astral og senere 

for mental clairvoyance. Hvis man overanstrenger den astrale synsevne, mens man er i 

det fysiske legeme, kan det undertiden føre til betændelse i hypofysen. Den er det organ, 

hvorigennem kundskab, opnået ved astrale visioner, bliver overført til hjernen. Det 

benyttes også til at levendegøre berøringspunkterne mellem det sympatiske system og 

astrallegemet, hvorved der skabes en kontinuitet i bevidstheden på det astrale og det 

fysiske plan. 

Koglekirtlen eller pinealkirtlen bliver forbundet med et af chakraerne i astrallegemet og 

derigennem med metallegemet og tjener som det fysiske organ for tankeoverføring fra 

en hjerne til en anden. Ved tankeoverføring kan tanken lynhurtigt sendes fra et 

tankesind til et andet med mentalt stof som medium for overføring, eller den kan sendes 

ned til den fysiske hjerne og ved hjælp af koglekirtlen via den fysiske æter til 

koglekirtlen i en anden hjerne og således til modtagerens bevidsthed. 

Mens virksomhedscentret ligger i menneskets fremherskende principper, må 

forbindelsen mellem chakraerne og det fysiske legeme som sagt etableres fra det fysiske 

plan. Hensigten med denne forbindelse er ikke at gøre det astrale vehikel til en mere 

effektiv overbringer af det åndelige menneskes kræfter til det fysiske legeme, men at 

sætte det astrale vehikel i stand til at komme i fuld berøring med det fysiske. Der kan 

være forskellige virksomhedscentre for opbygningen af overføringsvehikler; men det er 

nødvendigt, at begyndelsen sker på det fysiske plan, når resultaterne af de fungerende 

legemers virksomhed på andre plan skal bringes indenfor dagsbevidsthedens 

rækkevidde. Det er derfor, at fysisk renhed med hensyn til kost og andre ting er af så 

stor betydning. 

Man spørger ofte: ”Hvordan kan kundskab, der er erhvervet på højere plan, nå frem til 

hjernen, og hvorfor kan man ikke huske de omstændigheder, hvorunder den blev 

opnået?” Enhver, der mediterer regelmæssigt, véd, at megen kundskab, som ikke er 

opnået ved studium på det fysiske plan, pludselig dukker op i hjernen. Hvor kommer 

den fra? Fra astral- og mentalplanet, hvor den blev erhvervet, og den når frem til 

hjernen på den måde, der er beskrevet ovenfor. Bevidstheden har assimileret 

kundskaben direkte på mentalplanet eller fået den fra astralplanet og sender 

tankestrømme nedad som sædvanlig. Den kan være meddelt af et eller andet væsen på 

det højere plan, et væsen, som har indvirket direkte på mentallegemet; men de 
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omstændigheder, hvorunder det skete, kan ikke erindres og det af en eller to grunde. De 

fleste mennesker er ikke i teknisk forstand ”vågne” på det astrale og det mentale plan, 

hvilket vil sige, at deres evner er vendt indad og optaget af mentale processer og følelser 

og ikke af iagttagelser af disse plans ydre fænomener. De kan være meget modtagelige, 

og det kan være let at få deres astrallegeme og mentallegeme til at vibrere, og 

vibrationerne kan overføre den kundskab, der er modtaget; men deres opmærksomhed 

er ikke rettet mod den person, hvorfra den stammer. Efterhånden som udviklingen 

skrider frem, bliver mennesker mere og mere modtagelige for indtryk på det astrale og 

det mentale plan, men bliver dog ikke af den grund opmærksomme på deres omgivelser. 

Den anden grund til manglende erindring er den, at det ovennævnte bindeled med det 

sympatiske system ikke er til stede. Man kan være vågen på astralplanet og fungere 

aktivt dér og have en levende bevidsthed om sine omgivelser, men hvis bindeleddene 

mellem det astrale og det fysiske system ikke er etableret eller ikke er blevet 

levendegjort, er det et brud i bevidstheden. Hvor levende bevidstheden end måtte være 

på astralplanet, kan den ikke overføre eller indpræge erindringen om astrale erfaringer i 

den fysiske hjerne, før disse led fungerer, og ikke nok hermed. Hypofysen må også 

fungere aktivt og samle de astrale vibrationer i et brændpunkt, omtrent som et 

brændglas samler solens stråler. En mængde astrale vibrationer bliver draget sammen 

og bragt til at falde på et bestemt punkt, og når der på denne måde er frembragt 

vibrationer i tæt fysiske stof, er det let at videreføre disse vibrationer. Alt dette er 

nødvendigt for at kunne ”erindre”. 

 

 

4. Bevidsthedens veje 

 

Nu opstår spørgsmålet: ”Går bevidstheden altid den samme vej for at nå frem til sit 

fysiske vehikel?” Vi véd, at der undertiden finder direkte overgang sted fra plan til plan 

gennem de atomare underplan, og det sker også, at overgangen finder sted gennem hvert 

enkelt underplan fra det syvende til det første, før det næste atomare underplan nås. 

Hvilke af disse veje følger bevidstheden? I sin normale virkemåde og under den 

sædvanlige tankeproces kommer bølgen støt og sikkert ned gennem hvert enkelt 

underplan, fra mentalplanet gennem de syv astrale underplan til den fysiske æter og 

videre til det tætte nervestof. Denne bølge indvirker på protoplasmaet i de grå celler; 

men når der forekommer særlige glimt i bevidstheden så som glimt af geni eller 

pludselige lysende ideer som lynglimt i tanken – som dem en videnskabsmand oplever, 

når der af en mængde fakta pludseligt fremstår en tilgrundliggende og forenende lov – 

strømmer bevidstheden kun ned gennem de atomare underplan og når frem til hjernen 

på den måde. Det er den oplysende ide, der retfærdiggør sig ved sin blotte tilsynekomst 

ligesom sollyset, og den bliver ikke mere overbevisende i kraft af nogen tankeproces. 

Fornuftslutninger kommer således til hjernen gennem de successive underplan, men 

autoritativ oplysning kun gennem de atomare underplan. 

 

----------------- 
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Kapitel 12 

 

Erindringens natur 

 

 

1. Det store Selv og de små selv 

 

Hvad er erindring, og hvordan virker den? Ved hvilke midler genfinder vi fortiden – den 

være nær eller fjern? Enten den så er nær eller fjern og tilhører denne tilværelse eller en 

tidligere, så må, når alt kommer til alt, de midler, hvorved den genvindes, være af 

samme natur, og vi har brug for en teori, der omfatter alle tilfælde af erindring og 

samtidig sætter os i stand til at forstå hvert enkelt tilfælde. 

Det første skridt til at opnå en klar og fattelig teori er forståelse af vor egen konstitution; 

af Selvet med dets hylstre og deres indbyrdes forhold. Vi vil derfor i korthed gentage de 

hovedpunkter fra de foregående kapitler, som direkte vedrører erindringens problem. Vi 

må hele tiden huske, at vor bevidsthed er en enhed, og at denne bevidsthedsenhed 

arbejder gennem forskellige hylstre, som fejlagtigt giver den udseende af at være en 

mangfoldighed. Det inderste eller fineste af disse hylstre er uadskilleligt fra 

bevidsthedsenheden, og det er i virkeligheden dette hylster, som gør den til en enhed. 

Denne enhed er monaden, som har hjemme på Anûpâdaka-planet; men praktisk talt kan 

vi betragte den som det indre menneske, det trefoldige atom, Atmâ- Buddhi-Manas, 

tænkt som adskilt fra det âtmiske, det buddhiske og det manasiske hylster. Denne 

bevidsthedsenhed eksisterer og manifesterer sig i hylstre, der tilhører dens virksomheds 

fem plan, og vi kalder den Selvet, som virker i sine hylstre. 

Vi må altså tænke os et bevidst Selv, der eksisterer i vehikler, som vibrerer. Disse 

vehiklers vibrationer svarer på stoffets side til forandringerne i bevidstheden på Selvets 

side. Det er ikke korrekt at tale om bevidsthedens vibrationer, da vibrationer kun kan 

tilhøre tingene materielle side, formsiden, og man kan kun overfladisk tale om en 

vibrerende bevidsthed. Vi har forandringer i bevidstheden, som svarer til vibrationer i 

hylstrene. 

Spørgsmålet om de vehikler eller legemer hvori bevidstheden, Selvet, arbejder, er af 

største vigtighed med hensyn til erindringen. Hele den proces, som består i at erindre 

mere eller mindre fjerne begivenheder, er ikke andet end et spørgsmål om at forestille 

sig dem i det specielle hylster, hvori bevidstheden arbejdede på det pågældende 

tidspunkt og omforme en del af dette hylsters stof til et billede af begivenhederne. I 

Selvet som et fragment af det Universelle Selv – som vi til vort formål kan betragte som 

Logos, skønt Logos i virkeligheden kun er en del af det Universelle Selv – er alting til 

stede, for alt, hvad der er sket, sker og vil ske i universet, ja, uendeligt meget mere, er til 

stede i det Universelle Selv, den Universelle Bevidsthed.  

Lad os tænke på et univers og dets Logos. Vi taler om ham som allestedsnærværende og 

alvidende. Dybest set er denne allestedsnærværelse og alvidenhed også til stede i det 

individualiserede selv, da det er ét med Logos; men her må vi indskyde, at der er en 

forskel, og den består i, at mens denne allestedsnærværelse og alvidenhed er til stede i 

det adskilte selv som sådant – bortset fra alle vehikler – i kraft af dets enhed med det 

Ene Selv, så har de vehikler, hvori det bor, endnu ikke lært at vibrere som svar på de 

forandringer, der opstår i bevidstheden, når den retter sin opmærksomhed mod den ene 

eller den anden del af sit indhold. Vi siger derfor, at alt eksisterer som en mulighed i 
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Selvet og ikke som en realitet således som i Logos. Alle forandringer, som foregår i 

Logos’ bevidsthed, kan gentages i dette adskilte selv, som er en udelelig del af hans liv; 

men vehiklerne er endnu ikke rede som manifestationsmidler. På grund af formens 

adskillelse, denne indelukning af det adskilte eller individualiserede selv, er disse 

muligheder, som det er i besiddelse af som en del af det Universelle Selv, latente og 

umanifesterede. Det er kun muligheder, ikke realiteter. Ligesom der i hvert atom, der 

indgår i et vehikel, er ubegrænsede vibrationsmuligheder, således er der i hvert adskilt 

selv ubegrænsede muligheder for forandringer i bevidstheden. 

I begyndelsen af et solsystem finder vi ikke en ubegrænset mangfoldighed af vibrationer 

i atomet; men det lærer os, at det har en evne til at erhverve en sådan mangfoldighed af 

vibrationer, og at det sker i løbet af dets evolution, efterhånden som det bliver ved med 

at reagere på vibrationer, der spiller på dets overflade. Ved afslutningen af et solsystem 

har et umådeligt antal af dets atomer nået det udviklingstrin, der forekommer indenfor 

systemet, og som berører dem, og disse atomer siges da at være fuldkomne for dette 

systems vedkomne. Det samme gælder for de adskilte eller individualiserede selv. Alle 

de forandringer, som finder sted i Logos’ bevidsthed, og som kommer til udtryk i det 

pågældende univers og antager skikkelse og former i dette, er også omfattet af den 

fuldkommengjorte bevidsthed i dette univers, og enhver af disse forandringer kan 

reproduceres i enhver af dem. Her har vi erindringen, den gentagne tilsynekomst, 

reinkarnationen i stof af alt, hvad der har været i dette univers og derfor altid er i dets 

Logos’ bevidsthed og i de bevidstheder, som er dele af Hans bevidsthed. Skønt vi 

tænker på selvet som adskilt fra alle andre selv, må vi altid huske på, at det ikke er 

adskilt fra nogen del af Hans univers, og i Ham lever og røres vi og har vor tilværelse 

og er altid åbne i forhold til ham og fyldt med Hans liv. 

Efterhånden som selvet ifører sig det ene stofvehikel efter det andet, bliver dets evner til 

at erhverve sig kundskab mere begrænset med hvert nyt vehikel, men også mere klart 

defineret. Når det kommer ned til det fysiske plan, er bevidstheden indskrænket til de 

erfaringer, der kan gøres gennem det fysiske legeme og hovedsagelig gennem de 

åbninger, vi kalder sanseorganerne; som er kanaler, hvorigennem kundskab kan nå frem 

til det inkarnerede selv, skønt vi ofte siger om dem, at de udelukker kundskab, når vi 

tænker på de finere vehiklers evner. Det fysiske legeme gør opfattelsen klar og bestemt, 

omtrent som en skærm med et lille hul i lader et billede af den ydre verden træde frem 

på en væg, der ellers ville være en tom flade. Der bliver ganske vist udelukket lysstråler 

fra væggen; men netop derved danner de stråler, som slipper ind, et klart billede med 

bestemte omridt og linier. 

 

 

2. Forandringer i vehiklerne og bevidstheden 

 

Vi vil nu se, hvad der sker med det fysiske legeme, når det modtager et indtryk, og når 

det senere igen fremkalder dette indtryk, det vil sige erindrer det. 

En vibration udefra støder mod et sanseorgan og overføres til dets center i hjernen. En 

gruppe celler i hjernen vibrerer, og denne vibration efterlader cellerne i en tilstand, der 

er noget anderledes end før. Det spor, som denne reaktion efterlader sig, er en mulighed 

for den pågældende cellegruppe. Den har engang vibreret på en bestemt måde, og så 

længe den bliver ved med at eksistere som cellegruppe, bevarer den muligheden for igen 

at vibrere på samme måde uden igen at blive ansporet til det udefra. Hver enkelt 

gentagelse af en og samme vibration efterlader sit eget spor; men der skal mange 
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sådanne gentagelser til for at få cellegruppen til at gentage den på eget initiativ. Cellerne 

kommer muligheden af en sådan selvskabt vibration nærmere for hver gentagelse, der 

fremtvinges udefra. Denne vibration er imidlertid ikke standset med de fysiske celler, 

men er blevet overført til den tilsvarende celle eller cellegruppe i de finere vehikler og 

har til sidst frembragt en forandring i bevidstheden. Denne forandring virker igen 

tilbage på cellerne, og med forandringen i bevidstheden begynder der en gentagelse af 

vibrationerne indefra. Denne gentagelse er en erindring om den genstand, som var 

årsagen til denne række af vibrationer. Cellernes reaktion på vibrationen udefra – en 

reaktion som er en tvungen følge af de love, som gælder i det fysiske univers, skænker 

cellerne evnen til at reagere på en lignende om end svagere impuls indefra. Ved hver 

enkelt bevægelse i et nyt vehikels stof udtømmes der en del kraft, og derved bliver 

vibrationens styrke gradvis formindsket. Der udtømmes mindre og mindre, efterhånden 

som cellerne gentager lignende vibrationer som svar på nye indtryk udefra, og cellerne 

reagerer lettere og lettere for hver gentagelse. 

Heri ligger værdien af et ”udenfor”. Lettere end noget andet middel vækker det i stoffet 

muligheden af at reagere, da det er nærmere beslægtet med vehiklerne end med det, som 

er ”indenfor”. 

Den forandring, der er fremkaldt i bevidstheden, gør også denne mere villig til at 

gentage den, end den før var, og enhver sådan forandring fører bevidstheden nærmere 

henimod evnen til selv at indlede en lignende forandring. Når vi går tilbage til 

bevidsthedens daggry, ser vi, at de fængslede selv gennemgår utallige erfaringer, før der 

opstår en selvbegyndt forandring i bevidstheden; men med dette i erindring kan vi 

forlade disse tidlige trin og studere bevidsthedens virksomhed på et mere fremskredent 

trin. Vi må også huske, at ethvert indtryk efter at være nået ind til det inderste hylster og 

have forårsaget en forandring i bevidstheden, bliver efterfulgt af en reaktion, idet 

forandringen i bevidstheden forårsager en nye vibrationsrække indefra udad. Vi har 

således den vibrationsrække, der går indad mod selvet, efterfulgt af den impuls, der går 

udad fra selvet. Den første skyldes den ydre genstand og fremkalder det, vi kalder en 

sanseopfattelse, og den anden skyldes selvets reaktion og forårsager det, vi kalder en 

erindring. 

En mængde sanseindtryk, der modtages gennem synet, hørelsen, følelsen, smagen og 

lugtesansen, forplanter sig fra det fysiske vehikel op gennem det astrale til det mentale 

vehikel. Her bliver de ordnet til en kompliceret enhed ligesom en musikakkord, der er 

sammensat af mange toner. Det er mentallegemets specielle arbejde. Det modtager 

mange strømme og forener dem til én og samler mange indtryk til ét sanseindtryk, en 

tanke, en kompliceret enhed. 

 

 

3. Erindringer 

 

Lad os prøve på at indfange denne komplicerede enhed, efter at den er gået indad og har 

forårsaget en forandring i bevidstheden og fremkaldt en tanke. Den forandring, den har 

bevirket, afføder nye vibrationer i vehiklerne, som gentager de vibrationer, den 

fremkaldte på sin vej indad, og i hvert enkelt vehikel viser den sig igen i en svagere 

form. Den er ikke stærk og levende, som da dens bestanddele trængte frem fra det 

fysiske vehikel til det astrale og derfra til mentallegemet. Den viser sig igen i 

mentallegemet i en svagere form med svagere vibrationer. Når den nu igen virker 

tilbage på selvet – for indtrykket af en vibration må ved berøringen med hvert enkelt 
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vehikel forårsage en tilbagetrækning – da er denne tilbagetrækning langt svagere end 

den oprindelige virkning og vil derfor synes mindre ”virkelig” end denne. Den 

fremkalder en mindre forandring i bevidstheden, og denne formindskelse resulterer 

uvægerligt i en mindre fornemmelse af ”virkelighed”. 

Så længe bevidstheden er for uimodtagelig til at blive opmærksom på indtryk, der ikke 

kommer med det fysiske indtryks impulsive kraft, står den rent bogstaveligt i nærmere 

berøring med det fysiske hylster end med noget andet, og der vil ikke være nogen 

erindring om ideer, men kun om sanseindtryk, det vil sige billeder af ydre genstande, 

forårsaget af vibrationer i hjernens nervestof – billeder, der bliver gentaget i det dermed 

forbundne astrale og mentale stof. Det er bogstaveligt talt billeder i det mentale stof 

ligesom billederne på øjets nethinde, og bevidstheden opfatter disse billeder, ”ser” dem, 

kan man med rette sige, da øjets synsevne kun er et begrænset udtryk for dens 

opfattelsesevne. Når bevidstheden trækker sig lidt tilbage fra det fysiske hylster og i 

højere grad retter opmærksomheden mod modifikationerne i sine indre hylstre, ser den 

disse billeder gengivet i hjernen ved udadgående tilbagevirkning fra det astrale vehikel, 

og det er en erindring af sanseindtryk. Billedet opstår i hjernen ved tilbagevirkningen af 

forandringen i bevidstheden og bliver genkendt dér. Denne genkendelse indebærer, at 

bevidstheden i stor udstrækning har trukket sig tilbage fra det fysiske til det astrale 

vehikel og arbejder dér. På det nuværende trin arbejder den menneskelige bevidsthed på 

denne måde og er derfor fuld af erindringer, det vil sige reproduktioner i den fysiske 

hjerne af fortidige billeder, forårsaget ved tilbagevirkninger fra bevidstheden. Disse 

billeder er hos en lavt udviklet mennesketype afbildninger af tidligere begivenheder, 

som det fysiske legeme har haft del i, erindringer om sult og tørst og tilfredsstillelsen 

heraf, om seksuelle glæder m.m., alt sammen noget som det fysiske legeme har taget 

aktiv del i. Hos en højere type, hvor bevidstheden arbejder mere i det mentale vehikel, 

vil billederne i astrallegemet tiltrække sig mere af dens opmærksomhed. Disse billeder 

er dannet i astrallegemet ved de vibrationer, der kommer fra mentallegemet, og 

bevidstheden opfatter dem som billeder, når den trækker sig mere ind i mentallegemet 

som sit umiddelbare vehikel. Efterhånden som denne proces fortsætter, og den mere 

vågne bevidsthed reagerer på vibrationer, der er sat i gang udefra på astralplanet af 

astrale genstande, bliver disse genstande ”virkelige” og kan skelnes fra erindringerne 

eller de billeder i astrallegemet, som er forårsaget af tilbagevirkningen fra bevidstheden. 

Vi skal i forbigående bemærke, at der med erindringen om en genstand følger en følelse 

af, at man genoplever den mere intense erfaring om genstanden, som fremkaldtes af den 

fysiske kontakt med den, og det kalder man forudfølelse. Jo mere fuldkommen 

erindringen om en begivenhed er, desto mere fuldkommen er denne forudfølelse. 

Undertiden kan erindringen endda i det fysiske legeme forårsage de tilbagevirkninger, 

som normalt følger med berøringen af den ydre genstand, og man kan få en forsmag på 

nydelse, der ikke er umiddelbart indenfor fysiske rækkevidde. Tanken om dejlig mad 

kan således få ”tænderne til at løbe i vand”. Denne omstændighed vil vi komme tilbage 

til, når vi bliver færdige med fremstillingen af vor erindringsteori. 

 

 

4. Hvad er erindring? 

 

Efter at have betragtet de forandringer, som opstår i vehiklerne ved indtryk fra 

omverdenen, de tilsvarende forandringer i bevidstheden, de svagere vibrationer i 

vehiklerne, der skyldes tilbagevirkningen fra bevidstheden, og denne genkendelse heraf 



 92 

igen som erindringer, vil vi komme nærmere ind på selve sagens kerne: Hvad er 

erindring? Legemernes opløsning mellem døden og den næste inkarnation gør ende på 

deres automatik, deres evne til at reagere på vibrationer af lignende art som dem, de 

allerede har været ude for. De grupper, der reagerede, er opløst, og det eneste der bliver 

tilbage som spire til fremtidige reaktioner er samlet i de permanente atomer. Hvor svag 

denne spire er i sammenligning med de nye automatiske reaktioner, der påtrykkes 

legemernes masse af de nye erfaringer om den nye verden, kan man slutte sig til af den 

omstændighed, at der ikke i selve vehiklerne opstår nogen som helst erindring om 

tidligere liv. Alt, hvad de permanente atomer i virkeligheden kan gøre, er at reagere 

hurtigere på vibrationer af lignende art som dem, de tidligere har været udsat for, end på 

dem, de oplever for første gang. Cellernes eller cellegruppernes erindring forsvinder ved 

døden og kan ikke generhverves som sådan. Hvor bliver erindringen så opbevaret? 

Svaret er kort og godt dette, at erindringen ikke er nogen evne, og at den ikke kan 

opbevares. Den tilhører ikke bevidstheden som en evne, og der opsamles heller ikke 

nogen erindring om bevidstheder i den individuelle bevidsthed. Enhver hændelse er en 

nuværende kendsgerning i den Universelle Bevidsthed, Logos’ bevidsthed. Alt, hvad 

der sker i Hans univers i fortid, nutid og fremtid er altid til stede i Hans altomfattende 

bevidsthed, i Hans ”Evige Nu.” Fra universets begyndelse til dets ende, fra daggry til 

dets solnedgang, er alting til stede, altid nærværende og eksisterende. Alt er i dette 

ocean af ideer. På vor vandring gennem oceanet kommer vi i berøring med brudstykker 

af dets indhold, og vor reaktion på det, vi berører, er vor kundskab om det. Når vi har 

haft kendskab til noget, kan vi lettere komme i berøring med det igen, og når det sker – 

uden at det i øjeblikket yderste hylster kommer i berøring med de brudstykker deraf, 

som optager dette hylsters eget plan – siger vi, at der foreligger erindring. Alle 

”erindringer” kan genvindes, fordi alle muligheder for billedskabende vibrationer er til 

stede i Logos’ bevidsthed, og jo oftere vi tidligere har haft del i lignende vibrationer, 

des lettere kan vi blive delagtige i denne bevidsthed. De vibrationer, der har været dele 

af vor erfaring, er det derfor lettere for at gentage end dem, vi aldrig har kendt, og her 

ser vi værdien af de permanente atomer. Når de anspores, udsender de igen de tidligere 

frembragte vibrationer, og af alle vibrationsmuligheder i vore legemers atomer og 

molekyler toner de frem, som reagerer på den tone, som bliver anslået af de permanente 

atomer. Den omstændighed, at vi i vort nuværende liv har modtaget påvirkninger 

gennem vibrationer og bevidsthedsforandringer, gør det lettere for os at udtage det af 

den Universelle Bevidsthed, som vi allerede har haft erfaring om i vor egen. Hvad enten 

det gælder en erindring i det nuværende liv eller en fra en længst forsvunden tilværelse, 

er den metode, hvorved den fremkaldes igen, den samme. Der er ingen erindring uden 

Logos’ altid tilstedeværende bevidsthed, i hvilken vi bogstavelig talt lever, røres og har 

vor tilværelse, og vor erindring består kun i, at vi bringer os i kontakt med de dele af 

hans bevidsthed, som vi tidligere har haft del i. 

Ifølge Pythagoras er det at lære det samme som at erindre, da det består i fra Logos’ 

bevidsthed at drage det ind i det adskilte selv, som på grund af vor væsensenhed med 

ham er vort i al evighed; og vor erindring består kun i, at vi bringer os i kontakt med de 

dele af hans bevidsthed, som vi tidligere har haft del i. På det plan, hvor enheden har 

overmagten over adskiltheden, deler vi hans bevidsthed om vort univers; på de lavere 

plan, hvor adskiltheden tilslører enheden, er vi udelukket fra dette høje plan. Det er 

disse lavere plans manglende evne til at reagere, som hindrer os, for vi kan kun opfatte 

igennem de lavere plan. Derfor kan vi ikke direkte forbedre vor hukommelse. Vi kan 

kun forbedre vor almindelige modtagelighed og evne til at gengive ved at gøre vore 
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legemer mere sensitive, idet vi samtidig passer på ikke at overskride grænsen for deres 

elasticitet. Vi kan også ”være opmærksomme på” et eller andet; det vil sige vi kan rette 

vor bevidstheds opmærksomhed på eller koncentrere bevidstheden om den specielle del 

af Logos’ bevidsthed, som vi ønsker at komme i samklang med. Vi behøver altså ikke at 

plage os med beregninger om, ”hvor mange engle der kan stå på en nålespids,” eller 

hvordan vi i et begrænset rum kan bevare det grænseløse antal vibrationer, som vi har 

oplevet i mange tilværelser, da samtlige formfrembringende vibrationer i universet altid 

er nærværende; de kan benyttes af enhver og kan nås efterhånden som man gennem 

udvikling opnår flere og flere erfaringer. 

