
LIVETS BOG 



MARTINUS 

LIVETS BOG 
ANDET BIND 

VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI 

KØBENHAVN 1939 



Copyright 
by 

MARTINUS 1939 

Printed in Denmark 



KOSMISK KEMI 

9. K a p i t e l. 

LOVEN FOR STOFFERNES REAKTION 

289. Ligesom alle materielle Stoffer hver især er U d tryk for en Vi

hrationstilstand eller Energiart, overfor hvilken andre Stoffer i stØrre 

eller mindre Grad reagerer, saaledes kan ogsaa alle overfysiske Materier 

hver især udtrykkes at være Stoffer eller Energiarter, overfor hvilke an

dre overfysiske Stoffer mere eller mindre reagerer. Ligesom Læren om de 

fysiske Stoffers Reaktion er blevet kaldt "Kemi", saaledes vil vi her i 

"Livets Bog" kalde Læren eller min Beretning om de overfysiske Stof

fers Reaktion for "kosmisk Kemi". 

290. I selve Grundprincippet er der ingen Forskel mellem fysisk 

Kemi og "kosmisk Kemi". Alle eksisterende Stoffer i Tilværelsen har 

Reaktionsevne, hvilket vil sige: udtrykker en Slags Energiform. Da denne 

Reaktionsevne, for hvert enkelt Stofs Vedkommende, er mere eller min

dre forskellig fra andre Stoffers Reaktionsevne, kommer Stofferne der

ved i tilsvarende Grad til at fremtræde som forskellige og vil netop 

kun kunne kendes paa den, for hver især karakteristiske, Reaktions

evne. 

At alle Stoffer saaledes har Reaktionsevne, er vel noget af det, der 

lettest bliver til Kendsgerning for alle, idet det jo er denne, der ligger 

til Grund for alt, hvad der sker omkring os. Vi kan saaledes ikke rØre 
ved en eneste Ting eller Genstand i vort daglige Liv, som ikke reagerer 
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eller udtrykker Energi. Det er denne Energi, der bevirker, at V and sluk

ker Ild, og Ild faar V and til at fordampe. Det er Luftens Reaktion i vore 

Lunger og vore Lungers Reaktion overfor Luften, der er Hovedfaktoren 

i vort Blods Tilblivelse, medens vort Blods Reaktionsevne er Fundamen

tet for vor Opretholdelse af fysisk Bevidsthed eller vor Evne til at sanse, 

hvilket i dette Tilfælde vil sige vor Evne til at reagere overfor vore 

fysiske Omgivelser, dog paa Betingelse af, at de Stoffer, vi indtager som 

F Øde eller Næring, kan kontrolleres, beherskes eller bindes af den Reak

tionsevne, der udgaar fra de Stoffer, der danner vore FordØjelsesorganer. 

I modsat Fald vilde vort fysiske Legeme gaa til Grunde. Det er derfor, 

det kun er særlig bestemte Stoffer, vi kan indtage som Næringsmidler. 

Hvis disse Stoffer i sig selv ikke var Udtryk for Energi, men derimod 

kun udtrykte absolut Stilhed eller Uforanderlighed, vilde deres Opta

gelse i vor Organisme, deres Nærværelse i vor Mave, være komplet lige

gyldig. Deres Identitet som N æ ringsmiddel vilde totalt mangle, idet det 

jo er den særlige Energiform, de repræsenterer, der giver dem Egenskab 

af Næringsmiddel. U den Energiudfoldelse absolut ingen Egenskab af 

nogen Art. Vor FordØjelse er saaledes kun forskellige Stoffers Reaktion 

overfor hverandre i vor Organismes Indre. Og paa samme Maade bliver 

alle Foreteelser i Tilværelsen kun identiske med Stoffernes eller Ma

teriernes særlige Reaktioner overfor hverandre. Dette gælder alt, hvad 

der overhovedet kan sanses saavel som selve Sanseevnen. Enhver Op

levelse er kun Oplevelsen af en Reaktion mellem Energiformer. Synet, 

Lugten, Smagen, HØrelsen, FØlelsen og Tænkningen er saaledes udeluk

kende kun Reaktioner af Energiers BerØring med hverandre. Enhver 

F arve saasom: rØd, orange, gul, grØn, blaa, indigo og violet er ligeledes 

kun Udtryk for forskellige Reaktioner mellem Energier ligesaavel som 

enhver Fornemmelse, behagelig eller ubehagelig. Det samme gælder alt, 

hvad der kommer ind under Begrebet Kunst, Litteratur, ja, i det hele 

taget alle Frembringelser, baade Menneskenes og Naturens. De skØnne 

Landskaber med Bjærge og Dale, Oceaner, Floder og Bække saavel som 
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Bygningsværker, Byer og Landsbyer, Fabriker, Marker og Haver er saa

ledes kun Reaktioner mellem Energier ligesaavel som de mange forskel

lige levende Væseners Organismer. Deres Udseende, Farve og Form ud

trykker samme Identitet. 
Og er det ikke ligesaa med selve Menneskets Organisme?- Hvad er 

dens Udseende, F arve og F orm andet end Reaktionen mellem forskellige 

Energiers BerØring med hverandre?- Er ikke Fosteret Reaktionen af 

Faderens og Moderens Energiers BerØring af hinanden? - Hvad er 

Glæde, hvad er Sorg andet end Reaktionen mellem forskellige mentale 

Kræfter?-
]o, alle skabte Ting er saaledes, absolut uden Undtagelse, Energi

eller Stofreaktioner, der igen i sig selv er Energikombinationer, overfor 

hvilke Omgivelserne igen maa reagere, hvorved nye Energikombina

tioner opstaar, der atter skaber Reaktioner og saaledes fremdeles. Hele 

Tilværelsen, alt det, vi kalder "Livet", er saaledes en kemisk Proces. Den 

kendte Kemi: Læren om de fysiske Stoffers Reaktion, er altsaa i Virke

ligheden kun Begyndelsen til Aandsvidenskab, selv om samme Kemi 

endnu er begrænset til kun at omfatte fysiske Stoffer. 

291. Men det er givet, at naar hele Livet saaledes i Virkeligheden 

udgØr en kemisk Proces, kan Menneskene umuligt blive fuldkomne, saa

Iænge de endnu kun kender de rent fysiske Stoffers Reaktioner. Da hele 

vor mentale Verden i ligesaa hØj Grad er kemiske Reaktioner mellem 

Energierne som den fysiske Verden, kan Menneskene absolut ikke i 

Længden blive ved med at nØjes med Kendskabet til de fysiske Stoffers 

og Kræfters Virkemaade. De maa ogsaa lære alle Sjælekræfternes virke

lige Reaktionsevner at kende. M an kan ligesaa lidt her blindt overlade 

til et Forsyn sin Beskyttelse mod farlige mentale Energier, som man kan 

overlade sin fysiske Beskyttelse til samme Forsyn eller "overfysiske" 

Væsener. 

Dette skal dog ikke betyde en Benægtelse af, at en saadan Hjælp 

eksisterer, tværtimod. Som vi senere i "Livets Bog" skal komme tilbage 
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til, eksisterer en saadan Hjælp i hØj Grad, men det er ikke dens Formaal 
at udgØre en saa omfattende Beskyttelse af de levende Væsener, at disse 

i Længden helt kan ignorere Tilegnelsen af Kendskabet til de farlige 

eller ufarlige Sjælekræfter eller Tankematerier. En saadan Hjælp eller 
Beskyttelse er organiseret paa samme Maade eller efter samme Princip 