 

 

5. At erindre og at glemme 

 

Lad os anvende dette på en begivenhed i vort tidligere liv. Nogle omstændigheder ved 

denne begivenhed ”forbliver i vor erindring,” mens andre er glemt. I virkeligheden 

eksisterer begivenheden med alle dens tilhørende omstændigheder, både de ”erindrede” 

som de ”glemte” kun i én tilstand, nemlig Logos’ erindring, den Universelle Erindring. 

Enhver, som er i stand til at sætte sig i forbindelse med denne erindring, kan genfinde 

hele tildragelsen i lige så høj grad som vi selv. De begivenheder, vi har oplevet, er ikke 

vore; men de udgør en del af Hans bevidstheds indhold, og vor følelse af ejendomsret til 

dem skyldes kun det forhold, at vi tidligere har vibreret som følge af dem og derfor har 

lettere ved at gøre det igen, end hvis det var første gang, vi kom i kontakt med dem. 

Vi kan imidlertid komme i berøring med dem i forskellige hylstre til forskellige tider, da 

vi lever under tids- og rumbetingelser, som varierer med hvert enkelt hylster. Den del af 

Logos’ bevidsthed, som vi bevæger os igennem i det fysiske legeme, er langt mere 

begrænset og indskrænket end den, vi gennemvandrer i vort astrallegeme og 

mentallegeme; og de berøringer, som finder sted gennem et velorganiseret legeme, er 

langt mere levende end dem, der formidles gennem et mindre organiseret legeme. Man 

må også huske, at begrænsningen kun skyldes vore vehikler. Enten det er en fysisk, 

astral, mental eller åndelig begivenhed, vi står overfor, er vor bevidsthed om den 

indskrænket til det omfang, hvori vehikler er i stand til at reagere på den. Vi føler os til 

stede blandt de omstændigheder, som omgiver det tætteste af de vehikler, hvori vi 

fungerer, og som således berører det ”udefra”, hvorimod vi ”erindrer” de 

omstændigheder, som vi berører med de finere vehikler, idet disse overfører 

vibrationerne til det tættere vehikel, der altså berøres ”indefra.” 

Den prøve, vi anstiller med hensyn til ”indeværende” eller ”erindrede” 

omstændigheders objektivitet, er den ”sunde fornufts” prøve. Hvis andre mennesker 

omkring os ser, som vi ser, og hører som vi hører, betragter vi omstændighederne som 

objektive. Hvis de omvendt ikke gør det og ikke har bevidsthed om det, vi har 

bevidsthed om, betragter vi omstændighederne som subjektive; men denne 

objektivitetsprøve gælder kun for dem, der er aktive i de samme hylstre. Hvis en person 

fungerer i det fysiske legeme og en anden i det astrale, kan de ting som er objektive for 

den, der fungerer i astrallegemet, ikke påvirke den, der fungerer i det fysiske legeme, og 

han vil betegne dem som subjektive hallucinationer. Den ”sunde fornuft” kan kun gælde 

i legemer af samme art. Den vil give ensartede resultater, når alle er i det fysiske 

legeme, alle i astrallegemet eller alle i mentallegemet, for ”sund fornuft” er kun Logos’ 

tankeformer på hvert enkelt plan – tankeformer, der betinger hver enkelt inkarneret 

bevidsthed og sætter den i stand til gennem visse forandringer at reagere på visse 
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vibrationer i dens bevidsthed. Den er absolut ikke begrænset til det fysiske plan, men på 

det nuværende udviklingstrin har gennemsnitsmennesket ikke udfoldet den iboende 

bevidsthed i tilstrækkelig grad til at kunne udøve nogen ”sund fornuft” på astral- og 

mentalplanet. ”Sund fornuft” er et udtryksfuldt vidnesbyrd om enheden i det liv, der bor 

i os. Vi ser alle ting omkring os på det fysiske plan på samme måde, fordi vore 

tilsyneladende adskilte bevidstheder i virkeligheden alle er dele af den Bevidsthed, som 

besjæler alle former. Vi reagerer alle på en og samme almindelige måde alt efter vort 

udviklingstrin, fordi vi deler den samme bevidsthed, og vi påvirkes på samme måde af 

de samme ting, fordi vekselvirkningen mellem dem og os er det Ene Livs vekselspil i 

forskellige former. 

Erindring om et eller andet skyldes altså alle tings stedsevarende tilværelse i Logos’ 

bevidsthed, og han har pålagt os tidens og rummets begrænsninger, for at vi ved øvelse 

kan blive i stand til gennem forandringer i bevidstheden hurtigt at reagere på de 

vibrationer, som fremkaldes i vore vehikler af vibrationer fra andre vehikler, hvorpå vi 

lidt efter lidt kan lære at skelne klart og nøjagtigt. Ved successiv – det vil sige 

tidsbestemt – berøring med tingene og ved berøring med dem i forskellige retninger i 

forhold til os selv og til dem indbyrdes – det vil sige rumbestemt berøring – bliver vi 

lidt efter lidt udviklet til den tilstand, hvori vi kan opfatte alt samtidigt og hver enkelt 

ting overalt; det vil sige udenfor tid og rum. 

Efterhånden som vi gennemgår utallige tildragelser i livet, opdager vi, at vi ikke bliver 

ved med at stå i berøring med alt, hvad vi har gennemgået. Vort fysiske legeme er kun i 

meget begrænset grad i stand til at reagere, og derfor er det utallige erfaringer, som 

falder udenfor dets synskreds. I trance kan vi genvinde dem, og man siger, at de dukker 

op fra det underbevidste. Sandheden er den, at de for stedse forbliver uforanderlige i den 

Universelle Bevidsthed, og når vi passerer dem, bliver vi opmærksomme på dem, fordi 

det meget begrænsede lys fra vor bevidsthed, der er indhyllet i det fysiske vehikel, 

falder på dem, og de forsvinder, når vi går videre; men da det felt, som overstråles af det 

samme lys, er større, når det skinner gennem det astrale vehikel, viser de sig igen, når vi 

er i trance, det vil sige i det astrale vehikel og frigjort fra det fysiske. De er ikke gået 

deres vej, og er kommet tilbage igen; men lyset fra vore bevidsthed i det fysiske vehikel 

var gået videre, og derfor så vi dem ikke, men det mere omfattende lys i det astrale 

vehikel gør det muligt for os at se dem igen. 

Bhagavân Das har så træffende sagt: 

”Hvis en tilskuer uden at standse vandrede igennem et uhyre museums haller, et stort 

kunstgalleri, midt om natten med en lille lampe i hånden, ville hver enkelt af 

genstandene, malerierne, statuerne og portrætterne, den ene efter den anden, et enkelt 

øjeblik blive oplyst af lampen, mens alle de øvrige ville være i mørke, og når dette ene 

øjeblik var forbi, ville de selv falde tilbage i mørket. Lad os så forestille os, at der ikke 

er en, men mange sådanne tilskuere, lige så uendeligt mange som der er genstande, og at 

hver enkelt tilskuer hele tiden snor sig ud og ind gennem den store skare af alle de 

andre, og at hver enkelt lampe et øjeblik bringer én genstand frem i lyset og kun for den 

tilskuer, som holder denne lampe. Denne uhyre og ubevægelige bygning er det 

uforanderlige Absoluttes klippefaste tankevirksomhed. Hver enkelt lampebærende 

tilskuer i den talløse skare er én af de tilsyneladende utallige bevidsthedslinier, som 

udgør den ene Universelle Bevidstheds totalitet. Hver enkelt genstands fremtræden i 

lyset er dens tilsynekomst indenfor jivâens erfaringsområde, og hver enkelt 

tilbagevenden til mørket er dens gliden tilbage i det skjulte. Fra selve objekternes eller 

fra den Universelle Bevidstheds standpunkt er det intet skjult og heller ikke nogen 
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tilsynekomst; men fra bevidsthedsliniernes standpunkt er dette tilfældet.” (The Science 

of Peace.) 

Efterhånden som det ene vehikel efter det andet bliver mere effektivt, udvides lysfeltet, 

og bevidstheden kan rette sin opmærksomhed mod en hvilken som helst del af dette felt 

og nøje iagttage de genstande, det omfatter. Når bevidstheden kan fungere frit på 

astralplanet og er klar over sine omgivelser dér, kan den således se meget, som på det 

fysiske plan tilhører ”fortiden” eller ”fremtiden”, hvis det er ting, som den i fortiden har 

lært at reagere på. Hvad det ligger udenfor det lysfelt, som overstråles fra det astrale 

vehikel, kan falde indenfor det felt, som belyses fra det finere mentale vehikel. 

Når vehiklet er kausallegemet, kan der opnås ”erindring om foregående liv”, da 

kausallegemet har lettere ved at vibrere på begivenheder, som det tidligere har reageret 

på, og det lys, som skinner igennem det, omfatter et langt større felt og oplyser længst 

forbigangne scener. Disse scener er i virkeligheden ikke mere ”forbigangne” end 

nutidens; men de indtager en anden plads i tid og rum. De lavere vehikler, som ikke 

tidligere har vibreret i forbindelse med disse begivenheder, har ikke let ved at komme i 

direkte berøring med dem og reagere på dem. Den evne tilhører kausallegemet, det 

relativt permanente vehikel; men når dette legeme reagerer på dem, strømmer 

vibrationerne let ned fra det og kan gentages i mentallegemet, astrallegemet og det 

fysiske legeme. 

 

 

6. Opmærksomhed 

 

I forbindelse med bevidstheden har vi ovenfor sagt, at den ”kan rette sin 

opmærksomhed mod en hvilken som helst del af dette felt og nøje iagttage de 

genstande, det omfatter.” En sådan koncentration af bevidstheden svarer meget nøje til 

det, vi ville kalde en fokusering af øjet i det fysiske legeme. Hvis vi iagttager den 

funktion, som finder sted i øjets muskler, når man ser på en genstand først nærved og så 

på afstand eller omvendt, vil vi spore en svag bevægelse, og denne stramning eller 

afslapning af musklerne forårsager en sammenpresning eller afslapning af øjets linse. I 

vore dage er det en automatisk og ganske instinktiv handling; men det er den kun blevet 

ved øvelse. Et spædbarn indstiller ikke sine øjne eller bedømmer afstande og griber lige 

så gerne efter et lys i den anden ende af værelset som efter et lys, der er indenfor dets 

rækkevidde og opdager kun langsomt, hvad der er udenfor denne rækkevidde. 

Anstrengelsen for at se klart fører til fokusering af øjnene, og den bliver hurtigt 

automatisk. De genstande, de er indstillet på, ses klart og de øvrige utydeligt. På samme 

måde får bevidstheden også en klar opfattelse af det, den retter sin opmærksomhed 

imod, mens andre ting bliver ved med at være utydelige, ”ude af fokus.” 

Mennesket lærer således lidt efter lidt at rette sin opmærksomhed mod ting, som efter 

vore begreber ligger langt tilbage i tiden. Kausallegemet bliver sat i berøring med dem, 

hvorefter vibrationerne bliver overført til de lavere legemer. En mere fremskreden 

studerendes tilstedeværelse vil være en hjælp for en mindre fremskreden, for når den 

førstnævntes astrallegeme er blevet bragt til at vibrere som svar på længst forbigangne 

begivenheder og derved skaber et astralt billede af dem, kan den yngre studerendes 

astrallegeme lettere gentage disse vibrationer og således også ”se”; men selv efter at en 

person har lært at sætte sig i forbindelse med sin fortid og derigennem med andres, som 

har været forbundet med den, vil han finde det vanskeligere at rette sin opmærksomhed 

effektivt mod scener, som han ikke har haft nogen berøring med, og selv efter at han har 
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løst dette problem, vil han stadig have svært ved at sætte sig i forbindelse med scener, 

som ligger udenfor hans nærmere fortids erfaringer. Hvis han for eksempel får lyst til at 

besøge månen og ved hjælp af sine tilvante metoder sætter kursen i den retning, vil han 

finde sig bombarderet af en regn af uvante vibrationer, som han ikke instinktivt kan 

reagere på, og han vil blive nødt til at falde tilbage på sin iboende guddommelige evne 

til at reagere på alt, hvad der kan påvirke hans vehikler. Hvis han søger at gå endnu 

videre til et andet planetsystem, vil han finde en barriere, som han ikke kan overstige, 

nemlig sin egen Planetlogos’ uoverskridelige Ring. 

 

 

7. Den ene bevidsthed 

 

Vi begynder nu at forstå, hvad der menes med det udsagn, at mennesker på et vist 

udviklingstrin kan nå denne eller hin del af kosmos. De kan komme i berøring med 

Logos’ bevidsthed udenfor de grænser, som vehiklerne udgør for de mindre udviklede 

mennesker. 

Disse vehikler består af stof, som er modificeret af Planetlogos med henblik på den 

kæde, hvortil de hører, og kan derfor ikke reagere på vibrationer fra stof, der er 

modificeret på en anden måde, og den studerende må blive i stand til at bruge sit 

âtmiske legeme, før han kan komme i berøring med den Universelle Erindring udenfor 

grænserne af sin egen kæde. 

Således er den erindringsteori, som jeg forelægger de teosofisk studerende til 

overvejelse. Den passer i lige høj grad på hverdagslivets små erindringer og 

forglemmelser som på de uhyre vidder, der er hentydet til i ovenstående afsnit, for der 

er intet småt eller stort for Logos, og når vi udfører den mindste erindringshandling, 

sætter vi os lige så meget i berøring med Logos’ allestedsnærværelse og alvidenhed, 

som når vi mindes en fjern fortid. Der er intet ”fjernt” og intet ”nært”. Alt er lige 

nærværende til alle tider og under alle rumforhold. Vanskeligheden stammer fra vore 

vehikler og ikke fra det altomfattende og uforanderlige Liv. Alt bliver mere og mere 

forståeligt og bringer mere fred, når vi tænker på denne bevidsthed, hvori der ikke er 

noget ”før” eller noget ”efter”, ingen ”fortid” og ingen ”fremtid”. Vi begynder at føle, at 

alt dette kun er de illusioner og begrænsninger, der er påtvunget os af vore egne hylstre, 

som er nødvendige, indtil vore evner er udviklet og står til vor tjeneste. Vi lever 

ubevidst i denne mægtige bevidsthed, hvori alt er evigt nærværende, og vi har en dunkel 

følelse af, at der ville være fred, hvis vi kunne leve bevidst i dette Evige. Jeg kender 

intet, som bedre kan give tildragelserne i et liv deres rette proportioner, end denne 

forestilling om en bevidsthed, hvori alt er til stede fra begyndelsen, og der i sandhed 

ikke er nogen begyndelse eller ende. Vi lærer at forstå, at der intet frygteligt er og intet, 

som er mere end relativt sørgeligt, og heri ligger begyndelsen til en virkelig fred, som til 

sin tid vil blive til strålende glæde. 

 

 

------------------ 
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Anden del 
 

 

Vilje, begær og følelse 

 

 

Kapitel 1 

 

 

Viljen til at leve 

 

I det korte studium af Den første Begyndelse, som udgør 1. og 2. afsnit af indledningen 

til denne bog, så vi, at monaden ved sin fremtræden fra Første Logos udviste den 

samme treenighed i sin natur som sin kilde, nemlig de tre aspekter, vilje, visdom og 

virksomhed. 

Det er studiet af viljen – der viser sig som vilje på det højere plan og som begær på det 

lavere – vi nu vil rette vor opmærksomhed imod; og studiet af begær fører os til studiet 

af følelsen, som er uløseligt forbundet med det. Vi har allerede set, at vi er her, fordi vi 

har villet leve i de lavere verdener, og at det er viljen, der bestemmer vort ophold her; 

men i reglen er det ikke nogen større forståelse af viljens natur, magt og virksomhed, for 

på de tidligere udviklingstrin giver den sig kun til kende som begær, og den må studeres 

som begær, før den kan forstås som vilje. 

Viljen er bevidsthedens kraftaspekt, der altid ligger tilsløret i Selvet, hvor den skjuler 

sig bag visdoms- og virksomhedsaspektet, som den ansporer til at give sig til kende. 

Dens natur er så skjult, at mange betragter den som ét med virksomhed og vægrer sig 

ved at anerkende den som et aspekt af bevidstheden. Ikke desto mindre er virksomheden 

Selvets indvirkning på ikke-selvet det, som skænker ikke-selvet dets forbigående 

virkelighed, det, som skaber, det, som skaber, mens viljen altid skjuler sig i det indre og 

tilskynder til virksomhed, tiltrækker eller frastøder. 

Viljen er den kraft, som står bag erkendelsen og ansporer virkeligheden. Tanken er den 

skabende virksomhed; men viljen er drivkraften. Vore legemer er som de er, fordi 

Selvet i utallige tidsaldre har sat sin vilje ind på, at stoffet skulle dannes til former ved 

hjælp af hvilke, det kunne erkende alt udenfor sig selv og indvirke på det. Der står i et 

gammelt skrift: ”Dette legeme er i sandhed dødeligt, oh Maghavan; det er underkastet 

døden, og dog er det et hvilested for den udødelige og ulegemlige Atmâ. … Hensigten 

med øjnene er at være iagttagelsesorganer for det væsen, som bor indenfor øjnene. Han, 

som vil: ’jeg skal lugte’, er Atmâ, som ønsker at erfare lugt. Han, som vil: ’jeg skal 

tale’, er Atmâ, som ønsker at udtale ord. Han, som vil: ’jeg skal høre’, er Atmâ, som 

ønsker at lytte til lyde. Han, som vil: ’jeg skal tænke’, er Atmâ. Tanken er det 

himmelske øje, som iagttager alle ønskværdige ting. Ved hjælp af det mentale 

himmelske øje nyder Atmâ alt.” (Chhandogyopanishat, VIII, XII, 1, 4, 5.) 

Det er evolutionens hemmelige drivkraft. Den store Vilje baner ganske vist 

evolutionens alfarvej, og åndelige intelligenser af mange grader fører de evolverede 

væsener ad denne vej; men man har taget alt for lidt notits af de utallige heldige og 

uheldige eksperimenter, de små sideveje og slyngninger, som skyldes de famlende 

adskilte viljer, idet hver enkelt vilje til liv søger de famlende udtryk for sig selv. 

Berøringerne med den ydre verden vækker i hver enkelt Atmâ viljen til at kende det, 

den berører. I goplen véd den ikke ret meget; men viljen til at erkende danner i den ene 
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form efter den anden et stadig bedre øje, som hindrer dens opfattelsesevne mindre og 

mindre. Efterhånden som vi studerer udviklingen, bliver vi os mere og mere bevidst, at 

der er viljer, som former stoffet, men gør det ved famlende eksperimenter og ikke på 

grundlag af et klart syn. 

Der ligger virkelig sandhed til grund for professor Cliffords spøgefulde børnehistorie 

om de store saurier i en tidligere tidsalder: ”Nogle valgte at flyve og blev fugle, mens 

andre valgte at krybe og blev krybdyr.” Man ser ofte, at et forsøg mislykkes, og så gøres 

der forsøg i en anden retning. Ofte ser man de mest klodsede indretninger side om side 

med de mest udsøgte opfindelser. De sidste skyldes intelligenser, der véd hvad de vil, 

og til stadighed danner stoffet til velegnede former, mens de første er resultater af en 

indefra kommende stræben, der endnu er blind og famlende, men fast bestemt på at give 

udtryk for sig selv. Hvis der kun eksisterede planlæggere, som dannede organismerne 

udefra og så målet fra begyndelsen, ville naturens former indebære uløselige gåder, da 

der er et utal af mislykkede forsøg og uheldige planer; men når man forstår, at der i hver 

enkelt form er en vilje til liv, som søger at give sig udtryk og danne sine vehikler med 

henblik på sine egne formål, kan vi ikke blot se den skaberplan, som ligger til grund for 

alt – Logos’ plan – og de beundringsværdige tilpasninger, som virkeliggør Hans plan – 

de opbyggende intelligensers værk – men også de famlende forsøg og de klodsede 

påfund, som skyldes de enkelte selvs anstrengelser – de selvs, som har viljen, men 

endnu ikke kundskaben eller evnerne til at fuldføre arbejdet. 

Det er dette famlende, stræbende og kæmpende guddommelige Selv, der efterhånden 

som evolutionen skrider frem, i stadig stigende grad bliver den virkelige hersker, den 

indre udødelige hersker. Enhver, som forstår, at han er denne udødelige hersker, der 

sidder inde i sine selvskabte vehikler, opnår gennem denne forståelse en følelse af 

værdighed og magt, som bliver stadig stærkere og mere myndig i sit forhold til den 

lavere natur. Kundskaben om sandheden sætter os i frihed. Den indre hersker kan endnu 

hæmmes af de former, han har dannet for at give sig udtryk; men ved at erkende sig selv 

som herskeren kan han stadig arbejde på helt at underlægge sig sit rige. Han véd, at han 

er kommet til verden med et bestemt formål for øje, nemlig for at gøre sig egnet til at 

samarbejde med den Højeste Vilje, og han kan gøre og lide alt, hvad der er nødvendigt 

for at nå dette mål. Han véd, at han er guddommelig, og at hans selv-virkeliggørelse kun 

er et spørgsmål om tid. Indadtil føler han guddommeligheden, selv om den endnu ikke 

er kommet til udtryk udadtil. Det, der mangler, er at han bliver det samme i 

manifestation, som han er i væsen. Han er konge de jure, men endnu ikke de facto. 

Ligesom en prins, der er født til at arve en krone, tålmodigt underkaster sig den 

disciplin, som gør ham egnet til at bære den, udvikler herskerviljen i os sig til den alder, 

da den kongelige magt vil tilfalde den, og viljen kan derfor tålmodigt underkaste sig 

livets nødvendige disciplin. 

 

 

------------------ 
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Kapitel 2 

 

Begær 

 

1. Begærets natur 

 

 Når monaden sender sine stråler ned i det tredje, fjerde og femte plans stof og tilegner 

sig et atom fra hvert af disse plan (se første del, kapitel 4, afsnit 3) skaber den det, der 

ofte kaldes for dens ”afspejling i stoffet,” den menneskelige ”ånd”, og monadens 

viljesaspekt afspejler sig i den menneskelige atmâ, hvis hjem er på det tredje eller 

âtmiske plan. Dette første væsen har ganske vist færre evner på grund af det stoflige 

slør, det således er blevet udstyret med; men det er på ingen måde en forvrænget 

afspejling. Ligesom et godt spejl frembringer et fuldkomment billede af en genstand, er 

den menneskelige ånd, Atmâ-Buddhi-Manas, et fuldkomment billede af monaden. Den 

er i virkeligheden monaden selv i et slør at tættere stof; men ligesom et konkavt eller 

konvekst spejl giver et forvrænget billede af en genstand, som er stillet foran det, 

således viser de fortsatte afspejlinger af ånden eller dens iklædning i stadig tættere stof 

kun fordrejede billeder af den. 

Når viljen på sin vandring nedad, hvorunder den tilslører sig mere og mere for hvert 

enkelt plan, når frem til den verden, som ligger umiddelbart over den fysiske, nemlig 

den astrale, viser den sig dér som begær. Begæret har viljens energi, koncentration og 

drivkraft; men stoffet har fravristet ånden herredømmet og ledelsen og tilranet sig 

magten over den. Begæret er viljen uden krone, stoffets fange og slave. Den er ikke 

længere selvbestemmende, men bestemt af det, der tiltrækker den i den ydre verden. 

Det er forskellen mellem vilje og begær. I deres inderste natur er de ét og det samme, 

for der er i virkeligheden kun én bestemmelse, Atmâs selvbestemmelse, menneskets 

eneste drivkraft, det, som tilskynder til virksomhed, til indvirkning på den ydre verden, 

på ikke-selvet. Når Selvet bestemmer virksomheden uden at være under indflydelse af 

tiltrækning eller frastødning fra de omgivende genstandes side, er det viljen, der 

manifesterer sig. Når det er ydre tiltrækning og frastødning, der bestemmer 

virksomheden, og mennesker drages hid og did og er døve for Selvets røst og uden 

bevidsthed om den indre Hersker, da er det begæret, man ser. 

Begæret er vilje iklædt astralt stof – det stof, som af den anden livsbølge blev formet til 

kombinationer af en sådan art, at vekselvirkningen mellem dem og bevidstheden ville 

fremkalde sansefornemmelser i denne. Klædt i dette stof, hvis vibrationer ledsages af 

sansefornemmelser i bevidstheden, bliver viljen omdannet til begær. Dens inderste 

natur, som består i at give bevægelsesimpulser, er indhyllet i stof, der vækker 

sansefornemmelser som den reagerer på i form af drivkraft, og denne drivkraft, der 

vækkes gennem astralt stof og virker gennem dette, er begær. 

Ligesom viljen er drivkraften i den højere natur, er begæret det i den lavere. Når 

begæret er svagt, er hele naturen svag i sin reaktion på omverdenen. 

En naturs effektive kraft måles efter dens viljekraft eller efter styrken af dens begær, alt 

efter vedkommendes udviklingstrin. 

Der ligger en sandhed til grund for det velkendte udsagn: ”Jo større synder, des større 

helgen.” Den middelmådige kan hverken være meget god eller meget slet, for der er 

ikke stof nok i ham til andet end små dyder eller små laster. Begærnaturens styrke i et 

menneske er målestokken for dets evne til at gøre fremskridt eller for den energi, 
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hvorved den pågældende kan trænge sig frem. Den styrke i et menneske, der får det til 

at reagere på sine omgivelser, er målestokken for dets evne til at modificere, ændre eller 

besejre dem. I den kamp mod begærnaturen, som kendetegner den højere natur, skal 

denne kraft ikke tilintetgøres, men omdannes. De lavere begær skal omformes til højere, 

kraften skal forfines uden at miste noget af sin styrke, og til slut skal begærnaturen 

forsvinde i viljen, idet alle dens energier opsamles og går op i åndens viljeaspekt, 

Selvets kraft. 

Ingen aspirant bør derfor taber modet, fordi begæret stormer og raser i ham, lige så lidt 

som en hesteafretter er misfornøjet med, at det utæmmede føl stejler og slår sig i tøjret. 

Den unge utrænede skabnings vildskab og dens oprør mod alle bestræbelser for at tøjle 

og beherske den indebærer løftet om dens fremtidige brugbarhed, når den er blevet 

opdraget og trænet. Det samme er tilfældet med begærets modstand mod de tøjler, 

intelligensen pålægger det. Den indebærer løftet om den fremtidige styrke hos viljen, 

Selvets kraftaspekt. 

Der opstår snarere vanskeligheder i de tilfælde, hvor begærene er svage, og viljen ikke 

har frigjort sig fra det astrale stofs lænker, for dér kommer viljen til at leve kun svagt til 

udtryk, og der er ikke ret megen effektiv kraft til rådighed for udviklingen. I vehiklerne 

er det en vis hindring eller barriere, som standser monadens udadgående kraft og 

spærrer for dens frie passage, og så længe denne barriere ikke er fjernet, er der kun ringe 

håb om fremgang. 

I storm drives skibet fremad, selv om der er fare for skibbrud; men i stille vejr ligger det 

hjælpeløst og ubevægeligt uden at lystre sejl eller ror, og da der på denne rejse ikke er 

nogen mulighed for forlis, men kun for midlertidig skade, og da storm befordrer 

fremskridtet bedre end vindstille, kan de, der omtumles af storme, med tryg forvisning 

se frem til den dag, da begærets stormstød går over i viljens støtte og rolige vind. 

 

 

2. Begærets opvågnen 

 

Vi henfører alle vore sansefornemmelser til den astrale verden. De centre, hvorigennem 

vi føler, ligger i astrallegemet, og når de reagerer på ydre indtryk, opstår der følelser af 

behag og smerte i bevidstheden. Den almindelige fysiolog følger behag- og 

smertefornemmelsen fra berøringspunktet til hjernecentret; han erkender kun 

nervevibrationer mellem periferien og centret og bevidsthedens reaktion i centret som 

sansefornemmelse. Vi følger vibrationerne videre, idet vi kun finder vibrationer i 

hjernecentret og i den æter, som gennemtrænger det, og ser i det astrale center det 

punkt, hvor bevidsthedens reaktion finder sted. Når der indtræffer en forskydning af det 

fysiske legeme i forhold til astrallegemet, hvad enten det sker ved påvirkning af 

kloroform, æter, lattergas eller andre bedøvelsesmidler, er det fysiske legeme lige så 

følelsesløst, som om det var berøvet sine nerver. Bindeleddene mellem det fysiske 

legeme og sanselegemet er kommet i ulave, og bevidstheden reagerer ikke på indtryk af 

nogen art. 

  Begærets opvågnen finder sted i dette sanselegeme og følger efter de første uklare 

fornemmelser af behag og smerte. Som tidligere påpeget (se første del, kapitel 9, afsnit 

1) er behaget en følelse af at ”være mere”, en følelse af ”forøget, udvidet liv”, mens 

smerten er en indelukning eller en formindskelse af livet, og disse to fornemmelser 

tilhører hele bevidstheden. ”Denne bevidsthedens oprindelige tilstand manifesterer ikke 

de tre velkendte aspekter, vilje, visdom og virksomhed, ikke engang den allerførste 
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begyndelse til dem. ’Følelse’ går forud for dem og tilhører bevidstheden som en helhed, 

skønt den på senere udviklingstrin står i så nær forbindelse med vilje begær-aspektet, at 

den næsten bliver identificeret med det.” 

”Når velbehags- og smertetilstandene bliver mere klart rodfæstet i bevidstheden, bliver 

de årsag til en anden. Mens behaget svinder bort, efterlader det i bevidstheden en 

fortsættelse af tiltrækningen, og denne bliver til en uklar famlen efter den” – ikke en 

famlen efter den genstand, som forårsagede behaget, vel at mærke, men efter en 

fortsættelse af den behagelige følelse – ”en uklar tendens til at følge efter den 

forsvindende følelse, en bevægelse – alt for ubestemt til at kunne kaldes en bestræbelse 

– for at holde på følelsen. Det er på lignende måde med smerten. Idet den svinder bort, 

efterlader den i bevidstheden en fortsættelse af frastødningen, og denne bliver ligeledes 

til en svag bevægelse for at drive smertefølelsen bort.” 

Disse stadier bliver årsag til begæret. 

Begærets opståen er en svag bevægelse i livet, der famlende, uklart og uden ledelse 

rækker ud efter behaget. Videre kommer det ikke, før tanken har udviklet sig til en vis 

grad og har erkendt en ydre verden, et ikke-selv og har lært at sætte forskellige ting i 

denne omverden i forbindelse med det behag eller den smerte, der opstår i bevidstheden 

ved berøring med dem. 

Som ovenfor bemærket og længe før tingene erkendes, har resultaterne af disse 

berøringer imidlertid forårsaget en tvedeling i begæret. Som et af de mest letfattelige 

eksempler kan vi nævne kravet om føde hos en lavtstående organisme. Efterhånden som 

organismens fysiske legeme svinder ind og bliver mindre, opstår der i astrallegemet en 

uklar og svag fornemmelse af et behov, et krav. Ved at svinde ind er legemet blevet et 

mindre effektivt vehikel for livet, som strømmer ned gennem astrallegemet, og denne 

omstændighed volder smerte. En strøm i det vand, som organismen svømmer i, bringer 

føde til legemet; føden bliver absorberet, manglen er udbedret, livet strømmer igen 

uhindret og der føles behag. Når der opstår smerte, er der på et lidt højere trin et begær 

efter at slippe væk fra den, og der opstår en følelse af frastødning, som er det modsatte 

af den følelse af tiltrækning, der blev forårsaget af behaget. Som følge heraf bliver 

begæret tvedelt. Af viljen til at leve opstod der længsel efter erfaring, og denne længsel, 

der i det lavere vehikel viser sig som begær, bliver på den ene side til en længsel efter 

erfaringer, som gør fornemmelsen af livet mere levende, og på den anden side en vigen 

tilbage fra alt der svækker og formindsker. Denne tiltrækning og frastødning er i lige 

grad begærets natur. Ligesom en magnet tiltrækker eller frastøder visse metaller, således 

tiltrækker og frastøder det inkarnerede selv også. Både tiltrækning og frastødning er 

begær, og det er de to store motoriske energier i livet, som alle begær i sidste instans 

kan føres tilbage til. Selvet kommer under begærets åg og bliver en slave af tiltrækning 

og frastødning, drages hid og did, stødes tilbage af dette eller hint og driver omkring 

blandt genstande, der forårsager behag og smerte, ganske som et skib uden ror mellem 

vind og vover. 

 

 

3. Forholdet mellem begær og tanke 

 

Vi vil nu betragte forholdet mellem begæret og tanken og se, hvordan begæret til at 

begynde med behersker tanken for senere at blive behersket af denne. 

Den rene fornuft er afspejlingen af monadens visdomsaspekt og giver sig til kende i 

menneskeånden som Buddhi; men det er ikke begærets forhold til den rene fornuft, vi 
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her har at gøre med, for i virkeligheden kan begæret ikke siges at stå i direkte forhold til 

visdommen, men til kærligheden, som er visdommens manifestation på astralplanet. Vi 

skal snarere søge dets forhold til monadens virksomhedsaspekt, der på astralplanet viser 

sig som sansning og på mentalplanet som tanke. Det drejer sig ikke engang om det 

højere tankesind, der i sin renhed er den skabende virksomhed, Manas, men om dets 

forvrængede afspejling, det lavere tankesind. Det er dette lavere tankesind, som står i 

direkte forbindelse med begæret og er uadskilleligt sammenblandet med det, og det i en 

sådan grad, at vi ofte taler om Kama-Manas, begærtanken, som et enkelt begreb, fordi 

det i den lavere bevidsthed er næsten umuligt at finde en eneste tanke, som ikke er 

under indflydelse af begæret. ”Manas siges med rette at være tofoldig, ren og uren; den 

urene del er bestemt af begæret, den rene er fri for begær.” (Bindopanishat, I.) 

Dette lavere tankesind er ”tanken” på mentalplanet; dens karakteristiske egenskab består 

i, at den hævder og benægter, erkender ved at skelne og at den opfatter og husker. Det 

samme aspekt, der på mentalplanet er tanke, giver sig som vi har set til kende som 

sansning på astralplanet og vækkes ved berøring med den ydre verden. 

Når man har oplevet noget behageligt og fornemmelsen ophører, opstår der som vi har 

set et begær efter at opleve det igen, og dette forhold indebærer en erindring, som er en 

tankevirksomhed. Her som altid bliver vi mindet om, at bevidstheden bestandig virker i 

sin trefoldige natur, enten det så er det ene eller det andet aspekt, der er det 

fremherskende, for selv den mindste begyndelse til begær kan ikke opstå, hvis der ikke 

er en erindring tilstede. Den sansefornemmelse, der er forårsaget af et ydre indtryk, må 

vækkes mange gange, inden tanken kan danne en forbindelse mellem den 

sansefornemmelse, som den er sig bevidst, og den ydre genstand, som er årsag til den. 

Til sidst ”opfatter” tanken genstanden, det vil sige sætter den i forbindelse med en af 

sine egne forandringer og erkender en forandring i sig selv som forårsaget af den ydre 

genstand. Ved gentagelse af denne opfattelse bliver der i erindringen dannet en klar 

forbindelse mellem genstanden og den behagelige eller smertelige sansefornemmelse, 

og når begæret trænger på for at opnå en gentagelse af den behagelige fornemmelse, 

kalder tanken den genstand frem, som var årsag til den. Tankens sammenblanding med 

begæret skaber på denne måde et bestemt begær efter at finde og tilegne sig den 

genstand, som fremkaldte den behagelige fornemmelse. 

Dette begær driver tanken til at udøve sin iboende virksomhed. Når der føles ubehag, 

fordi kravet ikke bliver tilfredsstillet, gøres der anstrengelser for at undgå den 

ubehagelige fornemmelse ved at fremskaffe den ønskede genstand. Tanken lægger 

planer og driver legemet til handling for at tilfredsstille begærets krav. På lignende 

måde lægger tanken, tilskyndet af begæret, planer og driver legemet til handling for at 

undgå en gentagelse af smerten fra en genstand, man har erkendt som smertebringende. 

Således er forholdet mellem begær og tanke. Det vækker tanken og ansporer og 

tilskynder den til anstrengelser. På de tidlige trin er tanken slave af begæret, og det 

tempo, hvori den udvikler sig, står i forhold til heftigheden af begærets tilskyndelser. Vi 

begærer og tvinges derved til at tænke. 

 

 

4. Begær, tanke og handling 

 

Det tredje trin af kontakten mellem Selvet og ikke-selvet er handling. Når tanken har 

opfattet genstanden for begæret, fører det til handling, som den styrer og tilrettelægger. 

Det siges ofte, at handling opstår af begæret; men begæret alene kunne kun føre til 
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bevægelse eller forvirret handling. Begærets kraft er tilskyndende, ikke ledende. Det er 

tanken, der føjer det ordnede og ledende element til og tilrettelægger handlingen med et 

bestemt formål for øje. 

Begær, tanke, handling – det er det kredsløb, der altid gentager sig i bevidstheden. 

Begærets fremaddrivende kraft vækker tanken, og dennes ledende kraft styrer 

handlingen. Denne rækkefølge er uforanderlig, og det er af allerstørste betydning at 

have en klar forståelse heraf, for den effektive kontrol med ens adfærd og handlinger 

beror på denne forståelse og dens anvendelse i praksis. Kun ved at forstå denne 

rækkefølge kan man skabe karma, for kun derved kan man skelne mellem undgåelig og 

uundgåelig handling. 

Det er ved tanken, vi kan forandre begæret og derved også handlingen. Når fornuften 

ser, at visse begær har fremkaldt tanker, som har ført til ulykkebringende handlinger, 

kan den modstå fremtidige tilskyndelser af begæret i en lignende retning og nægte at 

foretage handlinger, som allerede har vist sig at føre til ulykke. Den kan vise de 

smertefulde resultater og således vække begærets frastødende energi og afbilde det 

lykkelige resultat af begær af modsat art. Tankens skabende virksomhed kan bruges til 

at omforme begæret, så dettes drivkraft bliver vendt i en bedre retning. På denne måde 

kan tanken bruges til at besejre begæret og blive dets herre i stedet for dets slave, og når 

den således får kontrol over sin uregerlige kammerat, begynder den at omdanne begæret 

til vilje, idet den overfører herredømmet over den udadgående kraft fra det ydre til det 

indre, fra de ydre genstande som tiltrækker eller frastøder, til ånden – den indre Hersker. 

 

 

5. Begærets bindende natur 

 

Da viljen til at leve er årsagen til, at livet legemliggør sig og tilegner sig det, der er 

nødvendigt for at kunne manifestere sig og forblive i formernes verden, vil begæret, 

som er vilje på et lavere plan, udvise en lignende karakter, idet det søger at tilegne sig 

det, hvorved dets liv i formerne kan vedligeholdes og styrkes, og gøre livet til en del af 

sig selv. Nær vi begærer en ting, søger vi at gøre den til en del af os selv, en del af 

”jeget”, så den kan indgå som en del af ”jegets” legemliggørelse… Begæret består i at 

udsende tiltrækningskraft. Det drager den genstand, det ønsker, til sig. Vi knytter os til 

alt, hvad vi begærer. Ved ønsket om at komme i besiddelse af en ting knyttes der et 

bånd mellem tingen og den, som begærer den. Vi binder denne del af ikke-Selvet, og 

båndet eksisterer, indtil man kommer i besiddelse af genstanden, eller Selvet har brudt 

båndet og forkastet genstanden. Det er ”hjertets bånd” (Kathopanishat, VI, 15), og de 

binder Selvet til fødslens og dødens hjul. 

Disse bånd mellem den, der begærer, og genstandene for begæret er som reb, der drager 

Selvet til det sted, hvor disse genstande findes, og således bestemmer dets fødsel i den 

ene eller den anden verden. Herom siges der i verset: ”Den, som er bundet, opnår altid 

ved handling det, som hans tanken har sat sit mærke på. Når han har opnået genstanden 

for den handling, han her udfører, kommer han derfor igen fra den anden verden til 

denne for handlingens skyld. Således er det med den, som begærer.” 

(Brihadâranyakopanishat, IV, IV, 6) Hvis et menneske begærer en anden verdens 

genstande mere end denne verdens, da vil det blive født i den verden. Der foregår en 

vedvarende stramning i begærets bånd, indtil Selvet og genstanden er forenet. 

Den ene store bestemmende kraft, viljen til at leve, som holder planeterne fast i deres 

bane omkring solen, som hindrer klodernes stof i at spredes, og som holder vore egne 
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legemer sammen, det er begærets kraft. Det, som behersker alt, er i os som begær, og 

det må drage alt, hvad det har fæstet sine kroge i, til os eller til det. Begærets krog hager 

sig fast i en genstand som harpunen i hvalen. 

Når det sker, bliver Selvet knyttet til genstanden; det har tilegnet sig den i vilje og må 

gøre det i handling. En stor lærer har derfor sagt: ”Men hvis dit højre øje forarger dig, så 

riv det ud og kast det fra dig… og hvis din højre hånd forarger dig, så hug den af og kast 

den fra dig.” (Mattæus, 5, 29-30) Den genstand, som begæres, bliver en del af Selvets 

legeme, og hvis den er ond, bør den rives ud, koste hvad det vil, for ellers kan den kun 

slides ud gennem tidens og udmattelsens langsomme proces. ”Kun den stærke kan 

udrydde den. Den svage må vente på dens vækst, at den sætter frugt og død.” (Lys på 

Vejen, 4, side 12) 

 

 

6. Båndene brydes 

 

For at kunne bryde begærets lænker må man tage tanken til hjælp. I tanken ligger den 

kraft, som først skal rense og derefter omforme begæret. 

Tanken opregner de resultater, som tilegnelsen af hver enkelt genstand, der har været 

begæret, medfører og lægger mærke til, om foreningen mellem denne genstand og det 

inkarnerede Selv bringer lykke eller smerte. Når den efter mange tilegnelser af en 

tiltrækkende genstand har set, at resultatet var smerte, registrerer den denne genstand 

som en, der bør undgås for fremtiden. ”De glæder, som fødes af ydre indtryk, er i 

virkeligheden smertevoldere.” (Bhagavad Gita, femte samtale, vers 22.) 

Så opstår der kamp. Når den tiltrækkende genstand igen viser sig, kaster begæret sin 

harpun ud og griber den og begynder at trække den ind. Tanken, som husker de 

smertefulde resultater af en tidligere fangst af samme slags, bestræber sig for at standse 

begæret og hugge båndet over med kundskabens sværd. Der raser en voldsom kamp i 

mennesket. Det slæbes fremad af begæret og holdes tilbage af tanken. Begæret vil 

mange gange gå af med sejren, og mennesket vil tilegne sig genstanden; men hver gang 

vil det ende med smerte. For hver sejr, begæret vinder, får det en ny fjende blandt 

tankens kræfter. Langsomt, men uundgåeligt viser tanken sig at være den stærkeste, og 

til sidst begynder sejren at hælde til dens side. Der kommer en dag, da begæret er 

svagere end tanken. Det giver slip på den tiltrækkende genstand, forbindelsen med den 

bliver hugget over, og for denne genstands vedkommende er båndet brudt. 

I denne kamp søger tanken at udnytte begærets kraft mod begæret selv. Den udvælger 

eftertragtede genstande, som bringer en forholdsvis langvarig lykke, og søger at udnytte 

disse mod de begær, som hurtigt resulterer i smerte. Den sætter således kunstnydelse op 

mod sanselig nydelse og bruger berømmelse og politisk eller social magt imod kødets 

lyster. Den vil anspore begæret til at finde behag i det gode og styrke afholdenhed fra 

lastefulde glæder, og til sidst vil den få begæret efter evig fred til at besejre begæret 

efter timelige adspredelser. Ved den ene store tiltrækning vil de lavere attraktioner miste 

deres magt og høre op med at være genstand for begær. ”Selv attråen (efter dem) vender 

sig bort fra ham, når han har set det allerhøjeste.” (Bhagavad Gita, anden samtale, vers 

59) Selve begærets energi kan rive det væk fra det, som bringer smerte og knytte det til 

det, som bringer lyksalighed. Den samme kraft bliver gjort til et redskab for frihed. Når 

det river sig løs fra ydre genstande, vil det vende sig opad og indad og knytte mennesket 

til det Liv, som det er dets højeste lyksalighed at blive forenet med. 
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Heri ligger værdien af den religiøse hengivenhed som en befriende kraft. Når man i 

kærlighed vender sig mod den Højeste og i ham ser noget meget ønskværdigt, en 

genstand for inderligt begær, fortærer dette begær alt, hvad der knytter én til genstande 

og holder hjertet i trældom. 

Kun gennem Selvet som tanke kan Selvet som begær beherskes. Når Selvet føler sig 

som Livet, overvinder det det inkarnerede Selv, som tror, at det er formen. Mennesket 

må lære at skelne mellem sig selv og de vehikler, hvori det begærer, tænker, handler og 

kender dem som en del af ikke-selvet, noget materielt og udvortes i forhold til livet. Den 

kraft i de lavere begær som rettes udad mod ydre genstande, bliver derved til det højere 

begær, der ledes af tanken og bliver på denne måde forberedt til at blive omformet til 

vilje. 

Når den lavere Manas går op i den højere, og denne går op i visdommen, træder den 

rene viljes aspekt frem som åndens kraft, selvbestemt og selvstyret, i fuldkommen 

harmoni med den højeste Vilje og derfor fri. Først da er alle bånd brudt, og ånden er 

frigjort for tvang fra noget udenfor den selv. Da og først da kan viljen siges at være fri. 

 

 

--------------------- 
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Kapitel 3 

 

Begær 

 

(fortsat) 

 

1. Begærets vehikel 

 

Vi skal senere komme tilbage til kampen i begærnaturen og så føje en del nyttige 

detaljer til det, der allerede er sagt; men først er det nødvendigt at studere begærets 

vehikel, begærlegemet eller astrallegemet, da dette studium vil sætte os i stand til at 

forstå den måde, som vi trygt kan følge i vore bestræbelser for at underkue de lavere 

begær og blive dem kvit. 

Begærets vehikel er opbygget af det, man kalder det astrale stof, og som tilhører det 

plan, der ligger ovenover det fysiske. Dette stof eksisterer ligesom det fysiske i syv 

modifikationer, der står omtrent i samme forhold til hinanden som de faste, flydende, 

luftformige og øvrige undertilstande af stoffet på det fysiske plan. Ligesom det fysiske 

legeme indeholder disse forskellige undertilstande af fysisk stof, således indeholder 

astrallegemet de forskellige undertilstande af astralt stof. Hver eneste af disse 

undertilstande indeholder grovere og finere komponenter, og det astrale såvel som det 

fysiske renselsesarbejde består i at erstatte de grovere bestanddele med de finere. 

Endvidere tjener de lavere undertilstande af det astrale stof hovedsageligt til at 

manifestere de lavere begær, mens de højere undertilstande reagerer på de begær, som 

ved tankens indblanding er blevet omdannet til følelser. Når de lavere begær griber efter 

genstande for behag, opdager de, at de lavere undertilstande tjener som medium for 

deres tiltrækningskraft, og jo grovere og lavere begærene er, desto grovere er de 

stofkomponenter, som kan give passende udtryk for dem. Når begæret får det 

tilsvarende stof i astrallegemet til at vibrere, bliver dette stof stærkt levendegjort og 

tiltrækker nyt stof af samme art udefra, og på denne måde tiltager mængden af sådant 

stof i astrallegemets sammensætning. Når begærene lidt efter lidt forfines og bliver til 

følelser, idet der kommer intellektuelle elementer ind i dem og selviskheden aftager, 

vokser på lignende måde mængden af det finere stof i astrallegemet, mens det grovere 

stof, som ikke får tilført nyt liv, taber sin kraft og aftager i mængde. 

Disse kendsgerninger, anvendt i praksis, hjælper os til at svække den fjende, der troner i 

vort indre, for vi kan berøve ham hans redskaber. En forræder indenfor portene er 

farligere end en fjende udenfor, og begærlegemet optræder som en sådan forræder, så 

længe det er sammensat af elementer, der reagerer på fristelserne udefra. 

Tanken må standse begæret i dets byggearbejde med de grovere stoffer ved at nægte at 

afbilde den forbigående nydelse, som besiddelsen af genstanden ville medføre, og i 

stedet for at skildre den mere varige sorg, som den vil forvolde. Når vi slipper af med 

det grovere stof, som reagerer på de lavere attraktioner, mister disse al deres evne til at 

forstyrre os. 

Vi må altså tage begærlegemet under behandling. De tiltrækkende kræfter, der når os 

udefra, vil være i overensstemmelse med dets bygning. Vi kan bearbejde formen, ændre 

de bestanddele som den er sammensat af, og således gøre fjenden til en forsvarer. 

Når en person er ved at udvikle sin karakter, bliver han imidlertid stillet overfor en 

vanskelighed, der ofte foruroliger og nedslår ham. Han bliver chokeret over begær, som 



 107 

han gyser tilbage for og skammer sig over, og trods hans ivrige bestræbelser for at ryste 

dem af sig, klamrer de sig til ham og plager ham. De er i strid med hans anstrengelser, 

hans håb og hans higen, og alligevel synes de på en eller anden måde at høre ham til. 

Denne pinlige erfaring skyldes, at bevidstheden udvikler sig hurtigere, end formen kan 

forandre sig, og disse to kommer til en vis grad i strid med hinanden. Der er fremdeles 

en betydelig mængde af de grovere sammensætninger til stede i astrallegemet; men når 

begærene er blevet mere forfinede, beliver de ikke længere disse grovere stoffer. Der er 

dog stadig noget af den gamle livskraft tilbage i dem, og selv om disse komponenter er 

ved at gå i opløsning, er de dog ikke helt forsvundet. 

Selv om menneskets begærnatur ikke længere bruger disse stoffer til udtryksmidler, kan 

de dog stadig bringes til midlertidig virksomhed udefra og således give det udseende af 

at være belivet på samme måde som et galvaniseret lig. Andre menneskers begær – 

ondartede begærelementaler – kan knytte sig til disse ubenyttede stoffer i astrallegemet, 

og disse kan således anspores og genoplives og få den pågældende til at føle dem som 

sine egne begærindskydelser, som han afskyr. Den forvirrede stridsmand, som gør 

sådanne erfaringer, kan fatte mod. Når disse begær vælter sig over ham, skal han afvise 

dem som noget, der ikke hører ham til, og gøre sig klart, at de stoffer i ham, som de gør 

brug af, hører fortiden til og er ved at dø, og at deres dødsdag og hans frihed er nær 

forestående. 

Vi kan tage et eksempel fra drømme for at vise denne virksomhed af udlevet stof i 

astrallegemet. En person har i en tidligere tilværelse været en drukkenbolt, og hans 

erindringer efter døden har givet ham en voldsom afsky for drikkeri. Ved den 

efterfølgende reinkarnation har egoet indprentet denne afsky i det nye fysiske legeme og 

det nye astrallegeme; men ikke desto mindre blev der i astrallegemet inddraget en del 

stof ved de vibrationer, som den tidligere drukkenskab havde fremkaldt i det 

permanente atom. Dette stof bliver ikke belivet i den nuværende inkarnation ved nogen 

trang til drikkeri eller nogen bukken under for denne last. I sin vågne tilværelse er 

manden derimod ædruelig; men i drømme bliver dette stof i astrallegemet ansporet til 

virksomhed udefra, og da egoets herredømme over astrallegemet er ringe
48

, reagerer det 

ovennævnte stof på de drikkelystne vibrationer, og personen drømmer at han drikker. 