som den Beskyttelse, Forældrene manifesterer overfor Afkommet. Lige

som denne Beskyttelse ikke er beregnet paa at beskytte Afkommet læn

gere, end til dette er nogenlunde fuldvoksent, saaledes er ogsaa Forsynets 

Hjælp eller Beskyttelse mod farlige eller giftige mentale eller overfysiske 

Kræfter kun tilstede i Situationer, der paa sjæleligt Omraade skyldes en 

Slags barnlig Uformuenhed hos Individet analogt med den, det repræ

senterer i dets fysiske Babytilværelse. Men i samme Grad, som Individet 

begynder at naa frem til Skelsaar og Alder, tager denne Beskyttelse af, 

ligesaavel mentalt som fysisk. I modsat Fald vilde Individet aldrig selv 

komme til at staa direkte Ansigt til Ansigt med selve Livet. Hvis det hele 

Livet skulde blive ved at have ubegrænset fysisk og mental Beskyttelse, 

henholdsvis gennem Forældre og "Skytsengle", hvilke sidste vil sige over

fysiske Væsener, vilde det i samme Grad være ganske afskaaret fra at 

gØre virkelige Livserfaringer. Alt maatte jo prelle af mod de beskyttende 

Væsener. Og det paugældende Individ maatte derved blive ved med at 

repræsentere en ren SpædbØrnstilværelse. 

292. Men det er ikke Livets Mening med Individet. Det har en langt 

stØrre Plan for med de levende Væsener. Alle vokser ud af deres Barne

tilværelse, ligesaavel sjæleligt som fysisk. Denne Vækst giver Adgang 

til direkte BerØring med Livet, Adgang til den virkelige Erfaringsople

velse, saavel paa Lidelsernes som paa Behagelighedernes Omraade og 

skaber derved i Individets Mentalitet et tilsvarende Kendskab til det be

hagelige og ubehagelige eller til, hvad der er absolut Virkelighed i selve 

Tilværelsen. 
At ovennævnte er rigtigt ses jo tydeligt i den daglige Tilværelse. 

Ulykker og Lemlæstelser, Sorg og Sygdom, Krig og Armod, Kaos eller For-
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virring er saa dominerende Faktorer, at de i tilstrækkelig Grad doku

menterer, at Jordmennesket i stor Udstrækning befinder sig paa et Sta
dium, hvor det ikke mere har nogen beskyttende Foreteelser, bag hvilke 

det kan dække sig mod Livets drastiske Bitterhed, men er stillet i direkte 

BerØring med Skæbnens allehaande Genvordigheder. 
Da disse Genvordigheder i Virkeligheden er Reaktioner mellem men

tale saavel som fysiske Energier, og disse Reaktioners særlige ubehage

lige Natur skyldes Individets forkerte Omgang med disse Energier, og 

denne forkerte Omgang udelukkende har sin Rod i J ordmenneskenes 

Uvidenhed, bliver det her synligt, hvor nØdvendigt det vil være for de 

af samme V æ sener, som maatte være modne herfor, at blive oplyst om 

de fysisk usynlige Materiers eller Stoffers særlige Egenskaber eller 

Reaktionsevner, som de hver Dag maa arbejde med i Form af hele deres 

Sjæleliv, mentale Udfoldelse og Tænkemaade, og hvorpaa hele deres 

Skæbnedannelse er baseret. Denne Oplysning om sjælelige eller kosmiske 

Stoffers Reaktionsevne eller "kosmisk Kemi" er saaledes intet mindre 

end "Skæbnevidenskab". Og denne danner da ogsaa Grundlaget for Ud

viklingen af Evnen til at forstaa den her i "Livets Bog" senere forekom

mende Udredning af selve Skæbnedannelsen. 

293. At vide Besked med de fysisk usynlige Materier eller Stoffer, 

hvoraf vor Tanke er bygget op, ligegyldigt om den er Had eller Kær

lighed, Sorg eller Glæde, Tro eller Tvivl, Haab eller Skuffelse, vil unæg

telig betyde en mental Overlegenhed, ved hvilken disse Foreteelser brin

ges ind under Forstandens og dermed under Villiens absolutte Kontrol. 