Hvis der nu hos den pågældende fremdeles er et latent begær efter drikkeri, kan det, selv 

om det er alt for svagt til at gøre sig gældende når personen er i vågen tilstand, komme 

frem når han drømmer. Da det fysiske stof er forholdsvis tungt og vanskeligt at sætte i 

bevægelse, har et svagt begær ikke kraft nok til at fremkalde vibrationer i det. Det 

samme begær kan imidlertid godt være i stand til at sætte meget lettere astrale stof i 

bevægelse, og således kan et menneske i drømme blive revet med af et begær, som ikke 

har nogen magt over mennesket i vågne tilstand. 

Sådanne drømme volder megen bekymring, fordi man ikke forstår dem. Den 

pågældende bør forstå, at drømmen viser, at fristelsen er besejret og at det kun er rester 

af tidligere begær, belivet udefra gennem astralplanet, som foruroliger ham; eller i hvert 

fald et døende begær som er alt for svagt til at gøre indtryk på ham i hans vågne tilstand. 

Drømmen er et tegn på en næsten fuldbyrdet sejr og samtidig en advarsel, da den siger 

ham, at der i hans astrallegeme stadig findes en del stof, som kan belives af vibrationer 

fra lysten til at drikke, og at han derfor i sin vågne tilværelse ikke bør komme i 

situationer, hvor der er mange af den slags vibrationer. Før han helt er holdt op med at 

have sådanne drømme, er astrallegemet ikke renset for stof, som kan være kilde til fare. 

                                                 
48

 Under søvnen vender egoet sin opmærksomhed indad, indtil det er i stand til at bruge sit astrallegeme 

uafhængigt. Derfor er egoets herredømme over astrallegemet svagt. 
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2. Kampen mellem begær og tanke 

 

Vi må vende tilbage til dem kamp i begærnaturen, som vi allerede har hentydet til, og 

her tilføje en del nødvendige detaljer. 

Denne kamp tilhører det, vi kan kalde det mellemste udviklingstrin, det langvarige 

stadium mellem den tilstand, da mennesket er fuldstændig behersket af begæret og 

griber efter alt, hvad det ønsker uden at standses af samvittigheden og forstyrres af 

anger, og på den anden side det højt udviklede åndelige menneskes tilstand da vilje, 

visdom og virksomhed arbejder sammen i indbyrdes harmoni. 

Konflikten mellem begæret og tanken opstår, når tanken begynder at forstå sit forhold 

til ikke-selvet og andre adskilte selv, og begæret under indflydelse af de genstande, det 

er omgivet af, bevæger sig hid og did ved tiltrækning og frastødning alt efter, hvor 

tillokkende de er. 

Vi må studere det udviklingstrin, da de i sjælen opsamlede erindringer modsætter sig 

tilfredsstillelsen af begær, som har vist sig at føre til smerte, eller rettere da den 

slutning, som tænkeren har draget af disse opsamlede erfaringer, gør sig gældende 

overfor begærnaturens krav på at komme i besiddelse af den genstand, der er blevet 

betegnet som farlig. 

Vanen til at gribe og nyde er blevet dybt rodfæstet gennem hundreder af tilværelser på 

jorden og er derfor stærk, mens vanen til at modstå et nuværende behag for at undgå en 

fremtidig smerte kun er ved at danne sig og derfor er meget svag, og følgelig ender 

kampen mellem begærnaturen og tænkeren i lang tid med en række nederlag for den 

sidste. Den unge tanke bliver til stadighed besejret i kampen mod det modne 

begærlegeme; men enhver sejr for begærnaturen, der efterfølges af en kortvarig glæde 

og langvarig smerte, skaber en ny kraft, der er fjendtlig mod den selv og styrker dens 

modstander. Hvert nederlag for tænkeren sår derved et frø til denne fremtidige sejr, og 

hans styrke vokser dag for dag, mens begærnaturens styrke aftager. 

Når man har en klar forståelse heraf, sørger man ikke længere over sine egne og sine 

kæres fald, for man véd, at disse fald skaber et sikkert fodfæste i fremtiden, og at den 

fremtidige sejrherre modnes i smertens skød. 

Vor kundskab om ret og uret vokser ved erfaring og erhverves kun ved prøvelse. Det 

civiliserede menneskes nu medfødte følelse af ret og uret er blevet udviklet ved utallige 

erfaringer. I det adskilte Selvs tidligere dage var alle erfaringer nyttige i dets udvikling 

og skaffede Selvet de lærdomme, som var nyttige for dets vækst. Lidt efter lidt lærte 

det, at ved at give efter for begær, hvis tilfredsstillelse skadede andre, pådrog det sig 

selv smerte, som stod i misforhold til den kortvarige nydelse, det havde opnået ved 

tilfredsstillelsen. Det begyndte at knytte ordet ”uret” til de begær, der hovedsageligt 

medførte smerte, og det så meget hurtigere, fordi de Lærere, som ledte dets vækst i 

begyndelsen, betragtede de genstande, der vakte sådanne begær, men misbilligelse. Når 

det havde været ulydigt mod dem, og det var resulteret i lidelse, blev det indtryk, som 

tænkeren derved fik, så meget stærkere til gunst for den tidligere advarsel, og 

samvittigheden – viljen til at gøre det rette og afholde sig fra det forkerte – blev styrket i 

tilsvarende grad. 

I denne forbindelse kan vi let se værdien af påmindelser, irettesættelser og gode råd. Alt 

dette bliver opsamlet i tanken og er kræfter, som føjes til de voksende erindringer, der 

gør modstand mod tilfredsstillelsen af onde begær. Lad så være at den pågældende, der 
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er blevet advaret, kan give efter igen, hvis vedkommende bliver udsat for fristelse. Det 

betyder kun, at det onde begær stadig er det stærkeste hos ham. Når så den forudsagte 

lidelse kommer, vil han i tanken genkalde sig alle de påmindelser og advarsler, han har 

fået, og endnu stærkere indprente sig den erfaring, at ”dette begær er ondt.” At han har 

begået den urigtige handling betyder kun, at erindringen om den tidligere smerte endnu 

ikke er stærk nok til at overvinde den tiltrækning, som det øjeblikkelige og ivrigt 

forventede behag udøver på ham. Lektionen må gentages endnu nogle gange for at 

styrke erindringen om det forbigangne, og når det er sket, er sejren sikret. Lidelsen er et 

nødvendigt led i sjælens vækst og indebærer løftet om denne vækst i sig. Overalt 

omkring os finder vi, hvis vi ser efter, at det gode vokser; der er intetsteds noget håbløst 

ondt. 

Denne kamp er kommet til udtryk i det triste udråb: ”Hvad jeg vil, det gør jeg ikke; 

hvad jeg ikke vil, det gør jeg. Når jeg vil gøre godt, er det onde tilstede hos mig.” Det 

onde vi gør, når vi ønsker det modsatte, gør vi i kraft af gammel vane. Den svage vilje 

ligger under for det stærke begær. 

I sin kamp mod begærnaturen kalder tænkeren nu denne selv samme natur til hjælp og 

bestræber sig for at vække et begær i den, som skal modvirke de begær, han ligger i krig 

med. Ligesom en svag magnets tiltrækning kan overvindes af en stærkere magnets 

tiltrækning, således kan det ene begær styrkes til undertvingelse af et andet; der vækkes 

et godt begær til at bekæmpe et ondt. Heri ligger værdien af et ideal. 

 

 

3. Værdien af et ideal 

 

Et ideal er en bestemt mental forestilling af inspirerende karakter, dannet til vejledning 

for ens adfærd eller handlemåde, og ved at danne sig et ideal får man et af de mest 

effektive midler til at indvirke på begæret. Idealet kan i visse tilfælde finde sin 

legemliggørelse i et individ, i andre tilfælde ikke. Det er noget, der afhænger af det 

menneskes temperament, som danner det, og man må altid huske, at værdien af et ideal 

i stor udstrækning beror på dets tiltrækningsevne, og at det, som tiltrækker det ene 

temperament, absolut ikke behøver at tiltrække et andet. Betragtet fra et almindeligt 

synspunkt er et abstrakt og et personligt ideal lige værdifulde; men man må foretrække 

det, der virker tiltrækkende på den, der vælger det. 

En intellektuel anlagt person vil som regel betragte et abstrakt ideal som det mest 

tilfredsstillende, mens et følelsesmenneske vil kræve en konkret legemliggørelse af sin 

tanke. Den svage side ved det abstrakte ideal består i, at det ikke har så let ved at vække 

en overbevisende inspiration, og svagheden ved det konkrete, legemliggjorte ideal er 

den, at legemliggørelsen let kan falde ned under idealets niveau. 

Det er naturligvis tanken, som skaber idealet, og enten bevarer den det som et abstrakt 

begreb eller legemliggør det i en person. Det tidspunkt, man vælger til at skabe et ideal, 

bør være en tid, hvor tanken er rolig og lysende klar, og begærnaturen sover. Da bør 

tænkeren overveje hensigten med sit liv, det mål han tager sigte på og med dette som 

den afgørende faktor udvælge de egenskaber, som er nødvendige for at kunne nå målet. 

Disse egenskaber bør han forbinde til en enkelt forestilling og så stærkt som muligt 

tænke på denne integrering af de egenskaber, han trænger til. Han bør dagligt gentage 

den proces, indtil hans ideal står klart og tydeligt for ham i tankerne, udstyret med den 

ophøjede tankes og ædle karakters hele skønhed som en skikkelse med dragende magt. 

Følelsesmennesket vil legemliggøre det i en person så som Buddha, Kristus, Shri 
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Krishna eller en anden guddommelig lærer. I det sidstnævnte tilfælde vil han om muligt 

studere denne persons liv, lære og handlinger, og idealet vil derved blive endnu mere 

levende og virkeligt for tænkeren. Der vil opstå en inderlig kærlighed i hans hjerte til 

dette legemliggjorte ideal, og begæret vil længselsfuldt strække armene ud for at 

omfavne det. Når så fristelsen går til angreb, og de lavere begær skriger op for at blive 

tilfredsstillet, vil idealets tiltrækningskraft gøre sig gældende. Det højere begær vil 

bekæmpe det lavere, og tænkeren føler sig styrket ved det rette begær, og den negative 

styrke i erindringen, som siger ”afhold dig fra det lave,” befæstes ved den positive kraft 

hos idealet, som siger: ”Udfør det heltemodige.” 

Det menneske, som til dagligt lever i nærheden af et stort ideal, er væbnet mod onde 

begær ved sin kærlighed til idealet, ved skamfølelse over at være gemen og ussel i dets 

nærværelse og ved længslen efter at ligne genstanden for sin tilbedelse og i det hele 

taget ved den ædle retning, hvori hans tanker går. Slette begær bliver mere og mere 

upassende. De går ganske naturligt til grunde, fordi de ikke kan ånde i denne rene og 

klare luft. 

I betragtning af den ødelæggende virkning, som den historiske kritik har på mange 

mennesker, vil det her være på sin plads at bemærke, at værdien af idealet Kristus, 

Buddha eller Krishna ikke i nogen henseende bliver forringet af et eller andet hul i de 

historiske data eller af manglende beviser for et manuskripts ægthed. Mange af de 

beretninger, der fortælles, kan godt være urigtige i historisk forstand; men de er levende 

og etisk sandfærdige. Det er ikke en sag af større betydning, om denne eller hin 

begivenhed fandt sted i en bestemt lærers fysiske tilværelse eller ikke; en sådan ideals 

personligheds indvirkning på hans omgivelser vil altid være en dyb sandhed. Verdens 

hellige skrifter repræsenterer åndelige kendsgerninger, hvad enten de fysiske 

tildragelser er historisk sande eller ikke. 

Tanken kan således forme og styre begæret og ændre det fra en fjende til en 

forbundsfælle. Ved at ændre begærets retning bliver det en opløftende og 

fremskyndende kraft i stedet for at være et hindrende og forsinkende element, og mens 

begær efter ydre genstande holder os fast i jordens dynd, vil begæret efter idealet løfte 

os på stærke vinger mod himlen. 

 

 

4. Begærets renselse 

 

Vi har allerede set, hvor meget der kan gøres i retning af at rense begærets vehikel, og 

som det lige er beskrevet, er beskuelsen til tilbedelsen af idealet et særdeles effektivt 

middel til renselse af begæret. Når man opelsker og opmuntrer gode begær, forsvinder 

de onde; de dør af mangel på næring. 

Bestræbelserne for at afvise alle onde begær ledsages af tankens bestemte vægring ved 

at omsætte dem i handling. Viljen begynder at lægge bånd på handlingen, selv når 

begæret råber på tilfredsstillelse; og når man nægter at udføre den handling, som det 

onde begær opfordrer til, bliver de genstande, som tidligere vakte begæret, lidt efter lidt 

berøvet deres tiltrækningskraft. ”Genstandene for sansning… vender sig bort fra den 

afholdende beboer af legemet.” (Bhagavad Gita, anden samtale, vers 59) Begærene 

visner hen, udsultet af mangel på tilfredsstillelse. Afholdenhed fra at tilfredsstille dem 

er et effektivt middel til renselse. 

Der er et andet renselsesmiddel, hvorved man udnytter begærets frastødningskraft, 

ligesom man gjorde brug af dets tiltrækningskraft i beskuelsen af idealet. Det er et 
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nyttigt middel i yderliggående tilfælde, når de laveste begær som for eksempel dem, der 

fører til frådseri, drukkenskab og udsvævelser, er ustyrlige og oprørske. Undertiden 

finder et menneske det umuligt at slippe af med sine slette begær. Trods alle 

anstrengelser giver han efter for deres stærke impulser, og hans hjerne plages af onde 

fantasier. Han kan vinde sejr ved tilsyneladende at give efter, idet han fører de onde 

forestillinger videre til deres uundgåelige resultater. Han afmaler for sig selv, hvordan 

han giver efter for de fristelser, der angriber ham, og kommer mere og mere i kløerne på 

det onde, som er herre over ham. Han følger sig selv på sit fald nedad mod dybet og 

iagttager, hvordan han bliver den hjælpeløse slave af sine lidenskaber. Han følger med 

levende fantasi de forskellige stadier af sin nedtur, ser sit legeme blive grovere og 

grovere, svulme op og blive angrebet af sygdom. Han betragter sine ødelagte nerver, de 

modbydelige sår og hans engang så stærke og sunde legemes hæslige affældighed og 

forfald. Han ser sin vanærende død og den triste arv, han i form af et skændigt minde 

har efterladt sine slægtninge og venner. Han vender sig i tanken mod den anden side af 

døden og ser sine lasters smuds og vrangside afbildet i det lidende astrallegeme og 

kvalerne ved de stærke begær, der ikke længere kan tilfredsstilles. Han tvinger resolut 

sine gysende tanker til at dvæle ved dette sørgelige panorama over de onde begærs 

triumf, indtil han bliver opfyldt af en voldsom afsky for dem, en utålelig væmmelse og 

frygt for de følger, han pådrager sig ved at give efter for dem. 

En sådan renselsesmetode er som kirurgens kniv, der fjerner en livstruende kræftsvulst, 

og den må som alle kirurgiske indgreb undgås, medmindre der ikke er noget andet 

helbredelsesmiddel til rådighed. Det er bedre at besejre det onde begær ved et ideals 

tiltrækningskraft end ved den frastødende kraft, der ligger i et ødelæggelsesværk; men 

hvor tiltrækningen ikke formår at sejre, kan frastødningen måske løse problemet. 

Der er også en fare ved denne sidste metode, fordi det grovere stof i begærvehiklet øges 

ved, at tanken således dvæler ved det onde, og kampen gøres derved længere, end når 

man tager sigte på gode begær og høje længsler. Derfor er denne metode den dårligste 

af de to og bør kun benyttes, når den anden er uanvendelig. 

Begæret må renses ved højere tiltrækning, ved frastødning eller ved lidelsens 

langsomme undervisning. Det er ikke så meget en nødvendighed, der påtvinges af en 

ydre guddom som den kejserlige befaling fra den indre guddom, som vil adlydes. Alle 

guddommelige kræfter i naturen samarbejder med denne guddoms sande vilje, vort eget 

Selvs vilje, og dette guddommelige Selv, som vil det højeste, må til slut uundgåeligt 

underlægge sig alle ting. 

Med denne triumf følger begærets ophør, for da vil ydre genstande ikke længere 

tiltrække eller frastøde Atmâs udadgående energier, og disse energier vil da 

udelukkende blive styret af Selv- bestemt visdom, hvilket vil sige, at viljen har indtaget 

begærets plads. 

Vi ser godt og ondt som de guddommelige kræfter, der arbejder med henblik på 

udviklingen. De er begge lige nødvendige, og den ene udfylder den anden. Det gode er 

den kraft, vi må arbejde med, og det onde den kraft, vi må arbejde imod. Ved rigtig brug 

af dem begge udvikles Selvets evner og kræfter til manifestation. 

Når Selvet har udviklet visdomsaspektet, ser det på de retskafne og de slette, på 

helgener og syndere med de samme øjne og er derfor lige rede til at hjælpe dem begge 

og række sine stærke hænder ud til både den ene og den anden. Begæret, som betragtede 

dem med tiltrækning og frastødning, der medførte behag og smerte, er ophørt, og viljen, 

som er kraft styret af visdom, bringer passende hjælp til dem begge. Således hæver 

mennesket sig op over modsætnings parrenes tyranni og går ind til den evige fred. 
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Kapitel 4 

 

Følelse 

 

1. Følelsens fødsel 

 

 

 

 

Følelse er ikke en enkel eller primær bevidsthedstilstand, men et produkt af 

vekselvirkningen mellem to af Selvets aspekter, begær og fornuft. Fornuftens 

indvirkning på begæret skaber følelsen; den er et barn af dem begge og udviser både 

nogle af sin fader, fornuftens, som sin moder, begærets, karakteristiske egenskaber. 

I sin udviklede tilstand synes følelsen at være så forskellig fra begæret, at deres 

tilgrundliggende identitet er ret tilsløret; men vi kan se denne identitet enten ved at følge 

et begærs udvikling til følelse eller ved at studere dem begge side om side; for så ser vi, 

at de begge har de samme egenskaber og er inddelt på samme måde; at den ene i 

virkeligheden er en forfinet form af det andet; og at forfinelsen skyldes en del 

intellektuelle elementer, som er til stede i følelsen, men mangler eller er mindre 

udprægede i begæret. 

Vi vil nu følge udviklingen fra begær til følelse i et af de almindeligste menneskelige 

forhold, nemlig forholdet mellem kønnene. Her ser man begæret i en af dets enkleste 

former; begæret efter føde og begæret efter seksuel forening er de to fundamentale 

begær hos alle levende væsner. Begæret efter føde for at kunne opretholde livet og 

begæret efter seksuel forening for at mangfoldiggør livet. I begge tilfælde opleves der 

en ”fornemmelse af noget mere” – der føles med andre ord behag. Begæret efter føde 

bliver ved med at være et begær; føden tilegnes, optages, mister sin selvstændige 

tilværelse og bliver en del af ”mig”. Mellem den spisende og føden er der ikke noget 

fortsat forhold, som giver plads for udviklingen af en følelse. Det er anderledes med 

forholdet mellem kønnene, som har en tendens til at blive mere og mere permanent 

efterhånden som individualiteten udvikles. 

To uudviklede mennesker drages mod hinanden af den seksuelle tiltrækning. I hver af 

dem opstår der en lidenskabelig higen efter at besidde den anden; den ene begærer den 

anden. Begæret er lige så enkelt som begæret efter føde; men det kan ikke tilfredsstilles 

i samme udstrækning, da ingen af dem fuldt ud kan tilegne sig og optage den anden. 

Hver enkelt af dem bevarer til en vis grad sin selvstændige tilværelse, og den ene kan 

kun i et vist omfang blive en del af den andens ”mig”. Der foregår ganske vist en 

udvidelse af dette ”mig”; men det sker ved, at den ene omfatter den anden og ikke ved, 

at de to individer smelter sammen til ét. Tilstedeværelsen af denne vedvarende barriere 

er nødvendig for, at et begær kan omdannes til en følelse. Den gør det muligt at knytte 

erindring og forventning til den samme genstand og ikke til forskellige genstande af 

samme art, således som det var tilfældet med føden. Et vedvarende begær efter forening 

med den samme genstand bliver til en følelse, idet tanken således blander sig med det 

oprindelige begær efter at besidde. Den barriere, der opretholder adskillelsen mellem to 

genstande, der gensidigt tiltrækker hinanden, og som hindrer deres sammensmeltning, 

synes at forstyrre, mens den i virkeligheden udødeliggør. Hvis den blev fjernet, ville 
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både begær og følelse forsvinde, og de to, der var blevet til ét, måtte da søge et andet 

ydre objekt for at opnå den selvudvikling, der ligger i behaget. 

Vi vil vende tilbage til de to uudviklede mennesker, som er blevet forenet af begæret. 

Kvinden bliver syg og holder for et stykke tid op med at være genstand for seksuel 

tilfredsstillelse; men manden husker den tidligere glæde og har en forudfølelse af 

fremtidig nydelse, og der opstår i ham en følelse af sympati med hendes lidelse, 

medlidenhed med hendes svaghed. Hendes vedvarende tiltrækning, der skyldes 

erindring og forventning, forandrer begæret til følelse; lidenskaben til kærlighed og 

sympati og medlidenhed er dennes første manifestationer, som igen fører til, at han ofrer 

sig for hende; våger over hende når han ellers ville sove, og anstrenger sig for hende når 

han hellere ville hvile sig. Disse spontane kærlighedsstemninger i ham vil senere 

udvikle sig til dyder, det vil sige til varige stemninger i hans karakter, der giver sig til 

kende ved at han reagerer på de menneskelige nødråb fra alle dem, han kommer i 

berøring med, hvad enten de tiltrækker ham eller ikke. Vi skal senere se, at dyder 

simpelthen er varige gode følelser. 

Før vi imidlertid kommer ind på forholdet mellem etik og følelse, må vi ved at lægge 

mærke til begærets og følelsens karakteristiske egenskaber og inddelinger gøre os klart, 

at de fundamentalt er ét og det samme. Når man gør det, vil man se, at følelserne ikke 

bare er et vildnis, men at de alle udspringer fra en og samme rod og deler sig i to 

hovedstammer, hvoraf hver enkelt igen deler sig i grene, på hvilke dydernes og lasternes 

blade gror. Denne frugtbare idé, der muliggør en videnskab om følelserne og dermed et 

forståeligt og fornuftigt etisk system, skyldes en indisk forfatter, Bhagavân Das, som for 

første gang har bragt orden i denne hidtil forvirrede region af bevidstheden. De, der 

studerer psykologi, vil i hans værk, The Science of the Emotions, finde en glimrende 

afhandling, der fremstiller et sådant system, hvorved følelsernes kaos bliver til et 

kosmos med ordnede forhold. De store linier i følgende fremstilling er hentet fra dette 

værk, hvortil læseren i øvrigt henvises, hvis han ønsker mere fuldstændige detaljer. 

Vi har set, at begæret hovedsageligt giver sig udtryk på to måder; for det første ved at 

tiltrække for at besidde eller på ny komme i berøring med en eller anden genstand, som 

tidligere har medført behag, og for det andet ved at frastøde for at bortjage eller undgå 

berøring med en eller anden genstand, som tidligere har voldt smerte. Vi har set, at 

tiltrækning og frastødning er de to begærformer, som behersker selvet. 

Da følelse er begær blandt med fornuft, udviser den uundgåeligt den samme tvedeling. 

Den følelse, som er af tiltrækningens natur og drager genstandene til hinanden gennem 

behaget, den sammenbindende kraft i universet, kaldes kærlighed. Den følelse, som er 

af frastødningens natur og drager genstandene fra hinanden gennem smerten, den 

adskillende kraft i universet, kaldes had. Det er de to stammer fra begærets rod, og alle 

følelsens grene kan føres tilbage til en af disse to. 

Begærets og følelsens karakteristiske egenskaber er derfor de samme. Kærligheden 

søger at drage den tiltrækkende genstand til sig eller opsøge den for at forene sig med 

den, besidde den eller blive besiddet af den. Den binder ligesom begæret ved behaget, 

lykkefølelsen. Dens bånd er ganske vist mere varige og indviklede og sammensat af 

talrige, finere og mere komplicerede sammenvævede tråde; men det essentielle i 

begærtiltrækningen, nemlig sammenbindingen af to genstande, er også det væsentlige i 

følelsestiltrækningen, kærligheden.  

På samme måde søger også hadet at drive den frastødende genstand bort fra sig eller 

flygte fra den for at blive skilt fra den, frastøde den eller blive frastødt af den. Det 

adskiller ved smerten, ved ulykkelighed. Det væsentlige i følelsesfrastødningen, 
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adskillelsen af to genstande, er også det væsentlige i følelsesfrastødningen, hadet. 

Kærlighed og had er de udviklede og med tanken sammenblandede former af de enkle 

begær efter at besidde og undgå. 

 

 

2. Følelsens spil i familien 

 

Man har beskrevet mennesket som et ”selskabeligt dyr” – det biologiske udtryk for, at 

mennesket udvikler sig bedst i berøring med sine medmennesker og ikke isoleret fra 

dem. Til udvikling af sine udpræget intellektuelle egenskaber har det brug for et 

samfund, og dets største glæder og derfor også dets dybeste smerte opstår følgelig i dets 

forbindelser med andre væsener af dets egen art. Kun væsener af samme art kan 

fremkalde de reaktioner, hvoraf det enkelte menneskes videre udvikling afhænger. Al 

evolution, udvikling, al fremkaldelse af latente evner, sker som reaktion på indtryk 

udefra, og når det menneskelige trin er nået, kan de stærkeste og mest virkningsfulde 

indtryk kun komme fra berøring med andre menneskelige væsener. 

Den seksuelle tiltrækning er det første sociale bånd; og de børn der avles af manden og 

kvinden udgør sammen med dem den første sociale enhed, familien. Det menneskelige 

barns langvarige hjælpeløshed og afhængighed giver forældrenes fysiske lidenskab tid 

til at modnes til moder- og faderkærlighed og giver således familien stabilitet, mens 

selve familien danner et felt, hvorpå de forskellige følelser uundgåeligt kommer til 

udtryk. På dette felt udformes for første gang bestemte og varige forhold mellem 

menneskelige væsener, og hver enkelt persons lykke afhænger af harmonien i disse 

forhold og af den gavn, det pågældende medlem af familien kan have heraf. 

Vi kan med fordel studere følelsens spil i familien, da vi her har en forholdsvis enkel 

social enhed, som alligevel i det små er et billede på samfundet i det store og hele. Her 

finder vi oprindelsen til og udviklingen af dyder og laster og ser moralens betydning og 

hensigt. 

Vi har tidligere set, hvordan den seksuelle lidenskab under omstændighedernes tryk 

udvikler sig til kærlighedsfølelse, og hvordan denne kærlighed viser sig som ømhed og 

medlidenhed, når kvinden i tilfældet af midlertidig fysisk underlegenhed, for eksempel 

ved barnefødsel, bliver hjælpeløs og afhængig i stedet for at være den jævnbyrdige 

mage. Hvis manden ved sygdom eller ulykkestilfælde skulle blive hensat i en sådan 

midlertidig fysisk underlegenhedstilstand, vil der på lignende måde strømme ømhed og 

medfølelse ud mod ham fra kvinden; men disse kærlighedshandlinger kan ikke finde 

sted fra den stærkeres side uden at fremkalde tilsvarende ytringer fra den svagere. De 

naturlige kendetegn for den svageres kærlighed vil være tillid og taknemlighed, farvet af 

svaghed og afhængighed. I forældrenes forhold til børnene og disse til forældrene, hvor 

fysisk overlegenhed og underlegenhed er stærkere markeret og varer en betydelig tid, 

vil disse kærlighedsfølelser vedvarende komme til udtryk på begge sider. Forældrene vil 

hele tiden vise deres børn ømhed, medlidenhed og beskyttelse, og børnene vil til 

stadighed reagere med tillid og taknemlighed. Forandringer i den måde, hvorpå 

kærlighedsfølelsen kommer til udtryk, vil forekomme ved forandringer i de ydre 

omstændigheder og vil give sig til kende som gavmildhed, tilgivelse, tålmodighed m.m. 

fra forældrenes side og som lydighed, pligtopfyldelse og tjenestevillighed m.m. fra 

børnenes side. Når vi betragter disse to former for kærlige følelser, ser vi, at det 

væsentlige, som de to klasser er fælles om, for den enes vedkommende er velvilje og for 

den andens vedkommende er ærbødighed. I det første tilfælde er det kærlighed vendt 
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nedad mod de svagere og underlegne, og i det andet er det kærlighed vendt opad mod de 

stærkere, de overlegne. Som en almindelig regel kan man sige, at kærligheden, når den 

er vendt nedad, er velvilje, og ærbødighed når den er vendt opad. Det er de fælles 

kendetegn for kærlighed fra overordnede mod underordnede og fra underordnede mod 

overordnede i almindelighed. 

De normale forhold mellem mand og kvinde og mellem brødre og søstre frembyder et 

felt for studiet af kærlighedens ytringer mellem jævnbyrdige. Vi ser kærligheden vise 

sig som gensidig ømhed og tillid, som agtelse, respekt og et ønske om at behage og som 

et hurtigt indblik i og bestræbelse for at opfylde den andens ønsker, og som 

højmodighed og overbærenhed. De elementer, som forekommer i kærlige følelser hos 

overordnede overfor underordnede, findes også her; men gensidighed har sat sit præg på 

dem alle. Vi kan således sige, at det fælles kendetegn for kærlighed mellem 

jævnbyrdige er ønsket om gensidig hjælp. 

Vi har altså velvilje, ønsket om gensidig hjælp og ærbødighed som de tre hovedområder 

af kærlighedsfølelsen, og alle kærlige følelser kan henføres til den ene eller den anden 

af disse tre afdelinger. 

Et lignende studium af hadfølelsen i familien vil give lignende resultater. Hvor der er 

had mellem mand og kvinde, vil den midlertidigt overlegne udvise hårdhed, grusomhed 

og undertrykkelse af den midlertidigt underlegne, og disse følelsesytringer vil af den 

underlegne blive besvaret med de former for had, som er karakteristiske for den svage, 

såsom hævngerrighed, frygt og forræderi. Alt dette vil vise sig endnu tydeligere i 

forholdet mellem forældre og børn, når begge parter er behersket af hadefulde følelser, 

da forskellen eller uligheden her er større, og tyranni avler en hel skare af onde følelser, 

svig og list, kryberi og fejhed så længe barnet er hjælpeløst, og ulydighed; og 

opsætsighed og hævn når det bliver ældre. Her søger vi igen et fælles kendetegn og 

finder, at had, vendt nedad, er foragt, og at had, vendt opad, er frygt. 

På samme måde vil had mellem jævnbyrdige vise sig som vrede, stridbarhed, 

uhøflighed, vold, aggressivitet, misundelse, uforskammethed m.m. – alle de følelser der 

støder det ene menneske fra det andet, når de står som rivaler ansigt til ansigt og ikke 

hånd i hånd. 

Det fælles kendetegn for had mellem jævnbyrdige vil således være gensidig 

fornærmelse, og de tre hovedkendetegn for hadfølelsen er foragt, frygt og trang til at 

fornærme. 

Kærlighedens kendetegn i alle dens manifestationer er sympati, selvopofrelse og trang 

til at give. Det er dens væsentligste faktorer, hvad enten den viser sig som velvilje, som 

ærbødighed eller som et ønske om gensidig hjælp, for de står alle i tiltrækningens 

direkte tjeneste, fører til forening og er således af samme natur som selve kærligheden. 

Kærligheden er derfor af ånden, for sympati er at føle det samme for en anden, som man 

ville føle for sig selv. Selvopofrelse er at erkende en andens krav som sit eget, og det at 

give er betingelsen for åndeligt liv. Vi ser altså, at kærligheden tilhører ånden, 

universets livsside. 

På den anden side er hadets kendetegn i alle dets ytringer antipati, selvophøjelse og 

trang til at tage. Det er dets væsentligste faktorer, hvad enten det viser sig som foragt, 

som frygt eller som trang til gensidig fornærmelse. Alle disse faktorer står direkte i 

frastødningens tjeneste, da de driver den ene bort fra den anden. Hadet er derfor af 

stoffets natur. Det fremhæver mangfoldighed og forskellighed, er i sit væsen adskilthed 

og tilhører universets formside. 
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Vi har hidtil beskæftiget os med følelsens spil i familien, fordi familien tjener som et 

miniaturebillede på samfundet. Samfundet er kun den samlede helhed af en mængde 

familieenheder, men da det ikke er noget blodsbånd mellem disse enheder og ingen 

erkendte fælles interesser og formål, er det nødvendigt at finde et eller andet bånd, som 

vil kunne erstatte de naturlige bånd i familien. På overfladen viser familie-enhederne i et 

samfund sig snarere som rivaler end som brødre og søstre. Det er derfor mere 

sandsynligt, at der opstår en følelse af had, end at kærlighedsfølelsen vil vågne, og det 

er nødvendigt at finde en eller anden måde til opretholdelsen af harmonien. Det sker ved 

at de kærlige følelser forvandles til dyder. 

 

 

3. Dydernes fødsel 

 

Vi har set, at når medlemmer af en familie kommer udenfor kredsen af deres slægtninge 

og træffer folk, hvis interesser enten er dem ligegyldige eller i strid med deres egne, er 

der ingen gensidig kærlighed mellem dem og de andre. Der er snarere forskellige grader 

af had lige fra en lurende mistænksomhed til et ødelæggende krigsraseri. Hvordan skal 

der kunne dannes et samfund af disse adskilte familieenheder? 

Det kan kun ske ved, at alle de stemninger, der har deres udspring i kærligheden, bliver 

gjort varige, og de, der er opstået af hadet, bliver udryddet. En varig kærlighedsfølelse, 

rettet mod et levende væsen, er en dyd, og en varig hadfølelse overfor et sådant væsen 

er en last. Denne forandring skyldes fornuften, som giver følelsen en varig karakter, idet 

den for at opnå lykke søger harmoni i alle forhold. Det, som fører til harmoni og derfor 

til lykke i familien, da det opstår spontant af kærligheden, er dyd, når det udøves mod 

alle i ethvert livsforhold. Dyden har sit udspring i kærligheden, og dens resultat er 

lykke. Det, som fører til disharmoni og derfor til ulykkelige forhold i familien, da det 

har sin oprindelse i hadet, er en last, når det udøves mod alle i alle livsforhold. 

Mod denne teori, at den varige kærlighedsfølelse er en dyd, har man rejst den 

indvending, at ægteskabsbrud, tyveri og andre laster kan have deres oprindelse i denne 

følelse. Her må man analysere de elementer, som indgår i den mentale tilstand. Det er 

en sammensat og ikke en enkel tilstand. Ægteskabsbrud er motiveret af kærlighed, men 

ikke af kærligheden alene. Det indgår også foragt for en andens ære deri, ligegyldighed 

for en andens lykke, en selvisk griben efter personligt behag på bekostning af 

samfundets stabilitet, ære og anstændighed – alt sammen noget, der har sit udspring i 

hadfølelsen. Kærligheden er det eneste forsonende træk deri, den eneste dyd i et bundt 

af skidne laster. En lignende analyse vil altid vise, at når kærlighedsfølelsen kommer til 

udtryk på en urigtig måde, ligger det urigtige i de laster, som er forbundet med dens 

udøvelse, og ikke i kærlighedsfølelsen som sådan. 

 

 

4. Ret og uret 

 

Nu vil vi et øjeblik rette vor opmærksomhed mod spørgsmålet om ret og uret og se på 

det forhold, som disse begreber står i til lykkelige og ulykkelige tilstande; for i vide 

kredse støder man på den forestilling, at der er noget lavt og materialistisk i det 

synspunkt, at dyd er midlet til lyksalighed. Mange tror, at denne anskuelse nedværdiger 

dyden og giver den en underordnet plads, hvor den i stedet for burde indtage 
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førstepladsen og gør den til et middel i stedet for til et mål. Lad os nu se, hvorfor dyden 

må være vejen til lyksalighed, og at dette er noget, der ligger i tingenes egen natur. 

Når fornuften studerer verden og ser de utallige forhold og forbindelser der er opstået og 

lægger mærke til, at harmoniske forhold fører til lykke og uharmoniske til ulykkelige 

tilstande og elendighed, giver den sig til at arbejde for at finde ud af, hvordan man skal 

skabe harmoni og dermed lyksalighed overalt. Den opdager, at verden bevæger sig ad 

en bane, som den er tvunget til at følge, nemlig udviklingens bane, og den opdager 

udviklingens lov. Det at følge den lov, der gælder for helheden, er for hver enkelt del af 

denne ensbetydende med fred, harmoni og med lykke, mens det at sætte sig op mod 

denne lov fører til friktion, disharmoni og derfor ulykke. Ret er derfor det, som er i 

harmoni med den store lov, og som derfor bringer lyksalighed, mens uret er det, som er 

i strid med det store lov og derfor fører til ulykke og elendighed. Når forstanden, oplyst 

af ånden, ser naturen som et udtryk for den guddommelige Tanke; evolutionsloven som 

et udtryk for den guddommelige vilje og målet som et udtryk for guddommelige 

Lyksalighed, kan vi i stedet for harmoni med udviklingsloven sætte harmoni med den 

guddommelige Vilje. Det Rette bliver da det, som er i harmoni med Guds Vilje, og 

moralen bliver gennemtrængt af religion. 

 

 

5. Dyd og lyksalighed 

 

Fuldkommenhed og harmoni med den guddommelige Vilje, kan ikke adskilles fra 

lyksalighed. Dyd er vejen til lyksalighed, og alt, der fører til et andet mål, er ikke dyd. 

Den guddommelige naturs fuldkommenhed kommer til udtryk i harmoni, og når de 

adspredte ”guddommelige fragmenter” kommer i harmoni, vil de komme til at opleve 

lyksalighed. 

Denne sandhed bliver undertiden tilsløret af en anden, nemlig den, at udøvelsen af en 

dyd under visse omstændigheder fører til ulykke. Det er ganske vist rigtigt, men den er 

forbigående og af overfladisk natur, og når denne ydre ulykke og den indre lykkefølelse, 

som følger med at gøre det rette, bliver afvejet mod hinanden, synker vægtskålen til 

gunst for det sidste. Endvidere må det også bemærkes, at de ulykkelige forhold ikke 

skyldes dyden, men de ydre omstændigheder, som modvirker dens udøvelse; friktionen 

mellem den gode organisme og de onde omgivelser. Når man anslår en harmonisk 

akkord blandt mange dissonanser, vil den også et øjeblik forstærke dissonansen. Det 

retskafne menneske bliver kastet ind i kampen mod det onde; men det bør ikke gøre os 

blinde for den kendsgerning, at der altid består et uopløseligt ægteskab mellem 

lyksalighed og det rette og mellem ulykkelige forhold og det urette. Selv om den 

retskafne midlertidigt kan komme ud for lidelse, er der intet andet end retskaffenhed, 

som kan føre til lyksalighed, og hvis vi ser nærmere på den retskafnes bevidsthed, 

finder vi, at han er lykkeligere, når han gør det rette, selv om det måtte føre til 

overfladisk smerte, end når han gør det urette, som forstyrrer hans indre fred. At begå en 

urigtig handling vil volde ham en indre kval, som mere end opvejer det ydre behag. Selv 

i de tilfælde, hvor retskaffenheden fører til ydre lidelse, er denne lidelse mindre end den, 

der ville blive resultatet af at gøre det urette. Miss Helen Taylor har meget træffende 

sagt, at for det menneske, som dør for sandhedens skyld, er døden lettere end et liv i 

falskhed. Det er lettere og mere tilfredsstillende for den retskafne at dø som martyr end 

at leve som hykler. 
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Da Selvets natur er lyksalighed, og denne kun ved modstand fra de ydre 

omstændigheders side bliver hindret i at manifestere sig, vil det, som fjerner friktionen 

mellem Selvet og disse omstændigheder og åbner dets vej fremad, føre til Selvets egen 

virkeliggørelse, det vil sige lyksalighedens virkeliggørelse. Det gør dyden, og derfor er 

den et middel til lyksalighed. Hvor tingenes indre natur er fred og glæde, må den 

harmoni, som lader denne natur afsløre sig, bringe fred og glæde, og det er dydens værk 

at tilvejebringe denne harmoni. 

 

 

6. Følelsernes omformning til dyder og laster 

 

Vi vil nu se lidt mere indgående på sandheden af det, vi har sagt i det foregående, at 

dyden vokser frem fra følelsen og undersøge, om det er rigtigt, at en dyd eller en last 

kun er en vedvarende følelse eller stemning. Vor definition er den, at dyden er en varig 

kærlighedsfølelse og lasten en varig hadfølelse. 

De følelser, der hører kærligheden til, er de opbyggende kræfter, som ved at drage 

mennesker sammen opbygger familien, stammen og nationen. Kærligheden er en 

manifestation af tiltrækningen og knytter derfor sammen. Denne sammenslutnings-

proces begynder med familien, og hvis der skal blive nogen lykke, må det indbyrdes 

forhold mellem familiens medlemmer være af en art, der kommer til udtryk ved, at de 

opfører sig venligt og hjælpende overfor hinanden. De bånd, som er nødvendige for at 

dette forhold kan blive lykkeligt, kaldes pligter. Det vil sige noget, som den ene skylder 

den anden. Hvis disse pligter ikke bliver opfyldt, bliver familieforholdene en kilde til 

ulykke, da den nære berøring mellem en families medlemmer gør hver enkelts lykke 

afhængig af, hvordan han eller hun bliver behandlet af de andre. Menneskelige væsener 

kan ikke træde i forbindelse med hinanden, uden at der opstår et forpligtende forhold 

mellem dem; den enes pligt overfor den anden. Manden elsker kvinden, kvinden elsker 

manden, og mere behøves der ikke for at få hver af dem til at søge den andens lykke end 

det stærke, uvilkårlige ønske om at gøre den elskede lykkelig. Det får den, som kan 

give, til at skaffe den anden det, som han eller hun trænger til. I sin fuldeste betydning 

”er kærlighed lovens opfyldelse.” (Paulus, Brev til Romerne, 13:10). Der er ikke brug 

for nogen pligtfølelse, for kærligheden søger altid at hjælpe og velsigne, og der behøves 

ikke noget ”du skal” eller ”du skal ikke.” 

Men når et menneske, som af kærlighed er drevet til at opfylde alle de pligter, som hans 

forhold til en anden medfører, kommer i forhold til dem, han ikke elsker, hvordan kan 

der da etableres et harmonisk forhold mellem dem og ham? Det sker ved, at han 

erkender de forpligtelser, som følger med det nye forhold, og opfylder dem. De 

handlinger, som i det ene tilfælde havde deres oprindelse i kærlighed, vil i det andet 

tilfælde, hvor der ikke er kærlighed, fremtræde som forpligtelser. Retskaffen fornuft gør 

de frivillige kærlighedshandlinger til varige pligter, og når kærlighedsfølelsen er blevet 

et varigt element i ens optræden og handlemåde, kaldes den en dyd. Det er begrundelsen 

for det udsagn, at en dyd er en varig kærlighedsfølelse. Der etableres en vedvarende 

følelsestilstand, som vil vise sig, når der opstår et forhold. Den pågældende opfylder 

dette forholds forpligtelser; han er et retskaffent menneske. Han drives af følelser, som 

er blevet varige gennem forstanden, som erkender, at lykke hviler på harmoni i alle 

forhold. Kærlighed baseret på fornuft og bestemt ved forstanden, er dyd. 

På denne måde kan der opbygges en etikettens videnskab, hvis love er lige så 

uundgåeligt følgerigtige som dem, hvorpå enhver anden videnskab er baseret. 
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Der er et lignende forhold mellem hadfølelsen og lasterne. Den varige hadfølelse er en 

last. En person fornærmer en anden, og denne gengælder fornærmelsen. Forholdet 

mellem disse to er uharmonisk og ulykkebringende. Da hver af dem venter sig en 

fornærmelse fra den anden, prøver de begge at svække hinandens evne til at fornærme, 

og det er det uvilkårlige udslag af had. Når denne stemning bliver varig, og man viser 

den i ethvert forhold, man kommer i til den anden, og hvor der er anledning til at lægge 

den for dagen, kaldes den en last. 

Et menneske med ubeherskede lidenskaber og en uudviklet natur tildeler sin uven et 

slag, hvilket er et uvilkårligt udtryk for had. Han gentager det så ofte, at det bliver en 

vane at gøre det, når han er vred. Han tilføjer smerte og finder behag i det. Han udvikler 

grusomhedens last, og hvis han træffer et barn eller en person, som er svagere end han 

selv, vil han udvise grusomhed, blot fordi han kommer i berøring med dem. Ligesom 

kærlighedsfølelsen, ledet og bestemt af retskaffen fornuft, er en dyd; således er 

hadfølelsen, ledet og bestemt af en forvrænget og forblindet forstand, en last. 

 

 

7. Teoriens anvendelse i praksis 

 

Når man således er kommet til forståelse af dydens og lastens natur, bliver det klart, at 

den korteste vej til styrkelse af dyderne og udryddelsen af lasterne er at indvirke direkte 

på det følelsesmæssige aspekt af karakteren. Vi kan bestræbe os for at udvikle 

kærlighedsfølelsen, idet vi derved fremskaffer det materiale, som fornuften vil 

udarbejde til de for kærligheden karakteristiske dyder. Udviklingen af kærligheds-

følelsen er det mest effektive middel til udvikling af den moralske karakter, da dyderne 

kun er de blomster og frugter, som deres har rod i kærligheden. 

Værdien af dette klare indblik i følelsernes omformning til dyder og laster ligger i den 

omstændighed, at det giver os en bestemt teori, som vi kan arbejde efter. Det er, som 

om vi søgte et fjernt sted, og der blev lagt et kort for øjnene af os. På det kan vi følge 

den vej, som fører os fra det sted, hvor vi nu befinder os, til vor rejses mål. 

Der er så mange virkeligt gode og oprigtige mennesker, som lever i årevis i uklar higen 

efter godhed og som kun gør ringe fremskridt. De har gode forsætter, men opnår kun 

små resultater. Grunden hertil er hovedsageligt den, at de ikke forstår den natur, som de 

arbejder i, og de bedste metoder til opnåelse af gode resultater. De er som et barn i en 

have, et barn, der gerne vil se sin have vrimle med blomster, men ikke forstår at plante 

og dyrke dem og udrydde det ukrudt, som dets lille plet jord er overgroet med. Ligesom 

barnet længes de efter dydsblomsternes sødme, men ser deres have overgroet med 

lastens frodige ukrudt. 

 

 

8. Følelsens nytte 

 

Kærlighedsfølelsens nytte er så iøjnefaldende, at det næppe synes nødvendigt at dvæle 

derved, og alligevel kan der ikke lægges for megen vægt på den kendsgerning, at 

kærligheden er den sammenknyttende kraft i universet. Efter at have draget familie-

enhederne sammen svejser den dem sammen til større stamme-enheder og nationer, 

hvoraf den i fremtiden vil skabe menneskehedens broderskab. Man må heller ikke 

undlade at gøre opmærksom på det forhold, at de mindre enheder drager 

kærlighedsevnen frem og forbereder den til en mere omfattende manifestation. De gør 
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nytte ved at bringe den skjulte guddommelige kærlighedsfølelse i ånden frem i dagens 

lys, og det sker ved, at de fungerer som genstande for tiltrækning på nært hold. 

Kærligheden må ikke holdes indenfor disse snævre grænser, og efterhånden som den 

vinder styrke ved øvelse, vil den sprede sig udad, indtil den omfatter alle følende 

væsener. Vi kan formulere kærlighedens lov således: Betragt ethvert ældre menneske 

som din fader eller moder; enhver jævnaldrende som din broder eller søster og enhver 

yngre person som dit barn. Denne regel omfatter alle menneskelige forhold. 

Opfyldelsen af denne lov ville gøre jorden til er paradis, og familien eksisterer, for at 

jorden kan blive et sådant paradis. 

Den, der vil udvide sine kærlighedsforhold, kan begynde med at betragte sit samfunds 

velfærd, som han betragter sin egen families. Han kan begynde at arbejde for det 

offentlige gode i sit samfund med samme energi og interesse som den, hvormed han 

arbejder for sin families. Senere vil han udvide sin kærlige interesse og sit arbejde til at 

omfatte hele nationen. Så ser man patriotismens store dyd, den sikre forløber for 

nationens fremgang og velfærd. Endnu senere vil han komme til at elske 

menneskeheden og arbejde for den, og til sidst vil han tage alle følende væsener i sin 

kærlige omsorgs favn og blive ”alle skabningers ven.” 

På det nuværende udviklingstrin er der i virkeligheden kun få, som er i stand til at elske 

menneskeheden, og der er alt får mange, der taler om at elske menneskeheden uden at 

være rede til at gøre noget som helst for at hjælpe en lidende broder eller søster i deres 

umiddelbare nærhed. Menneskehedens tjener må ikke overse de menneskelige væsener 

ved hans egen dør og heller ikke i fantasien vande den fjerne have med sentimental 

sympati, mens planterne ved hans egen dør er ved at dø af tørst. 

I begyndelsen er hadets nytte ikke så iøjnefaldende, men den er ikke desto mindre 

betydningsfuld. Når man studerer hadet og ser, at dets væsen er opløsning og 

ødelæggelse, kan det for en overfladisk betragtning synes at være udelukkende af det 

onde. ”Enhver, der hader sin broder, er en morder” (Johannes første brev 3:15), siger en 

stor lærer, fordi mord kun er et udtryk for had, og selv om hadet ikke fører så vidt som 

til mord, er det dog en ødelæggende kraft. Det nedbryder familien og nationen, og 

overalt, hvor det trænger frem, river det mennesker fra hinanden. Til hvad nytte kan 

hadet så være? 

For det første driver det uensartede elementer, som ikke egner sig til at indgå forening, 

fra hinanden og forhindrer derved yderligere friktion. Hvad uensartede og uudviklede 

mennesker angår, er det bedre for dem at blive drevet fra hinanden og ind på hver deres 

udviklingsvej end at blive indenfor hinandens rækkevidde, hvorved de ansporer 

hinanden til endnu stærkere onde følelser. For det andet er det gavnligt for et 

gennemsnitsmenneske at føle sig frastødt af en ond person, så længe denne har evnen til 

at føre det på vildspor, for selv om denne frastødning er had, beskytter den dog den 

pågældende mod en indflydelse, som han måske ellers kunne komme til at ligge under 

for. Foragt for løgneren, hykleren og tyrannen er en nyttig følelse for den, som nærer 

den, og samtidig også for den, mod hvem den rettes, da den bidrager til at beskytte den 

ene mod at ligge under for lignende laster og til hos den foragtede at vække en 

skamfølelse, der måske vil kunne løfte ham op fra det dynd, han er sunket ned i. Så 

længe et menneske har tilbøjelighed til at forfalde til en eller anden synd, er had til dem, 

der begår denne synd, gavnlig og beskyttende. Efterhånden som han udvikler sig, vil 

han lære at skelne mellem den, der forser sig og det onde som sådant, og han vil ynkes 

over synderen og indskrænke sit had til selve det onde. Endnu senere, når hans 

retskaffenhed er rodfæstet, vil han hverken hade synderen eller hans onde gerninger, 
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men roligt betragte det som et lavt udviklingstrin, som han vil bestræbe sig for at hæve 

sin yngre broder op over ved passende midler. ”Retfærdig harme”, ”ædel foragt” og 

”hellig vrede” er udtryk, der indebærer en erkendelse af disse følelsers nytte, mens de 

samtidig søger at tilsløre, at de i deres inderste væsen er former for had – en tilsløring 

der skyldes følelsen af, at had er noget ondt. Hvad man så end kalder dem, er de dog i 

deres inderste væsen former for had; men de spiller en nyttig rolle i udviklingen, og de 

renser atmosfæren i samfundet. Intolerance overfor det onde er langt bedre end 

ligegyldighed, og så længe et menneske ikke er hævet over muligheden af at blive fristet 

til at begå en eller anden synd, er intolerance overfor dem, som gør sig skyldige i denne 

synd, en nødvendig beskyttelse for ham. 