Men naar de sjælelige Foreteelser bliver forstandskontrollerede, hvilket 

vil sige, at de bliver identiske med hundrede Procents intellektuelle V il

liesakter, er der ikke mere nogen af de sjælelige Stoffer, der kommer i 

forkert BerØring med hverandre. Den kyndige kosmiske Kemiker kender 

i altfor hØj Grad Faren ved at tage Fejl af Stofferne. Han skal nok vogte 

sig for at omgaas de farlige Stoffer med Letsindighed. Ligesom den 

kyndige fysiske Kemiker ikke kommer til at tage Fejl af Vand og Salt-
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syre, naar han skal vaske sine Hænder og naturligvis heller ikke finder 

Varmeovnen som et passende Sted for sit eventuelle Dynamitaffald, men 

paa alle Maader sØger at gØre Beskyttelsen af sin Omgang med de livs

farlige Materier saa betryggende som muligt, saaledes vil ogsaa den 

kosmiske Kemiker gardere sin Omgang med de kosmiske "Kemikalier" 

saa meget som muligt, i Særdeleshed da disse Stoffer ikke i noget som 

helst Felt er mindre livsfarlige end de fysiske. 

294. Dette bliver saa meget desto mere synligt som Kendsgerning, 

alt eftersom man forstaar, at de kosmiske Stoffer eller Kemikalier i 

Virkeligheden er identiske med de fysiske. N aar de tilsyneladende frem

træder som forskellige, skyldes det kun, at vi ser dem i forskellige Kom

hinationer eller Sammensætninger. Naar vi ser Stofferne i vor fysiske 

Organisme eller udenfor denne, kalder vi dem "fysiske". Naar de fore

kommer i Bevidstheds- eller Sjælelivet, har de hidtil i Jordens Historie 

været ukendte, fordi de da fremtræder i indhyrdes Kombinationer, i 

hvilke deres Volumen og Konsistens nærmest vil være at symbolisere 

som gas- eller luftformig, men af en saa lidet fortættet Form, at de helt 

unddrager sig direkte fysisk Sansning. De bliver derfor uhaandgrihelige. 

Man har udtrykt denne Tilstand som "immateriel", hvilket Udtryk selv

fØlgelig er forkert. Ingen Form for Stof eller Materie kan i absolut For

stand være "immateriel". Alt er "noget". Og "noget" der er, kan ikke 

være lig "intet". At noget Stof befinder sig i en saadan Tilstand, at vore 

fysiske Sanseorganer ikke reagerer overfor dets N a tur, og det saaledes 

ikke er nogen direkte fysisk, synlig Hindring for vor fysiske Færd, be

rettiger ikke til at kalde det "immaterielt" i sin Analyse. Den seneste 

Tid har jo vist Menneskene, at vi er omgivet af Kræfter, Straaler eller 

BØlger i stor Udstrækning, som vi slet ikke kan se og derfor heller ikke 

tidligere anede eksisterede. Det er ved disse Kræfters Hjælp, at man er 

i Stand til at skabe de saakaldte "RadiobØlger". Gennem disse "BØlger" 

har man igen gjort det til Kendsgerning, at hele Skuespil, Musik og Sang 

kan passere vor Stue, uhindret af V ægge, lukkede Døre o. s. v., kan op-
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fylde Rummet uden at vi mærker det, medmindre vi lukker op for en 

Radiomodtager. l vor Atmosfære, i vore Omgivelser, igennem vort Le

geme, gaar der paa samme Maade mange Energiarter, uden at vi direkte 

kan sanse eller mærke noget til dem. M en det betyder naturligvis ikke, 

at de er uden Betydning. Tværtimod, de er i hØjeste Grad medvirkende 

som Basis for hele vor Tilværelse. Hele vor Mentalitet eller Sjæleliv er 

skabt af disse Energier eller Stoffer. 
Disse Stoffer viser sig altsaa, som tidligere nævnt, i Virkeligheden 

kun at være Udtryk for Forlængelseslinier af de fysiske Stoffer eller 

Materier, der igen, som vi i de kommende Kapitler skal se, kun udgØr 

fortættede Bevidstheds- eller Sjælematerier. 

295. De kosmiske Analyser viser, at "Dynamit", "Krudt" eller andre 

fysiske Sprængstoffer ikke blot og bart er fysiske Foreteelser, ved hvilke 

man kan sprænge Vej gennem Klipper og Bjærge eller tilintetgØre andre 

Væseners Organismer og Ejendom, men at de ogsaa i stor Udstrækning 

i en bestemt Zone i Tilværelsen er den fØrende Livsenergi i selve de 

levende Væseners Organer, KØd og Blod. Hvis de eksplosive Energier 

ikke ligesaa godt kunde eksistere i Væsenernes Bevidsthed og komme til 

UdlØsning igennem deres Organer, KØd og Blod, som de kan eksistere 

udenfor disse i Form af fysiske Sprængstoffer, vilde alt, hvad der 

eksisterer under Begrebet "Rovdyr" være ganske udelukket. 

Det Raserianfald, igennem hvilket Tigeren eller et andet Rovdyr faar 

Kraft og Styrke til at opnaa den, for det selv saa livsbetingende Overvin

delse, Drab og SØnderlemmelse af sit Offer, skyldes udelukkende de 

fysiske Sprængstoffers Tilstedeværelse i selve Bevidstheden eller Sjælen. 

296. Det samme gælder naturligvis det jordiske Menneskes Hidsig

hedsanfald, der i Virkeligheden kun udgØr et Rudiment fra dets Rov

dyrtilstand. 

Medens disse Sprængstofenergier i Rovdyrets Bevidsthed eller Men

talitet er fØrende Livsfaktorer, er de derimod hos Mennesket, hvis Men

talitet eller Sjæl paa Grund af dens langt mere udviklede og forfinede 
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Tilstand end Dyrets, rene Giftstoffer. Den forfinede Sjæl har forfinet 

dets fysiske Legeme, forædlet dets Blod og gjort Nervesystemet over

ordentlig fØlsomt og sart. En saadan Organisme taaler ikke altfor 

mange Hidsigheds- eller Raserianfald uden at blive stærkt forgiftet. 

En saadan mental Foreteelse kan derved i Længden ikke undgaa at blive 

en underminerende Belastning af Hjertefunktionen. ]a, i Jordmenne

skets Organismes Mikroverden er disse Hidsighedsanfald rene "Bombe

eksplosioner" af en saa Ødelæggende Virkning baade for Sjæl og Legeme, 

at de saa at sige er "Roden til alt ondt''. At skabe Kendskab til denne 

"Rod" er Formaalet med "kosmisk Kemi". 

Denne "Rod" er saaledes ikke alene Basis for alt, hvad der kommer 

ind under Begrebet "Dyreriget", hvilket vil sige Roden til "det dræ

bende Princip", der jo er nævnte Riges Livsprincip, og hvorfor den her 

maa siges at være naturlig, men den er ogsaa Roden til al jordmenneske

lig Elendighed, hvilket maa siges at være mindre naturligt i Zoner, hvor 

Jordmennesket i stor Udstrækning har Intelligens nok til at kunne be

herske nævnte, men alligevel paa Grund af V anebevidsthed, Angsten 

for at bryde med gamle Traditioner, Dogmer, Skik og Brug, "Folks Me

ning" o. s. v. alligevel ligger under for "det dræhende Princip", er dets 

lydige Slave næsten i alle Foreteelser. 

At Mennesket i en saadan Zone, hvor det omgaas Livsenergierne, de 

Energier, hvormed det skal skabe sin Skæbne, sit Liv og Tilværelse, med 

saa stor Letsindighed og Ligegyldighed, eller i stØrre Grad gØr uvidende 

og mere eller mindre overtroiske Menneskers Mening, Traditioner, Dog

mer, Skik og Brug til Rettesnor eller Recept for sin Omgang med Skæb

neenergierne end de videnskabelige Facitter, der aabenbaredes gennem 

Jesu Bjærgprædiken og nu gennem Aarhundreder har været forkyndt 

for Millioner af Mennesker som den rette Konstellation af de kosmiske 

Energier for Opbyggelsen af den virkelige lykkelige Skæbne, maa blive 

Genstand for en fejlagtig eller unaturlig