Lad os tage et eksempel: Et lidet udviklet menneske vil gerne undgå grove synder, men 

føler sig alligevel fristet til at begå dem. Ønsket om at undgå dem kommer til udtryk i 

had mod dem, hos hvem han ser disse synder. At hæmme dette had ville være at styrte 

ham ud i fristelser, som han endnu ikke er stærk nok til at modstå. Efterhånden som han 

udvikler sig og kommer ud over faren for at give efter for fristelsen, vil han komme til 

at hade synden, men vil have medlidenhed med og sympati for synderen. Først når han 

er blevet en helgen, kan han tillade sig ikke at hade det onde. 

Når man føler sig frastødt af en person, kan man være sikker på, at der stadig er lidt 

tilbage i én selv af det, man misbilliger hos ham. Når egoet ser en fare, trækker det sine 

vehikler bort fra den. Et fuldkommet mådeholdent menneske, føler sig ikke så frastødt 

af en drukkenbolt som et mådeholdent menneske, der af og til får en tår over tørsten. En 

fuldstændig ren kvinde føler sig ikke frastødt af en falden søster, som den mindre rene 

ville vige tilbage for at komme i berøring med. Når vi bliver fuldkomne, vil vi elske 

både synderen og helgenen og måske vise synderen mest kærlighed, for helgenen kan 

stå alene, mens synderen vil falde, hvis han ikke bliver elsket. 

Når mennesket har hævet sig til det punkt, hvor det hverken hader synderen eller 

synden, bliver den opløsende kraft – som er had mellem menneskelige væsener – 

simpelthen til en energi, der kan bruges til nedrivning af de hindringer, der spærrer 

vejen til udvikling. Når fuldkommen visdom leder de konstruktive og de destruktive 

energier, og fuldkommen kærlighed er den drivende kraft, da først kan den destruktive 

kraft benyttes, uden at man udsætter sig for at begå den tilgrundliggende synd at føle sig 

som et adskilt væsen. At føle sig adskilt fra andre er ”det store kætteri”, for da det hele 

udvikler sig mod enhed, er adskilthed modstand mod loven. Følelsen af adskilthed er 

absolut forkert, hvad enten den får et menneske til at betragte sig som mere retskaffen 

eller mere syndefuld end andre. 

Den fuldkomne helgen identificerer sig lige så meget med forbryderen som med en 

anden helgen, for de er begge lige guddommelige, selv om de står på forskellige 

udviklingstrin. Når et menneske kan føle således, er han kommet i kontakt med Kristus-

livet i mennesket og betragter ikke sig selv som et adskilt væsen, men som ét med alle. 

for et sådant menneske er hans egen hellighed menneskehedens hellighed, og andres 

synder er hans egne synder. Han rejser ingen skranker mellem sig selv og synderen, 

men river enhver skranke, som synderen har rejst, ned og deler godt og ondt med ham. 

 

 

-------------- 
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Kapitel 5 

 

Følelse 

(fortsat) 

 

 

1. Følelsens træning 

 

Som vi har set, er følelsen den drivende kraft i mennesket. Den stimulerer tanken og 

ansporer til handling. Uden den ville mennesket være dorskt og passivt. Der er 

imidlertid mange, som hele tiden er bytte for deres følelser, som drives hid og did af 

dem som et skib uden ror af storme på havet; som slynges højt i vejret og drages ned i 

dybet af glade og smertefulde følelser, og som skiftevis stiger op på henrykkelsens tinde 

og synker ned i fortvivlelsens mørke. Et sådant menneske beherskes og underkues af 

følelserne og pines og plages uafladeligt af deres indbyrdes kamp. Der er mere eller 

mindre kaos i hans indre, og han er vaklende i sine ydre handlinger, fordi han bevæges 

af øjeblikkets indskydelse uden at tage tilstrækkeligt hensyn til de omgivende 

omstændigheder – hensyn, som ville lede og styre hans handlinger. Han er ofte det, man 

kalder et godt menneske. Han påvirkes af ædle følelser, røres til venlige handlinger, er 

opfyldt af sympati med dem der lider, og i sin iver efter at bringe lindring og trøst kaster 

han sig ud i handlinger, som har til hensigt at hjælpe den lidende. Her har vi ikke med 

en ligegyldig eller grusom person at gøre, men med et menneske, hvis følelser 

tilskynder ham til handling, før han har taget forholdene i betragtning eller forudser de 

følger, som hans virksomhed vil medføre ud over den øjeblikkelige lindring af den 

smerte han ser. Selv om et sådant menneske drives af ønsket om at hjælpe og anspores 

af medlidenhed og trang til at lindre den lidendes smerte, gør han dog ofte mere skade 

end gavn som følge af ubetænksom handling. Den følelse, som driver ham, har sit 

udspring i kærlighedsaspektet i hans natur, i det som drager mennesker sammen, og som 

er roden til de konstruktive og opretholdende dyder; men det er netop i denne 

omstændighed, faren ligger for et sådant menneske. Hvis følelsen havde sin rod i det 

onde, ville han være den første til at udrydde den; men netop fordi den har sit udspring i 

denne kærlighedsfølelse, hvorfra alle sociale dyder kommer, fatter han ikke mistanke til 

den og bestræber sig ikke på at kontrollere den. ”Jeg er så medfølende; jeg bliver så rørt 

ved andres lidelser. Jeg kan ikke tåle synet af nød og elendighed.” I alle sådanne udsagn 

ligger der en grad af selvros, selv om tonen kan være afværgende. Medfølelse som 

sådan er ganske vist beundringsværdig, men dårligt anvendt og fejlagtigt praktiseret 

volder den ofte skade. Det sker undertiden, at selve genstanden for medfølelsen bliver 

skadet og til sidst kommer i en værre tilstand end den oprindelige. Hjælpen ydes alt for 

ofte i ufornuftige former, mere for at fjerne den medfølendes smerte end for at afhjælpe 

den lidendes onde, og ofte bliver et momentant smerteanfald standset på bekostning af 

en varig beskadigelse, om ikke under en åben indrømmelse heraf, så i virkeligheden for 

at lindre tilskuerens smerte. Medfølelsens tilbagevirkning på den deltagende person er 

god, da den uddyber kærlighedsfølelsen, men virkningen på andre er alt for ofte dårlig 

på grund af mangel på velovervejet tænkning. Ved synes af smerte er det en let sag at 

fylde himmel og jord med vore skrig til luften dirrer; men det er vanskeligt at standse og 

tage mål af smertens årsag og behandling og så anvende et middel, som læger i stedet 

for at vedligeholde den. Følelsen må styres og ledes af retskaffen fornuft, hvis der skal 
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komme noget godt ud af dens udøvelse. Følelsen bør give stødet til handling, men ikke 

lede den. Ledelsen hører ind under fornuften og forstanden, og dennes ret til at være den 

ledende bør aldrig fratages den. Hvor bevidstheden arbejder på den måde med den 

stærke følelse som drivkraft og den retskafne fornuft som leder, har man et medfølende 

og forstandigt menneske, som er til nytte for sine samtidige. 

Man har træffende sammenlignet begærene med heste, der er spændt for legemets vogn, 

og begær har deres rod i følelser. Når følelserne er ubeherskede, er de som stejlende, 

utæmmede heste, der udsætter vognen for fare og truer vognstyrerens liv. Fornuften har 

man sammenlignet med tøjlerne, som styrer hestene ved at holde dem tilbage eller lade 

dem løbe, hvis det er det, der skal til. Denne sammenligning giver et træffende billede 

af forholdet mellem følelse, fornuft og handling. Følelsen giver farten, fornuften styrer 

og leder, og som det sømmer sig følelsernes Herre, får Selvet det bedst muligt ud af 

forholdene. 

Hos nogle af de viderekomne i femte race udvikler følelsesnaturen sig hurtigt sammen 

med det bevidsthedsaspekt, som i sjette underrace og i endnu højere grad i sjette rodrace 

vil vise sig som Buddhi, og for en tid frembyder den ofte mange besværlige og endog 

sørgelige symptomer. Efterhånden som udviklingen skrider frem, vil man vokse fra 

dem, og naturen vil blive afbalanceret og stærk, fornuftig og ædelmodig. Indtil det sker, 

vil den natur, som er i hurtig udvikling, imidlertid være stormfuld. Den vil ofte volde 

sorg og være underkastet bitre og langvarige lidelser. I selve disse ledelser ligger dog 

dens fremtidige styrke samt dens nuværende renselse, og jo bitrere lidelserne er, desto 

større bliver resultatet. Det er i disse kraftige naturer Buddhi kæmper for at fødes og 

krymper sig under veernes kvaler. Snart vil Buddhi, Kristus, ”det lille barn”, blive født, 

visdommen og kærligheden i samme person, og denne forening med høj intelligens er 

det åndelige ego, det virkelige, indre menneske, den udødelige Hersker. 

Den, som studerer sin egen natur for at tage hånd i hanke med sin egen udvikling og 

styre dens fremtidige forløb, må lægge nøje mærke til sin egen styrke og svaghed for at 

kunne regulere den første og afhjælpe den anden. Hos ujævnt udviklede mennesker vil 

fornuft og følelse gerne stå i omvendt forhold til hinanden. Stærke følelser vil 

forekomme sammen med svag fornuft og stærk fornuft sammen med svage følelser. I 

det ene tilfælde er det den styrende kraft og i det andet tilfælde den drivende kraft, som 

er svag. Den studerende må da i sin selvanalyse undersøge, om hans intelligens er 

veludviklet, hvis han finder, at hans følelser er stærke. Han må prøve sig selv for at 

finde ud af, om han er uvillig til at se tingene i ”forstandens klare, nøgterne lys.” Hvis 

han føler sig frastødt, når en ting fremstilles for ham i dette lys, kan han være forvisset 

om, at den emotionelle side af hans natur er overudviklet i forhold til den intellektuelle, 

for det vel afbalancerede menneske vil hverken nære uvilje mod den styrende fornufts 

klare lys eller mod den drivende følelses stærke kraft. Hvis den ene side tidligere er 

blevet overudviklet, hvis følelserne er blevet plejet til skade for fornuften, bør man 

bestræbe sig for at styrke fornuften, og den uvilje, som næres mod en nøgtern 

intellektuel fremstilling, bør holdes strengt i ave ved at erkende forskellen mellem 

intelligens og sympati. 

 

 

2. Følelsens fordrejende magt 

 

En af de ting, som et følelsesmenneske er tilbøjeligt til at overse, er den måde, hvorpå 

følelsen fylder den omgivende atmosfære med sine vibrationer og derved indvirker på 
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fornuften. Alt ses gennem denne atmosfære og farves og fordrejes af den, så 

vibrationerne ikke når frem til fornuften i deres virkelige form og farve, men forvredne 

og misfarvede. Vor aura omgiver os og burde være et gennemsigtigt medium, 

hvorigennem alt i den ydre verden burde nå frem til os i sin egen form og farve, men når 

auraen vibrerer af følelse, kan den ikke fungere som et sådant medium, og alle stråler, 

som passerer gennem den, brydes og når os helt anderledes, end de er. Hvis en person 

befinder sig under vand, og man holder en stok i luften nær ved ham, og han prøver at 

gribe den, vil hans hånd tage en forkert retning, da han vil rette hånden mod det sted, 

hvor han mener at se stokken, og da strålerne fra den brydes idet de trænger ned gennem 

vandet, vil det for ham se ud som om stokken er på et andet sted end dér, hvor den i 

virkeligheden befinder sig. På samme måde forholder det sig, når et indtryk fra 

omverdenen når frem til os gennem en aura, der er overlæsset med følelse. Dets 

proportioner er fordrejede og dets position fejlopfattet. De oplysninger, man danner sig 

på grundlag af dem, vil derfor være fejlagtige uanset hvor nøjagtigt fornuften så end 

måtte fungere. 

Selv den mest omhyggelige selvanalyse vil ikke fuldt ud kunne beskytte os mod denne 

forstyrrelse fra følelsernes side. Fornuften er altid tilbøjelig til at have en gunstig 

mening om det, vi synes om, og en ugunstig om det vi ikke synes om, og det skyldes 

den ovennævnte ”strålebrydning.” Argumenterne til gunst for en bestemt kurs bliver 

stillet i et stærkt lys af vort ønske om at følge den, mens indvendingerne imod den 

bliver stillet i skygge. De første synes så klare og overbevisende og de sidste så 

tvivlsomme og svage, og vor fornuft, som ser gennem følelsen, er sikker på, at vi har 

ret, og at enhver, der ikke ser som vi, er påvirket af fordom eller med vilje forstokket. 

Vi kan kun beskytte os mod denne altid tilstedeværende fare ved forsigtighed og 

udholdende anstrengelse; men vi kan ikke helt undgå den, før vi har hævet os over 

følelserne og er blevet helt herre over dem. 

Der findes én måde, hvorpå vi kan hjælpe os selv til en rigtig bedømmelse, og det er ved 

at studere bevidsthedens virksomhed hos andre og vurdere deres meninger under 

omstændigheder, der har lighed med vore egne. De afgørelser, som frastøder os mest, er 

dem, som det er mest sandsynlighed for, vil være til nytte for os, da de er blevet til 

gennem et følelsesmedium, der er meget forskelligt for vort eget. Vi kan sammenligne 

andres afgørelser med vore egne, og ved at lægge mærke til de punkter, som gør størst 

indtryk på andre og mindst på os, og dem, som vejer mest til for os og mindst for andre, 

kan vi skille de emotionelle elementer ud fra de intellektuelle i afgørelserne. Selv om 

vore slutninger skulle være fejlagtige, har bestræbelsen for at komme til dem en 

korrigerende og oplysende virkning. Den bidrager til at blive herre over følelserne og 

styrke det intellektuelle element. Sådanne studier bør naturligvis foretages, når 

følelserne ikke griber forstyrrende ind, og resultaterne af dem opbevares til brug under 

forhold, hvor følelserne er stærke. 

 

 

3. Metoder til beherskelse af følelserne 

 

Den første og mest virkningsfulde metode til at opnå herredømme over følelserne er – 

som i alt hvad der vedrører bevidstheden – meditation. Før berøringen med verden har 

forstyrret følelserne, bør man tage sin tilflugt til meditationen. Når egoet efter den 

fysiske søvn kommer tilbage til legemet fra en verden, der er finere end den fysiske, vil 

det finde sin bolig i ro og kan i al stilhed tage den udhvilede hjerne og de styrkede 
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nerver i besiddelse. Senere på dagen, når følelserne er blevet forstyrret og er i fuld 

virksomhed, er meditation ikke så virkningsfuld. Den stille stund, som kan benyttes 

efter søvnen, er den rette tid til effektiv meditation, da begærlegemet, følelsesnaturen, så 

er roligere end efter at den har styrtet sig ud i verdens uro og larm. Fra denne fredfyldte 

morgentime vil der udstrømme en indflydelse, som vil virke beskyttende i dagens løb, 

og de beroligede og neddæmpede følelser vil blive lettere at styre. 

Hvor det er muligt, er det en god ide på forhånd at overveje de spørgsmål, som måtte 

opstå i dagens løb, og at komme til klarhed over, hvordan de skal betragtes, og hvordan 

man skal handle i forbindelse med dem. Hvis vi véd, at vi vil komme ud for forhold, 

som vil vække vore følelser, kan vi på forhånd afgøre vor mentale indstilling til dem, og 

måske også tage beslutning med hensyn til vor handlemåde. 

Hvis man har taget en sådan beslutning, og de forudsete omstændigheder så indtræffer, 

bør vi genkalde beslutningen i erindringen og handle i overensstemmelse med den, selv 

om de opbrusende følelser skulle tilskynde os til at følge en anden kurs. Vi skal for 

eksempel træffe en person, som vi har en stærk sympati for, og under vor meditation har 

vi taget bestemmelse om den handlemåde, som vil være den klogeste, og som vi i den 

rolige forstands klare lys har set vil være den bedste for begge parter. Denne afgørelse 

bør vi holde fast ved, selv om vi skulle være tilbøjelige til at føle som så: ”Den 

anskuelse har jeg ikke lagt tilstrækkelig vægt på.” Under disse omstændigheder kan 

man gå ud fra som sikkert, at der bliver lagt for megen vægt på den, og at den rette 

vurdering fandt sted under den rolige tænkning, og at det er det klogeste at følge den 

beslutning, man dengang tog, selv om følelserne i øjeblikket tilskynder til noget andet. 

Denne beslutning kan godt vise sig at være fejlagtig, men når man ikke har kunnet se 

dette under meditationen, er det ikke sandsynligt, at man i en hvirvel af følelser vil 

kunne se fejltagelsen. 

En anden metode til at holde følelserne i tømme er at tænke sig godt om, inden man 

taler. ”Den, som har lært at beherske sin tale, har besejret alt,” siger en gammel 

østerlandsk lovgiver. Den, der aldrig siger et skarpt eller uovervejet ord, er godt på vej 

til at beherske følelserne. At være herre over sin tale er at være herre over hele naturen. 

Det er en god ide ikke at tale, men bevidst tie indtil man er klar over, hvad man vil sige, 

sikker på at det er sandt, at det passer for dem det er rettet til, og at det er noget der bør 

siges. 

Sandheden går forud for alt. Intet kan undskylde løgnagtig tale. Mangt og meget, der 

siges under følelsens pres, er usandt enten på grund af overdrivelse eller fordrejning. I 

den stærke følelses iver glemmer man også alt for ofte at afpasse sin tale efter den, man 

taler til. Man kan give den anden en helt fejlagtig forestilling om en stor sandhed, hvis 

man ikke tager vedkommendes synsmåde i betragtning. Man må sympatisere med ham 

og se med hans øjne, for at sandheden kan blive til nytte og hjælp for ham. Det er ikke 

sig selv, men en anden, man prøver at hjælpe, når man fremstiller sandheden for ham. 

Tanken om den uforanderlige, ukrænkelige og absolut upartiske lov kan være 

inspirerende, styrkende og opløftende for den, som taler, mens den samme tanke er 

skånselsløs og tilintetgørende for et uudviklet menneske og skader i stedet for at hjælpe. 

Sandheden skal ikke knuse, men opløfte, og man misbruger den, hvis man giver den til 

et menneske, som ikke er parat til at tage imod den. Den er righoldig nok til at kunne 

afpasses efter hver enkelts behov, men man må være forsigtig og vælge fornuftigt og 

ikke i sin begejstring pånøde andre en oplysning, de ikke er modne til. Mangen en ung 

teosof gør mere skade end gavn ved i sin alt for store iver at pånøde andre de skatte, han 

sætter så højt. Til sidst bør man overveje formen for det, man vil sige, og om det er 
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nødvendigt eller nyttigt, at det bliver sagt. En sandhed, som kan være til hjælp, kan ved 

den måde hvorpå den bliver fremstillet blive en hindring. ”Sig aldrig hvad der er usandt, 

og sig aldrig hvad der er ubehageligt,” er en gylden regel. Al tale bør være sandfærdig, 

mild og behagelig. Det er noget, der alt for ofte glemmes af velmenende mennesker, 

som endda roser sig af deres åbenhjertighed, selv om de kun er uforskammede og 

ligeglade med følelserne hos dem, de taler til. Det er hverken god opdragelse eller god 

religion, for de uopdragne er ikke religiøse. 

Religion forbinder fuldkommen sandhed med fuldkommen høflighed. Endvidere må det 

bemærkes, at det overflødige og det unyttige er skadeligt, og at den evindelige strøm af 

intetsigende følelser i sladder og snak om dit og dat gør megen fortræd. Folk, som ikke 

kan tie stille, men som sladrer og knevrer i en uendelighed, spilder deres intellektuelle 

og moralske kræfter og giver udtryk for hundrede tåbeligheder, der burde have været 

usagt. At være bange for tavshed er tegn på mental svaghed, og rolig tavshed er bedre 

end dum snak. I stilheden vokser og styrkes følelserne og er stadig under kontrol, og 

således øges naturens fremdrivende kraft og bringes også til underkastelse. At kunne 

være tavs er en stor evne, der ofte har en højst beroligende virkning. På den anden side 

må den, som har lært at tie, passe på, at hans tavshed ikke går ud over høflighedens 

grænser, og at han ikke ved upassende tavshed blandt andre giver dem en følelse af 

kulde og ubehag. 

Nogle vil måske nære frygt for, at en sådan overvejelse før man taler, vil hindre 

tankeudvekslingen i en sådan grad, at den helt lammer samtalen; men alle, der har 

praktiseret den, kan bevidne, at der efter kort tids øvelse ikke forekommer nogen 

mærkbar pause mellem tiltale og svar. Intelligensen fungerer hurtigere end lynet og kan 

i et nu kaste lys over de punkter, der skal overvejes. I begyndelsen vil man ganske vist 

nøle en smule, men efter nogle få ugers forløb vil der ikke være brug for nogen pause, 

og det, man har tænkt sig at sige, vil blive overvejet så hurtigt, at der ikke indtræder 

nogen pause. Mange talere kan bevidne, at tanken midt i en retorisk periodes stride 

strøm kan sidde ganske roligt og se sig om blandt alternative udtryk og veje deres 

respektive værd, før den vælger et og forkaster de andre, og alligevel vil ingen af de 

henrevne tilhørere få nogen anelse om dette stumme spil eller drømme om, at der bag 

den flydende tale foregår en sådan udvælgelse. 

En tredje metode til at opnå herredømme over følelsen er at afholde sig fra at handle 

efter indskydelse. Hastværk med at handle er karakteristisk for vor tids mentalitet og er 

en overdrivelse af den hurtighed, som er dens dyd. Når vi ser roligt på livet, forstår vi, at 

der aldrig er brug for hastværk. Der er altid tid nok, og hvor rask en handling end er, bør 

den være velovervejet og ikke overilet. Når der kommer en impuls fra en eller anden 

stærk følelse, og vi kommer farende uden at tænke os om, handler vi uklogt. Hvis vi 

opøver os i at tænke før vi handler i alle almindelige dagligdags forhold, og der så 

indtræffer en ulykke eller noget andet, der kræver øjeblikkelig handling, vil den hurtigt 

fungerende tanke afveje øjeblikkets behov og styre og lede den raske handling, men det 

vil ikke være noget hastværk, og man vil ikke begå nogen uovervejet og uklog 

bommert. 

”Men skulle jeg da ikke følge min intuition?” kan man spørge. Impuls og intuition 

bliver alt for ofte blandet sammen, selv om de er fundamentalt forskellige med hensyn 

til oprindelse og egenskaber. Impuls har sit udspring i begærnaturen, i bevidstheden, når 

den fungerer gennem astrallegemet, og er en kraft som slynges udad som en reaktion på 

et indtryk udefra. Den er heftig, uoverlagt og hovedkulds og ledes ikke af forstanden. 

Intuition har sit udspring i det åndelige ego og er en energi, som strømmer udad for at 
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imødekomme et krav udefra, en stærk, rolig og målbevidst kraft, som ledes af det 

åndelige ego. For at kunne skelne mellem disse to, før naturen er fuldstændigt 

afbalanceret, er rolig overvejelse en nødvendighed, og en ventetid er påkrævet. Under 

en sådan overvejelse dør impulsen bort efter en stunds forløb, mens en intuition bliver 

klarere og stærkere under sådanne omstændigheder. Stilhed og ro sætter det lavere 

tankesind i stand til at høre den og føle dens rolige, afklarede myndighed. Det må også 

bemærkes, at hvis det, der synes at være en intuition, i virkeligheden er en henstilling 

fra et højere væsen, vil denne lyde så meget højere under vor rolige meditation og vil 

ikke miste noget af sin kraft på grund af en sådan rolig udsættelse. 

Der er ganske vist noget behageligt ved at give efter for den hovedkulds fremstormende 

impuls, mens den tvang, man pålægger sig ved ikke at gøre det, føles smertelig for en 

tid; men bestræbelsen for at leve det højere liv er præget af en sådan fornægtelse af det 

behagelige og godtagelse af det smertefulde, og lidt efter lidt kommer vi til at føle, at 

der er en højere glæde i den rolige, velovervejede handling end i at give efter for den 

heftige impuls, og at vi således har fjernet en bestandig kilde til sorg. En sådan given 

efter viser sig nemlig altid at være årsag til sorg, og impulsen viser sig at være en 

fejltagelse. Hvis den påtænkte handling er god, vil forsættet om at udføre den ved 

omhyggelig eftertanke blive stærkere og ikke svagere, og hvis forsættet derved bliver 

svagere, kan man være sikker på, at det stammer fra den lavere kilde og ikke fra den 

højere. 

Daglig meditation, nøje overvejelse før man taler, og vægring ved at give efter for 

impuls er de vigtigste metoder til at gøre følelserne til nyttige tjenere til forskel fra 

farlige herrer. 

 

4. Brugen af følelsen 

 

En følelse kan kun bruges af den, som er blevet dens herre, og som véd, at følelserne 

ikke er ham selv, men spiller i de vehikler hvori han bor, og at de skyldes 

vekselvirkningen mellem Selvet og ikke-selvet. Deres altid skiftende natur viser, at de 

tilhører vehiklerne. De påvirkes til virksomhed af ydre ting, der besvares af 

bevidstheden i det indre. Den egenskab ved bevidstheden som giver anledning til 

følelser er lyksalighed, og behag og smerte er de bevægelser i begærvehiklet, som 

forårsages ved berøringer med den ydre verden og ved det svar, som Selvet i form af 

lyksalighed giver på disse berøringer gennem det nævnte vehikel – akkurat på samme 

måde, som tankerne er de bevægelser, der skyldes lignende berøringer og det svar, der 

gives herpå fra Selvets kundskabsaspekt. Når Selvet kender sig selv og skelner mellem 

sig og sine vehikler, bliver det herre over følelserne, og behag og smerte bliver i begge i 

lige grad forskellige sider af lyksalighedsaspektet. 

Efterhånden som man gør fremskridt, vil man få at se, at der opnås større og større 

ligevægt under indflydelse af behag og smerte, og at følelserne ikke længere influerer på 

den sjælelige ligevægt. Så længe behaget virker opstemmende og smerten lammende, så 

man bliver hindret og hæmmet i udførelsen af sin pligt, så længe er man slave af sine 

følelser og ikke herre over dem. Når man har lært at beherske dem, kan man føle det 

største behag og den mest intense smerte og dog bevare sin sindsro og passe det arbejde, 

man er i færd med. Da vil man kunne drage nytte af alt, hvad man kommer ud for. 

Smerten bringer styrke og behaget livskraft og mod. Alt bliver hjælpende kræfter i 

stedet for hæmmende skranker. 



 128 

Som illustrerende eksempel herpå kan vi nævne talekunsten. Man hører en af lidenskab 

opildnet taler. Hans ord snubler over hinanden, og hans gebærdet er voldsomme. Han er 

besat og henrevet af følelse; man han behersker ikke sine tilhørere. Den taler, som 

behersker sit publikum, er herre over sine følelser og bruger dem til at indvirke på sine 

tilhørere. Hans ord er velovervejede og velvalgte selv midt i hans talestrøm, og hans 

bevægelser er afmålte og værdige. Han nærer ikke følelserne i øjeblikket, men han har 

næret dem, og han bruger det forbigangne til at forme det nuværende. 

En talers evne til at benytte sine følelser vil stå i forhold til, hvor meget han har følt, og i 

hvilken grad han har hævet sig over det. Ingen, som ikke har stærke følelser, kan være 

en stor taler; men storheden vokser efterhånden som følelserne bringes under kontrol. 

Man opnår en mere virkningsfuld eksplosion ved omhyggelig ordning af de eksplosive 

stoffer og en velovervejet anbringelse af tændstikken end ved blot at dynge dem 

sammen og lade tændstikken følge efter i håb om, at et eller andet til antændes. 

Så længe man er grebet af følelserne tilsløres det klare blik, som er nødvendigt for at 

kunne hjælpe. Den værdifulde hjælp ydes af den, der er rolig og ligevægtig og samtidig 

opfyldt af sympati. Hvad ville man mene om en læge, der brast i gråd midt under 

udførelsen af en operation? Der er imidlertid mange mennesker, der bliver så ulykkelige 

ved synet af lidelse og så chokerede, at de forøger lidelsen i stedet for at lindre den. 

Den, som skal yde virkningsfuld hjælp, må være rolig og sindig og udstråle fred. Den, 

der står på en klippe over bølgerne, har bedre muligheder for at hjælpe en anden til at få 

fast grund under fødderne end den, som selv kæmper med bølgerne. 

En anden brug man kan gøre af følelserne, når man har dem fuldstændigt under kontrol, 

er at udvælge den som passer i det givne øjeblik og bruge den til at vække en gavnlig 

følelse hos en anden person. Hvis man er vred, vil vrede hos den person man træffer, 

være et naturlige svar på ens vibration, for alle vibrationer har tendens til at gentage sig 

i svingninger, som svarer til de oprindelige. Da vi alle har følelseslegemer, vil ethvert 

legeme, der vibrerer på en bestemt måde i nærheden af os, bidrage til at fremkalde 

lignende vibrationer i os, hvis vi har det dertil egnede stof i vore legemer. Vrede vækker 

vrede, kærlighed vækker kærlighed, mildhed vækker mildhed. Når vi er herre over vore 

følelser og mærker vredens bølge stige op i os som svar på vredesvibrationerne hos en 

anden, skal vi straks sætte en stopper for denne reaktion og lade vredesbølgen bruse op 

mod os uden at lade os anfægte af den. Den, som kan holde sit eget følelseslegeme 

roligt, mens andres vibrerer stærkt omkring ham, har lært selvbeherskelsens kunst. Når 

det er gjort, er han rede til at tage den næste skridt, nemlig at imødegå en ond følelses 

vibration med den tilsvarende gode følelses vibration. På denne måde afholder han ikke 

blot sig selv fra vrede, men udsender vibrationer, som bidrager til at dæmpe den andens 

vrede. Han besvarer vrede med kærlighed og harmen med mildhed. 

Dette svar må i begyndelsen være velovervejet og givet med et bestemt formål for øje, 

og man benytter vrede mennesker til at øve sig på. Når man træffer en sådan person, kan 

man benytte sig af ham. I begyndelsen vil forsøget sikkert være koldt og tørt, da det kun 

bliver drevet af viljen til at elske og ikke af nogen anden følelse, men efter nogen tids 

forløb vil viljen til at elske frembringe lidt følelse, og til sidst vil det blive til en vane, 

og venlighed vil blive det spontane svar på uvenlighed. Den stadige, velovervejede 

praksis at besvare de onde følelsers vibrationer, som kommer til os udefra på denne 

måde, vil frembringe en vane i følelseslegemet, og dette vil automatisk give det rigtige 

svar. 

Alle de store mestre i etik har lært ét og det samme: ”Gengæld ondt med godt.” Denne 

lære er baseret på denne udveksling af vibrationer, fremkaldt af ukærlige og hadefulde 
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følelser. Når man gengælder ondt med ondt, styrker man det onde, mens man ved at 

gengælde det med godt neutraliserer det onde. At vække kærlige følelser hos andre ved 

at sende dem en strøm af sådanne følelser og derved styrke alt hvad der er godt, og 

svække det der er dårligt hos dem, er det højeste, vi kan bruge vore følelser til i den 

daglige tjeneste for menneskeheden. Det er en god ide at have en liste i tankerne over de 

følelser, som svarer til hinanden og så handle derefter, idet man besvarer stolthed med 

ydmyghed, uhøflighed med medfølelse, hovmod med underdanighed, hårdhed med 

mildhed og irritabilitet med ro. På denne måde skaber man en natur, som besvarer alle 

onde følelser med de tilsvarende gode og virker som en velsignelse på alle dem, man er 

omgivet af, ved at formindske det onde og styrke det gode i dem. 

 

 

5. Følelsens værd i udviklingen 

 

Vi har set, at følelsen er den fremdrivende kraft i mennesket, og for at gøre den til en 

medhjælper i udviklingen må vi benytte den til at højne og ikke tillade den at 

nedværdige os. Egoet har i sin udvikling brug for ting der drager det opad, som det siges 

i Stilhedens Røst, for vejen opad er stejl, og noget tiltrækkende over os som vi kan 

stræbe efter er en hjælp, der ikke kan vurderes for højt. Vi nøler alt for ofte på vejen og 

føler ikke nogen trang til at komme videre. Så må vi kalde følelsen til hjælp ved at 

slynge den om en eller anden genstand for vor hengivenhed og således opnå den 

tilskyndelse vi behøver, den opløftende kraft vi trænger til. 

Denne form for følelse er det, der ofte kaldes heltetilbedelse eller evnen til at beundre 

og elske én, som er ædlere end vi selv. Når vi er i stand til at beundre og elske på denne 

måde, har vi heri en af de store opløftende kræfter i den menneskelige udvikling til vor 

rådighed. Heltetilbedelsen er ofte kommet i vanry, fordi det er umuligt at finde et 

fuldkomment ideal blandt mennesker som lever i denne verden, men selv et 

ufuldkomment ideal, som man kan elske og stræbe efter at efterligne, bidrager til at 

fremskynde udviklingen. 

Der vil ganske vist være ufuldkommenheder ved et sådant ideal, og det er nødvendigt at 

skelne mellem de heroiske egenskaber og de svagheder, som er forbundet med dem; 

men man bør fæste sig ved de heroiske egenskaber som ansporer, og ikke ved de 

mangler som klæber ved enhver, der endnu ikke har hævet sig over det menneskelige 

trin. At erkende, at svaghederne stammer fra ikke-selvet og er forbigående, mens det 

ædle og ophøjede stammer fra Selvet som består – at elske det som er stort, og forbigå 

det som er småt, er den ånd der fører ind på discipelskabets vej. Heltetilbederen opnår 

kun godt fra sit ideal, hvis han ærer storheden og ser bort fra svaghederne, og det er 

helten selv, der må bære den karma som er en følge af hans mangler. 

”Men”, siger man, ”hvis vi således erkender det ædle og ophøjede hos Selvet midt 

iblandt menneskelige svagheder, så gør vi kun det vi bør gøre overfor alle mennesker; 

og hvorfor så gøre en helt ud af den, hos hvem der endnu klæber nogen menneskelig 

svaghed?” På grund af den hjælp, vor helt yder os i form af inspiration og som et mål 

for hvad vi selv skal opnå. Intet almindeligt menneske kan gøres til en helt; det er kun 

når Selvet skinner ud med mere end almindelig glans, at tilbøjeligheden til 

heltetilbedelse opstår. Et sådant menneske er en helt, selv om han endnu ikke er 

overmenneskelig, og hans svagheder er kun som pletter i solen. Der er et ordsprog, som 

siger: ”Ingen er en helt for sin kammertjener,” og kynikeren lægger den betydning i det, 

at selv den største helt kun er stor på afstand. Mon betydningen ikke snarere er den, at 
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tjenersjælen, som er optaget af støvlernes glans og af hvordan slipset sidder, mangler 

evnen til at vurdere det, som skaber helten; da han ikke i sig selv har noget, der kan 

klinge i harmoni med de toner, som helten anslår? Det at kunne beundre noget er nemlig 

ensbetydende med muligheden af at kunne opnå det, og kærlighed til og ærbødighed 

overfor de store er et tegn på, at man selv er ved at komme til at ligne dem. 

Når følelsen således er blevet vækket, bør vi dømme os selv efter vort ideal og skamme 

os over at gøre eller tænke noget, som vil bringe en skygge af sorg over den, vi højagter. 

Hans nærværelse bør tjene til at højne os, indtil vi ved at dømme os selv i lyset af hans 

større fuldkommenhed ser, at også vi begynder at fuldkommengøres. 

Det er rigtigt, at Selvets rene lys ikke skinner gennem nogen, der vandrer ad jordens 

sølede stier; men der er nogle gennem hvem der skinner et lys, som er stærkt nok til at 

sprede mørket og hjælpe os til at se hvor vi skal sætte fødderne. Det er bedre at takke og 

ære disse mennesker og være glade for dem og fryde os over dem end at forklejne dem, 

fordi de ikke er helt himmelske, og der stadig klæber nogle stænk af menneskelig 

svaghed ved deres fødder. Velsignede er i sandhed de, som har heltenaturen i sig og 

derfor genkender deres ældre brødre, for dem venter den åbne port til de højere sfærer, 

og jo mere de elsker og ærer des hurtigere nærmer de sig denne port. Et menneske kan 

ikke få nogen bedre karma end at finde den helt, som kan følge ham frem til indgangen, 

og ikke nogen mere sørgelig karma end at have set helten i et lyst øjeblik og så forkastet 

ham, forblindet af en ufuldkommenhed som han er ved at vokse fra. 

 

 

----------------- 
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Kapitel 6 

 

Viljen. 

 

1. Viljen vinder sin frihed 

 

Vi vender nu tilbage til betragtningen af den kraft i mennesket, som vi begyndte med – 

viljen. Den studerende vil huske det, der dengang blev sagt, at der var viljen hos selvet, 

det individualiserede Selv – individualiseret, men uden at være sig det bevidst – som 

drev det til at manifestere sig. Selvet drives til at manifestere sig, ikke ved tvang eller 

nogen ydre nødvendighed og ikke ved nogen udenfor af modsat natur, men ved den 

store Vilje, som dets egen vilje er en del af – dets vilje individualiseret som et center, 

men endnu ikke skilt ud ved at være indesluttet i stof – og som pulserer i det, ligesom 

moderens livsblod pulserer i det endnu ufødte barn. Drevet af denne vilje higer Selvet 

mod manifestation i en uklar længsel efter den rige strøm af liv i naturens slør, efter 

brugen af kræfter, som brænder af trang til virksomhed, og efter at opleve verdener, som 

er fulde af voldsom bevægelse. Hvad Logos med fuld bevidsthed vil, nemlig at blive 

inkarneret i et univers, det vil også alle de individualiserede livscentre i ham, selv om 

det så at sige er en blind og famlende higen efter et mere indholdsrigt liv. Det er viljen 

til at leve, at erkende, og denne udadstræbende vilje fører til manifestation. 

Vi har set, at denne vilje, Selvets kraft, på de tættere stofplan bliver til det, vi kalder 

begær, og at den er blindet af stoffet og ude af stand til at se sin vej, og at dens retning 

derfor bliver bestemt af de tiltrækninger og frastødninger, som indvirker på den fra ydre 

genstande. Vi kan derfor ikke sige om Selvet i denne periode, at det styrer sig selv; det 

bliver derimod styret af de tiltrækninger og frastødninger, som berører dets periferi. Vi 

har også set, at når begæret kom i berøring med fornuften, og disse to sider af Selvet 

indvirker på hinanden, udvikles der følelser, som var præget af deres forældre, deres 

moder begæret og deres fader fornuften, og vi har studeret de metoder, ved hvilke 

følelsen kan beherskes og bringes til sin rette anvendelse og således blive til nytte i 

stedet for at være en fare under den menneskelige evolution, udvikling. 

Vi skal nu se, hvordan denne vilje, denne skjulte kraft, som altid har drevet til 

virksomhed uden dog endnu at beherske denne, langsomt vinder frem til frihed, det vil 

sige Selv-bestemmelse. Vi vil se lidt på, hvad der menes med dette ord ’frihed’. 

Viljen, der fundamentalt og i sit inderste væsen er fri på grund af sin oprindelse i 

Selvets kraft, er blevet bundet og begrænset under sine forsøg på at beherske det stof, 

som Selvet er steget ned i. Vi behøver ikke at krympe os ved at sige, at stoffet er herre 

over Selvet og ikke omvendt, og det er det af den grund, at Selvet betragter sig som ét 

med stoffet og identificerer sig med stoffet. Da Selvet vil, tænker og handler gennem 

stoffet, føler det sig i sandhed som ét med det. I sit selvbedrag udbryder Selvet: ”Jeg er 

dette stof,” og mens stoffet begrænser og binder det, råber Selvet i følelsen af at være ét 

med det: ”Jeg er fri!” Dette stoffets herredømme over Selvet er dog kun forbigående, for 

stoffet ændrer sig hele tiden. Det kommer og går, er uden varighed og bliver uafladeligt 

omformet og ubevidst tiltrukket og frastødt af Selvets kræfter, som er under udfoldelse 

– det Selv, som er uforgængeligt blandt alt det forgængelige. 

Lad os komme til det trin i menneskets udvikling, da erindringen er blevet stærkere end 

den instinktive higen efter det behagelige og forsøgene på at undgå det smertelige – det 
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trin, hvor intelligensen er herre over begæret, og fornuften har sejret over impulsen. 

Resultatet af den lange evolution skal indhøstes, og en del af dette resultat er frihed. 

Så længe viljen kommer til udtryk som begær, og dens retning bestemmes af ydre 

tiltrækninger, er det jo tydeligt, at den ikke er fri, men ganske afgjort bundet. Ligesom 

en levende skabning kan slæbes af en kraft, der er større end dens egen, i en retning den 

ikke selv har valgt, således bliver viljen slæbt med af ydre genstandes tiltrækning og 

draget hen ad den vej, som lover nydelse og er behagelig at følge. Den er ikke aktiv som 

en selvbestemt kraft, da Selvet tværtimod bliver slæbt med af en ydre dragende magt. 

Der kan ikke gives noget mere levende billede af Selvet under disse forhold end det, der 

i det foregående er blevet citeret fra et gammelt hinduskrift, hvor Selvet skildres som en 

mand, der kommer kørende i en vogn, og sanserne, der tiltrækkes af tillokkende 

genstande, er de ustyrlige heste, som farer af sted med legemets vogn og den hjælpeløse 

kusk. Selv om viljen er Selvets egen kraft, er den ikke fri, men ganske afgjort bundet så 

længe Selvet føres med af disse ustyrlige heste. Det er meningsløst at tale om en fri vilje 

hos et menneske, som er slave af de genstande, der omgiver det. En sådan person er 

altid trælbunden. Han har ikke noget valg, for selv om vi kan forestille os, at han vælger 

at følge den vej, som tiltrækningerne drager ham hen ad, er der i virkeligheden ikke 

noget valg og heller ikke nogen tanke om valg. Så længe det er tiltrækninger og 

frastødninger, der bestemmer vejen, er al tale om frihed ørkesløs og tåbelig. Selv om et 

menneske har følelsen af, at han vælger den ønskværdige genstand, er denne følelse af 

frihed illusorisk, for han drages af det tillokkende ved genstanden og af sin egen længsel 

og af den glæde, den kan skænke ham. Han har hverken mere eller mindre frihed end 

jernet, der bliver tiltrukket af magneten. Bevægelsen bestemmes af magnetens styrke og 

af det jerns natur, der reagerer på dens tiltrækning. 

For at forstå hvad vi mener med viljens frihed, må vi fjerne en foreløbig vanskelighed, 

som møder os i ordet ”valg”. Når vi synes at have frihed til at vælge, betyder denne 

såkaldte valgfrihed så det samme som viljens frihed? Er det ikke mere rigtigt at sige, at 

valgfrihed kun betyder, at der ikke er nogen ydre kraft, som tvinger os til at vælge det 

ene eller den andet af to eller flere alternativer? Det betydningsfulde spørgsmål, som 

ligger bag, er imidlertid dette: ”Hvad er det, der får os til at vælge?” Om vi havde frihed 

til at handle, når vi har valgt, er noget ganske andet end spørgsmålet om, hvorvidt vi har 

”frihed” til at vælge, eller om valget er bestemt af noget, som ligger bagved. 

Hvor ofte hører man ikke folk anføre som bevis for viljens frihed: ”Jeg har frihed til at 

vælge, om jeg vil forlade værelset eller ikke; jeg kan frit bestemme, om jeg vil sætte 

denne byrde fra mig eller ikke.” Men dette argument holder ikke. Der er ingen, som 

benægter, at en person, der ikke er udsat for fysisk tvang, ikke skulle være i stand til at 

forlade et værelse eller sætte en byrde fra sig; men det spørgsmål, der interesserer os, er 

dette: ”Hvorfor vælger jeg det ene eller det andet?” Når vi analyserer valget, ser vi, at 

det er bestemt af motivet, og man ræsonnerer som følger: ”Musklerne kan fortsat bære 

byrden eller slippe den; men hvis der ligger en værdifuld eller skør genstand 

nedenunder, vil du ikke vælge at lade byrden falde. Det, som gør at du bestemmer dig 

for ikke at lade byrden falde, er tilstedeværelsen af den skøre genstand. Dit valg er 

bestemt af motiver, og det stærkeste af disse afgør valget.” Spørgsmålet er ikke: ”Har 

jeg frihed til at handle?” men derimod: ”Har jeg frihed til at ville?” Vi ser klart, at viljen 

er bestemt af det stærkeste motiv, og at deterministen for så vidt har ret. 

Dette forhold, at viljen er bestemt af det stærkeste motiv, er i virkeligheden grundvolden 

for ethvert organiseret samfund, for al lov, al straf, al ansvarlighed og al opdragelse. Det 

menneske, hvis vilje ikke er således bestemt, er uansvarligt og ikke ved sine fulde fem. 
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Det er en skabning, som man ikke kan appellere til, ikke kan ræsonnere med eller stole 

på, en person uden sund fornuft, logik og erindring, uden de egenskaber vi betragter 

som menneskelige. Loven anser et sådant menneske for uansvarligt, når han ikke ledes 

af noget motiv, og ingen almindelige fornuftgrunde gør indtryk på ham. Han er sindssyg 

og er ikke modtagelig for almindelig straffemetoder. En vilje, som er en energi, der 

peger i en hvilken som helst retning og driver til handling uden motiv og uden sund 

fornuft, kan måske kaldes ”fri”, men det er ikke det, der menes med viljens frihed. At 

viljen bestemmes af det stærkeste motiv er noget, som må anses for givet ved enhver 

fornuftig drøftelse af viljens frihed. 

Hvad menes der da med viljens frihed? Det kan kun være en betinget og relativ frihed, 

for det adskilte Selv er en del af en helhed, og denne helhed må være større end alle 

dens dele og må betvinge dem. Dette gælder i lige så høj grad for både Selvet som de 

legemer, det er iklædt. Der er ingen, som bestrider, at legemerne befinder sig i et 

lovmæssighedens rige, at de bevæger sig indenfor loven og kun kan bevæge sig i kraft 

af denne, og at den frihed, hvormed de bevæger sig, kun er relativ og kun eksisterer i 

kraft af vekselvirkningen mellem de utallige kræfter, som holder hinanden i ligevægt på 

uendeligt mange forskellige måder, hvorved der opstår en mangfoldighed af muligheder 

og således en vis frihed til bevægelse indenfor rammerne af en streng disciplin. Selvet 

befinder sig også i et lovmæssighedens rige; det er endog selve loven, da det er en del af 

den natur, som er alle skabningers indre væsen. Intet adskilt Selv kan slippe bort fra det 

Selv, som er alt, og uanset hvor frit det end måtte kunne bevæge sig i forhold til andre 

adskilte Selv, kan det ikke bevæge sig udenfor dette liv, som besjæler det, som er dets 

natur og dets lov, og som det lever og røres i. Den ene del tvinger ikke den anden, det 

ene adskilte Selv tvinger ikke det andet; men helheden tvinger og behersker delene. 

Selvet tvinger og behersker Selvene. Da Selvene er SELVET, viser friheden sig dog 

også her midt i den tilsyneladende trældom, og ”der er ingen anden, som tvinger.” 

Denne frihed, som den ene del nyder i forhold til andre dele, mens den befinder sig i 

trældom i forhold til helheden, kan man tydeligt se i den fysiske natur. Vi er dele af en 

verden, som hvirvler gennem rummet, og som samtidig drejer sig om sin egen akse, 

altid i østlig retning. Det har vi ikke nogen fornemmelse af, da den fører os med sig i sin 

bevægelse, og alt bevæger sig sammen på én gang og i én retning. Vi drejer mod øst 

sammen med vor verden, og vi kan intet gøre for at ændre denne retning. I forhold til 

hinanden og til vore omgivelser kan vi dog bevæge os frit. Jeg kan gå mod vest i 

forhold til en person eller et sted, skønt vi begge hvirvler mod øst. Jeg vil have 

bevidsthed om en dels bevægelse i forhold til en anden del, hvor lille og langsom den så 

end måtte være; men jeg vil være ganske uden bevidsthed om den vældige fart, 

hvormed alle dele bestandigt føres østpå og fremad, og jeg vil i min uvidenhed sige: 

”Se, jeg er gået vestpå.” De høje guder ville le foragteligt ad denne uvidenhed hos 

brudstykket, som taler om retningen af sin bevægelse, hvis det ikke var fordi de i deres 

visdom kender bevægelserne indenfor den store Bevægelse og har kendskab til den 

sandhed, som ikke er og dog er. 

Vi vil alligevel kunne se, hvorledes den store Vilje ufravigeligt arbejder frem ad 

udviklingens vej, idet den tvinger alle til at vandre ad denne vej og dog overlader det til 

hver enkelt at vælge sin egen måde at rejse på og formen for sin ubevidste virksomhed, 

for i udførelsen af denne Vilje er der brug for alle arbejdsformer og rejsemetoder, og 

den anvender og udnytter alt. Et menneske udvikler sig til en ædel karakter, nærer 

ophøjede længsler og søger altid at tjene sine medmennesker loyalt og trofast. Et sådant 

menneske vil da blive født på et sted, hvor store opgaver råber højt på arbejderne. 
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Han vil komme til at udføre den store Vilje i en nation, som trænger til en sådan hjælp, 

og han kommer til at spille en helterolle. Rollen er skrevet af den store forfatter; men 

evnen til at fylde den ud er den pågældendes eget værk. Et andet menneske giver efter 

for enhver fristelse og henfalder til det onde. Han misbruger de evner han har. Lader 

hånt om barmhjertighed, retfærdighed og sandhed i det små og i den daglige tilværelse. 

Et sådant menneske vil blive født et sted, hvor der behøves grusomhed, undertrykkelse 

og onde fremgangmåder. Han vil også komme til at udføre den store Vilje, men i en 

nation, som er i færd med at udarbejde resultaterne af en ond fortid. Han vil blive en af 

de lavsindede, tyranniske og grusomme uslinge, som bringer skam over den nation, 

hvori de fødes. Igen bliver rollen skrevet af den store Forfatter, og evnen til at fylde den 

er menneskets eget værk. Således arbejder de små viljer indenfor den store Vilje. 

Når vi således ser, at viljen bestemmes af motivet, betinges af de grænser som skabes af 

det stof, som det adskilte Selv er iklædt og ydermere af det ene Selv, som det lille selv, 

der udfører viljen, er en del af, hvad mener vi da med viljens frihed? Vi mener og det 

med vished, at frihed skal bestemmes indefra og trældom udefra. Viljen er fri, når 

Selvet, som vil handle, henter motiverne til denne beslutning fra kilder i sit eget indre 

og ikke fra kilder udefra. 

Dette er i sandhed frihed; for det større Selv, hvori det røres, er ét med det: ”Jeg er Det.” 

Og det endnu mere omfattende Selv, hvori dette større Selv rører og bevæger sig, er ét 

med dette og siger ligeledes: ”Jeg er Det,” og således videre og videre i større og større 

sfærer, hvis vi tænker på verdenssystemer og systemer af universer. Ikke desto mindre 

kan det ringeste ”jeg”, som kender sig selv, vende sig indad og ikke udad og kende sig 

som ét med det indre Selv, Pratyagâtmâ, det ene, og derfor er det i sandhed frit. Når det 

vender blikket udad, er det altid bundet, selv om grænserne for dets trældom viger 

tilbage i det uendelige og grænseløse. Når det vender blikket indad, er det altid frit, for 

det er Brahman, det evige. 

Når et menneske er Selv-bestemt, kan vi sige, at han er fri i alle de betydninger, hvori 

ordet frihed har nogen værdi, og hans Selv-bestemmelse er ikke trældom i dette ords 

almindelige betydning. Det, som jeg i mit inderste Selv vil gøre, det, som ingen anden 

tvinger mig til, bærer præg af forskellen mellem frihed og tvang. I hvor høj grad kan vi 

da i denne betydning af ordet ’frihed’ sige, at vor vilje er fri? I de fleste tilfælde er det 

kun få af os, der kan gøre krav på mere end en lille del af denne frihed. I tilgift til den 

før nævnte trældom under tiltrækninger og frastødninger er vi også bundet til de 

kanaler, som er dannet af vor tidligere tænkemåde og af vore vaner – især vore 

tankevaner – og til de egenskaber eller mangel på egenskaber, som vi har ført med os 

fra tidligere tilværelser, til vor medfødte styrke og svaghed, vor opdragelse og vore 

omgivelser, til den tvang, som ligger i det udviklingstrin, vi står på, og til vor fysiske 

arv og vore nationale og racemæssige traditioner. Derfor er der kun levnet vor vilje en 

smal sti at løbe på; den støder altid mod fortiden, der viser sig som mure i nutiden. 

I alt væsentligt er vor vilje ikke fri. Den er kun inde i en frigørelsesproces og vil først 

blive fri, når Selvet er blevet fuldstændig herre over sine vehikler og bruger dem til sine 

egen formål, og ethvert vehikel kun er et redskab, der reagerer fuldt ud på enhver 

impuls fra Selvet, og ikke et kæmpende, utæmmet dyr med egne begær.
49

 Når Selvet har 

hævet sig op over uvidenheden, er Selvet frit, og da vil man forstå meningen med 

paradokset ” i hvis tjeneste der er fuldkommen frihed,” for da vil man forstå, at 

adskillelse ikke eksisterer, at den adskilte vilje ikke findes, at vor vilje i kraft af vor 

                                                 
49

 Det fuldbyrdes først når Selvets liv til forskel fra den nedadstræbende elementalessens besjæler 

vehiklernes stof, det vil sige når livets ånds lov træder i stedet for syndens og dødens lov. 
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iboende guddommelighed er en del af den guddommelige Vilje, at det er denne, som 

under vor lange udvikling har givet os styrken til at fortsætte udviklingen, og at 

virkeliggørelsen af viljens enhed er frihedens virkeliggørelse. 

Ad disse tankelinier har nogle fundet afslutningen på den lange strid mellem viljens 

’frihed’ og determinismen, og samtidig med at erkende den af determinismen 

forfægtede sandhed har de også bevaret og retfærdiggjort den iboende følelse: ”Jeg er 

fri. Jeg er ikke bundet.” Denne forestilling om en spontan kraft, som strømmer ud fra 

vort væsens inderste afkroge, er baseret på bevidsthedens eget væsen på ’jeget’, som er 

Selvet, det Selv, der er frit, fordi det er guddommeligt. 

 

 

2. Hvorfor så megen kamp? 

 

Når vi kaster et blik tilbage på den lange evolutionsvej, den langsomme proces som er 

viljens udfoldelse, opstår der uvægerligt det spørgsmål: ”Hvorfor al den kamp og alle de 

vanskeligheder? Hvorfor så mange fejltagelser og så mange fald? Hvorfor den 

langvarige trældom før friheden kan vindes?” Før vi svarer på det, må vi fremsætte en 

almindelig grundsætning. Ved besvarelsen af et spørgsmål må man have grænserne for 

dette spørgsmål for øje, og svaret må ikke betegnes som ufuldstændigt, fordi det ikke 

omfatter et andet spørgsmål, som hele tiden er til stede i baggrunden. Svaret på et 

spørgsmål kan være rigtigt og fuldstændigt uden at være et endeligt svar på alle 

spørgsmål, og dets rigtighed bliver ikke retfærdigt bedømt, hvis man tilsidesætter det, 

fordi det ikke besvarer et videregående spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med det. 

Mange studerende bliver kun halvvejs tilfredsstillet, fordi de lider af en rastløs 

utålmodighed og ikke vil behandle de spørgsmål, der trænger sig på, i nogen bestemt 

rækkefølge, men forlanger at de alle sammen skal besvares på én gang, og at svaret på 

det ene også skal omfatte alle de andre. Om et middel er fyldestgørende må bedømmes 

efter det, man vil opnå ved hjælp af det. I alle tilfælde må svaret bedømmes efter dets 

tilknytning til det spørgsmål, der er stillet, og ikke efter den omstændighed, at det ikke 

besvarer et eller andet beslægtet spørgsmål, man har i bagtanken. På samme måde må 

betydningen af ethvert middel, som forefindes i et univers, også bedømmes efter det 

formål, som er tilsigtet i dette univers, og må ikke bedømmes, som om det var et svar på 

det videregående spørgsmål: ”Hvorfor skal der i det hele taget være noget univers?” 

Dette spørgsmål kan ganske vist stilles og besvares; men svaret ligger ikke i beviset for, 

at et middel i et univers passer til det øjemed, som er tilsigtet i dette univers. Det er ikke 

noget bevis for, at svaret ikke passer til det oprindelige spørgsmål, hvis den spørgende 

indvender: ”Ja, men hvorfor skal der være et univers?”  Ved besvarelsen af spørgsmålet 

”hvorfor alle disse fejltagelser og fald under vandringen ad udviklingens vej?” må vi 

tage universet som eksisterende, som et givet faktum at gå ud fra, og vi må studere det 

for at opdage det mål eller i hvert fald et af de mål, som det stiler efter. Hvorfor det gør 

det, er som sagt et andet spørgsmål, der oven i købet er af den allerstørste interesse; men 

det er efter det tilsigtede mål vi må bedømme de midler, der bruges for at nå det. 

Selv et overfladisk studium af den del af universet hvor vi befinder os viser, at i hvert 

fald ét af dets mål – om ikke dets eneste – består i at frembringe levende væsener af høj 

intelligens og stærk vilje; væsener, som er i stand til at tage aktiv del i ledelsen af 

naturens aktiviteter og at samarbejde med udviklingsplanen i almindelighed. Et 

videregående studium udført ved udfoldelsen af de indre evner og bekræftet af gamle 

skrifter viser os, at denne verden ikke er den eneste, men et led i en kæde, at den til 
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udvikling af sin menneskehed har fået hjælp af mennesker fra et ældre 

evolutionssystem, og at den selv vil komme til at frembringe mennesker til hjælp for 

yngre verdener i kommende tider. Det viser os endvidere et vældigt hierarki af 

overmenneskelige væsener, som styrer og leder evolutionen, og som midtpunkt i 

universet den trefoldige Logos, systemets herre og konge, og det oplyser os om, at 

frugten af et system ikke blot er et stort hierarki af mægtige intelligenser med klasser og 

ordener af stedse aftagende stråleglans nedefter, men også som kronen på det hele en 

Logos’ højeste fuldkommenhed. Det afslører sfære efter sfære af stadig større herlighed 

og glans – universer, hvori hvert enkelt system kun er som en verden at regne, og så 

fremdeles i stadig videre omfang med en grænseløs, strålende fylde af uendeligt liv. Så 

opstår spørgsmålet: ”Ved hvilke midler skal de udvikles, disse mægtige, der klatrer fra 

støvet til stjernerne og fra disse der er støvet i endnu vældigere systemer, til verdener 

der står lige så højt over stjernerne som vor sol over jordens dynd?” 

Når man betragter forholdene ud fra denne synsvinkel, kan man ikke i tanken finde 

nogen anden vej, hvorpå disse afbalancerede selv-bestemte væsener kan opnå den 

fuldkomne ligevægt og sikre ufejlbarlig visdom, som gør dem egnede til at være den 

”inderste natur” i et system end netop denne kampens og erfaringens vej, som vi 

kæmper på i dag; for hvis der kunne tænkes en gud udenfor kosmos med en anden natur 

end Selvets, som vi ser udfolde sig omkring os i harmonisk, bestemt og regelbunden 

rækkefølge, en gud med en lunefuld og foranderlig, vilkårlig og uberegnelig natur, da 

kunne det nok tænkes, at der fra en sådant kaos kunne udgå et såkaldt ”fuldkomment” 

væsen, som dog i virkeligheden ville være højest ufuldkomment, fordi det ville være i 

allerhøjeste grad begrænset. Uden nogen erfaring bag sig og derfor uden fornuft og 

dømmekraft ville det ligesom en maskine handle i overensstemmelse med et eller andet 

givet system og ligesom en maskine gentage de bevægelser, som det var indrettet til at 

udføre. Et sådant væsen ville imidlertid kun passe for sit eget system og ville være 

ganske unyttigt og ubrugeligt udenfor dette. Hos dette væsen ville der heller ikke findes 

liv, som er den vekslende selvafpasning til vekslende forhold og kår uden tab eller 

opløsning af dets centrum eller kerne. 

Ved vandringen ad den besværlige vej vi kæmper os op ad, forbereder vi os på alt det, 

vi vil komme ud for i de fremtidige universer, som vi får med at gøre, og det er noget, 

som absolut er de prøvelser værd, som vi nu bliver udsat for. 

Vi må heller ikke glemme, at vi er her fordi vi har villet udfolde vore evner og kræfter 

gennem livserfaringerne på de lavere plan; at vor lod er selvvalgt og ikke påtvunget; at 

vi er i verden som følge af vor egen ”vilje til at leve”; at vi, hvis denne vilje forandrede 

sig, skønt den faktisk ikke er så foranderlig, ville holde op med at leve her og vende 

tilbage til freden uden at indsamle den høst, for hvis skyld vi kom her. ”Der er ingen 

anden, som tvinger os.” 

 

 

3. Viljens kraft 

 

Denne kraft, der altid har været kendt i okkultismen som den åndelige kraft i mennesket 

og beslægtet med den, der udsender, opretholder og inddrager verdener, søger man nu 

efter i den ydre verden, og den anvendes næsten ubevidst af mange som et middel til at 

frembringe ellers uopnåelige resultater. Forskellige skoler så som Christian Science, 

Mental Science, Mind-Cure og andre baserer alle deres resultater på viljens 

udstrømmende kraft. Sygdomme viger for denne kraftstrøm, og det er ikke kun 
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nervesygdomme, som nogle mener. De sidstnævnte viger lettest, fordi nervesystemet er 

blevet dannet, for at åndelige kræfter derigennem kan komme til udtryk på det fysiske 

plan. De hurtigste resultater opnås, når det er det sympatiske nervesystem, der først 

påvirkes, da dette står i det mest direkte forhold til viljesaspektet i dets form af begær, 

mens det cerebrospinale nervesystem står i et mere direkte forhold til 

erkendelsesaspektet og den rene viljes aspekt. Fjernelse af svulster, kræft og lignende 

og af spirerne hertil samt helbredelse af benbrud og læsioner indebærer for det meste en 

omfattende viden hos den, der behandler patienten. 

Jeg siger ’for det meste’, da det er muligt, at viljen kan ledes fra det højere plan, selv når 

kundskab på det fysiske plan mangler; det kan for eksempel være tilfældet, når 

operatøren befinder sig på et fremskredent udviklingstrin. Når kundskaben er til stede, 

kan helbredelsesmetoden være følgende: Operatøren danner sig et mentalt billede af det 

angrebne organ, således som det ville være i fuldkommen sund tilstand, idet han ved sin 

tanke skaber dette organ i mentalt stof. Derpå bygger han astralt stof ind i billedet, 

hvorved det fortættes. Så anvender han magnetisk kraft til at fortætte det endnu mere 

ved hjælp af æterisk stof, idet han bygger de tættere stoffer, luftarter, væsker og faste 

stoffer ind i denne støbeform. Hertil bruger han de anvendelige stoffer, som forefindes i 

legemet, og erstatter det manglende med stoffer udefra. I alt dette er viljen den ledende 

kraft, og en sådan manipulation med stoffet er kun et spørgsmål om viden på dette eller 

de højere plan. Ved denne metode udsætter man sig ikke for den fare, som er forbundet 

med de helbredelser, der opnås ved en lettere og derfor mere almindelig metode, nemlig 

den ovennævnte påvirkning af det sympatiske system. 

Ved nogle af de nu populære metoder bliver folk rådet til at koncentrere deres tanker 

om solar plexus og ’leve under dets kontrol’. Det sympatiske nervesystem styrer 

livsprocesserne – hjertets, lungernes og fordøjelsesorganernes virksomhed. Som 

forklaret i det foregående (se første del kapitel 10 side 71) er disse livsprocesser nu 

blevet henlagt under det sympatiske nervesystems kontrol, efterhånden som det 

cerebrospinale nervesystem er blevet mere og mere fremherskende i løbet af 

evolutionen. Genoplivelsen af dette systems kontrol ved hjælp af viljen og en 

tankekoncentration er et tilbageskridt og ikke noget fremskridt, selv om den ofte 

medfører en vis grad af clairvoyance. Denne metode anvendes som sagt meget i Indien 

og i det såkaldte Hâtha-Yoga system, og den studerende lærer at beherske hjertets, 

lungernes og fordøjelsesorganernes virksomhed. Han kan således hindre hjertets slag, 

standse lungernes bevægelse, beherske tarmenes virksomhed m.m., og når det er gjort 

opstår spørgsmålet: Hvad har han vundet derved? Han har igen bragt et system ind 

under viljens herredømme- et system som til stor bekvemmelighed for ejeren af disse 

lavere funktioner var blevet automatisk i løbet af evolutionen og har således taget et 

skridt tilbage i udviklingen. En sådan handling betegner et fejltrin i det lange løb, selv 

om der i øjeblikket kan påvises et mærkbart resultat. 

At koncentrere tanken om et center i det sympatiske nervesystem og især om solar 

plexus indebærer desuden en alvorlig fysisk fare, medmindre eleven er under fysisk 

observation af sin lærer eller er i stand til at modtage den kundskab, han måtte modtage 

på et højere plan, og bringe den videre til den fysiske hjerne. Koncentration om solar 

plexus kan let føre til sygdom af en art, som kan være meget vanskeligt at behandle. 

Den ender med dyb melankoli, som det er næsten umuligt at komme til livs, eller med 

forfærdelige anfald af depression og undertiden med en form for lammelse. Det er ikke 

en linie, som den seriøst studerende, der ønsker kundskab om Selvet, bør følge. Når 

denne kundskab er opnået, bliver legemet det instrument, hvorpå Selvet kan spille, og 
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alt der behøves i mellemtiden er at rense og forfine det, så det kan komme i harmoni 

med de højere legemer og blive forberedt til at vibrere rytmisk i overensstemmelse med 

disse legemer. Hjernen vil således blive mere modtagelig for indtryk, og ved ihærdig 

tænkning og meditation – ikke over hjernen, men over ophøjede ideer – vil den lidt efter 

lidt forbedres. Hjernen bliver et bedre organ når den bliver brugt, og det fører fremad på 

udviklingens vej: men at arbejde direkte på det sympatiske nervenet er at gå 

tilbageskridtets vej. Der kommer mange og beder om at blive befriet for følgerne af 

disse øvelser, og man kan kun med sorg svare: ”Det vil kræve flere år at gøre skaden 

god igen.” Man kan hurtigt opnå resultater ved at gå tilbage, men det er bedre at 

påbegynde opstigningen og bruge det fysiske redskab ovenfra og ikke nedenfra. 

Der er et andet forhold, som må tages i betragtning, når det drejer sig om at helbrede 

sygdomme ved hjælp af viljen, nemlig faren for at sygdommen skal blive overført til et 

højere vehikel, når den bliver drevet ud af det fysiske legeme. Sygdom er ofte den 

endelige udarbejdelse af noget ondt, som tidligere har eksisteret på et højere plan, og i 

så fald er det langt bedre at få processen afsluttet her og nu end at standse den med magt 

og drive den tilbage til det mere subtile vehikel. Den er de sidste eftervirkninger af et 

ondt begær eller en ond tanke, og i et sådant tilfælde er det mere betryggende at bruge 

fysiske lægemidler end mentale, for de første kan ikke drive den tilbage til de højere 

plan, hvorimod det er noget, der kan ske ved anvendelse af de sidstnævnte midler. 

Helbredende mesmerisme medfører ikke den fare, da den tilhører det fysiske plan. Den 

kan godt benyttes af enhver, hvis liv, tanker og begær er rene; men i det øjeblik viljens 

kræfter strømmer ned i det fysiske legeme, er der fare for reaktion og for at sygdommen 

skal blive drevet tilbage til de mere subtile vehikler, hvorfra den kom. 

Hvis mental helbredelse sker ved renselse af tanken og begæret og ved de rensede 

tankers og begærs naturlige og rolige indvirkning på det fysiske legeme, kan der ikke 

ske nogen skade. At genoprette fysisk harmoni ved at gøre det astrale og det mentale 

vehikel harmonisk er en ægte mental helbredelsesmetode; men den virker ikke så 

hurtigt som viljekuren og er langt mere besværlig. En ren sjæl giver et sundt legeme, og 

det er denne tanke, at når sjælen er ren, skal legemet være sundt, som har fået mange til 

at benytte sig af disse mentale helbredelsesmetoder. 

En person, hvis sjæl er fuldkommen ren og afbalanceret, vil ikke pådrage sig ny 

legemlig sygdom; men han kan have en del uudtømt karma at udarbejde, eller han kan 

påtage sig en del af de disharmonier, som er forårsaget af andre. Renhed og sundhed går 

virkelig hånd i hånd. Man ser ganske vist nu som før, at en helgen lider i fysisk 

forstand; men i så fald er han enten ved at udsone virkningen af slette tanker i fortiden, 

eller også bærer han noget af verdens disharmoni i sig, idet han vender dens kræfter 

mod sig selv, bringer dem i harmoni i sine egne vehikler og sender dem ud igen som 

strømme af fred og velvilje. Mange er kommet i tvivl og uvished ved at se de største og 

reneste lide både sjæleligt og legemligt. De lider for andre og ikke for sig selv, og de er 

i sandhed hvide magikere, som i deres egne lidende legemers smeltedigel ved åndelig 

kemi omdanner de menneskelige lidenskabers uædle metaller til kærlighedens og 

fredens rene guld. 

Foruden spørgsmålet om metoderne i forbindelse med viljens indvirkning på legemet, 

opstår der hos det tænkende menneske et andet spørgsmål: Er det rigtigt at bruge viljen 

på denne måde til at hjælpe sig selv? Ligger der ikke noget nedværdigende i at bruge 

den højeste kraft hos det guddommelige i os til tjeneste for vort legeme eller ene og 

alene for at opnå god fysisk helbredelsestilstand? Er det rigtigt, at det guddommelige 

således forvandler stene til brød og derved falder for den samme fristelse, som Jesus 
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modstod? Det kan være lige meget, om man opfatter historien om Jesu fristelse historisk 

eller mytisk. Den rummer en dyb åndelig sandhed og et eksempel på lydighed mod en 

okkult lov. Det svar, som Jesus gav fristeren, har stadig gyldighed: ”Mennesket lever 

ikke af brød alene, men af hvert ord som udgår fra Guds mund.” Dette synes at være en 

højere etik end den, der gør det guddommelige til tjener for det fysiske legeme. En af 

nutidens farer er dyrkelsen af legemet og tendensen til at sætte det alt for højt – en 

reaktion mod den overdrevne askese. 

Ved at bruge viljen som tjener for legemet gør vi den til legemets slave, og ved stadig at 

fjerne små smerter ved viljens hjælp undergraver vi dens højere egenskab, tålmodighed. 

Den, som gør dette, er tilbøjelig til at blive irritabel under et mindre, fysisk 

ildebefindende, som viljen ikke kan fjerne, og underminerer dens højere kraft, som kan 

beherske legemet og understøtte legemet i dets arbejde, selv om legemet lider. Hvis man 

tøver med at benytte viljens kraft til lindring for sit legeme, behøver det ikke at skyldes 

nogen tvivl med hensyn til tankens sundhed eller gyldigheden af den lov, som en sådan 

handling er baseret på, men frygt for at falde for fristelsen til at bruge det, som skulle 

løfte én til åndelige riger, som tjener for det fysiske og frygt for således at blive slave af 

legemet og hjælpeløs, når legemet svigter i nødens stund. 

Der er en okkult lov, som gælder for enhver indviet, at han ikke må bruge en okkult 

evne til hjælp for sig selv. Hvis han gør det, mister han evnen til at hjælpe andre, og det 

er ikke umagen værd at forspilde det store for det små. Den allerede omtalte historie om 

Jesu fristelse har en mere vidtrækkende betydning, end de fleste er klar over. Hvis Jesus 

havde brugt sine okkulte evner til at forvandle stene til brød for at stille sin sult i stedet 

for at vente med tålmodig styrke på den mad, som de skinnende bragte ham, ville han 

ikke senere have været i stand til at udholde korsets mystiske offer. Den hån, han blev 

udsat for, rummer en okkult sandhed: ”Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke 

frelse.” Han kunne ikke bruge de evner, som havde åbnet den blindes øjne og gjort den 

spedalske ren, til at skåne sig selv for en eneste smerte. De, som vil frelse sig selv, må 

opgive den guddommelige mission at være verdens frelsere. Efterhånden som de 

udvikler sig, må de vælge mellem de to ting. Hvis de vælger den laveste og bruger de 

store kræfter og evner, som de har opnået, til tjeneste for sig selv og deres legemer, må 

de opgive den højere mission at bruge evnerne til racens forløsning. For tiden foregår 

der en enorm tankevirksomhed, og derfor er det så meget mere nødvendigt at bruge 

sindets kræfter til de højeste formål. 

 

 

4. Hvid og sort magi 

 

Magi består i at anvende viljen til at styre og lede den ydre naturs kræfter, og som 

udtrykket indebærer, er det i sandhed den store videnskab. Den menneskelige vilje, som 

er den guddommelige kraft i mennesket, kan undertvinge og beherske de lavere kræfter 

og således frembringe de forønskede resultater. Forskellen mellem hvid og sort magi 

ligger i det motiv, der bestemmer viljen. Når motivet går ud på at gavne andre og at 

hjælpe og velsigne alle, som kommer indenfor ens rækkevidde, er vedkommende en 

hvid magiker, og de resultater han frembringer ved at bruge sin trænede vilje er til gavn 

og hjælp for menneskehedens udvikling. Han udvider sig hele tiden ved denne 

fremgangsmåde, bliver mindre og mindre afsondret fra sine medmennesker og er et 

center for vidtrækkende hjælp.  
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Når viljen derimod bliver brugt til fordel for det lavere selv og anvendt til personlige 

formål, er vedkommende en sort magiker, en fare for racen; og hans virksomhed hindrer 

og forsinker menneskehedens udvikling. Han indsnævrer sig til stadighed ved en sådan 

holdning, bliver mere og mere afsondret fra sine medmennesker og lukker sig inde i en 

skal der isolerer ham, og som bliver tykkere og tættere ved brugen af hans trænede 

evner.  

Magikerens vilje er altid stærk. Den hvide magikers vilje ejer livets styrke, som er 

fleksibel, når det tiltrænges, og ubøjelig når det er det der skal til og falder altid sammen 

med den store Vilje, universets lov. Den sorte magikers vilje, der altid har personlige 

formål for øje, har jernets styrke. Den støder an mod den store Vilje og bliver før eller 

senere knust mod den. Det er faren for sort magi som okkultisten bliver beskyttet mod 

ved den lov, som forbyder ham at bruge okkulte evner til personlig fordel. Man er 

ganske vist ikke sort magiker med mindre man forsætligt sætter sin personlige vilje op 

mod den store lov; men det er alligevel bedst at forstå den sorte magis inderste væsen 

og sætte en stopper for ordet i dets første begyndelse. Ligesom helgenen, der som sagt i 

det foregående bringer disharmoniens kræfter i samklang med hinanden i sig selv, i 

sandhed er en hvid magiker, således er det menneske en sort magiker, der bruger alle de 

evner og kræfter han har erhvervet gennem kundskab til egen fordel; anvender dem til 

tjeneste for sit adskilte jeg og forstærker verdens disharmoni ved selvisk griskhed, idet 

han samtidig søger at bevare harmonien i sine egne vehikler. 

 

 

5. Selvet går ind i freden 

 

Når Selvet er blevet så uafhængigt af de vehikler, det bor i, at deres vibrationer ikke 

længere kan gøre indtryk på Selvet; når Selvet kan bruge dem til ethvert formål; når 

Selvets syn er blevet fuldkommen klart; når vehiklerne ikke længere kan frembyde 

nogen modstand, fordi det elementale liv har forladt dem, og de kun besjæles af det liv 

som strømmer ud fra Selvet, da omsluttes Selvet af freden, og målet for den lange kamp 

er nået. Et sådant Selv, der er sit eget midtpunkt, føler sig ikke længere som ét med sine 

vehikler. De er kun dets arbejdsredskaber, værktøjer, som kan håndteres efter 

forgodtbefindende. Da har Selvet følt Mesterens fred; hans fred som er fuldkommen 

herre over sine vehikler og derfor herre over liv og død. Selvet kan optage verdens 

tummel og uro i sine vehikler og omdanne den til harmoni; føle andres lidelser, men 

ikke sine egne og er derfor hævet over alle storme. Ikke desto mindre kan Selvet altid 

bøje sig ned i uvejret for at løfte en anden op over det uden at tabe sit fodfæste på den 

guddommeliges klippe, som Selvet bevidst erkender som sig selv. Sådanne mennesker 

er i sandhed Mestre, og deres fred kan nu og da, i hvert fald for en stund, føles af dem, 

det bestemmer sig for at vandre den samme vej, men som endnu ikke har nået den 

samme klippe, Selv-bevidst guddommelighed. 

Denne den adskilte viljes forening med den ene Vilje til hjælp for verden er det mål, 

som synes at være mere værd at stræbe efter end noget, som verden kan byde på. Ikke at 

være afsondret fra menneskene, men ét med dem; ikke at vinde fred og salighed for sig 

selv alene, men at sige med den Velsignede fra Kina: ”Aldrig vil jeg gå ind i den evige 

fred alene; men altid og overalt vil jeg lide og kæmpe, indtil alle kan gå med mig 

derind.” Det er menneskehedens krone. Jo mere vi kan tilegne os forståelsen af, at 

lidelse og kamp er mest virkningsfuld, når vi kun lider med andre og ikke føler lidelse 

for vort eget vedkommende, desto mere vil vi stige i guddommelighed og betræde ”den 
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sti, der er smal som æggen af en ragekniv,” og som de Store har betrådt. Vi vil finde at 

den vilje, der har ledet os ad denne sti og virkeliggjort sig i at vi har betrådt stien, også 

har styrke nok til at lide og kæmpe, indtil alles lidelser og kampe er forbi og alle i 

fællesskab går ind i FREDEN. 

 

 

--------------- 

 


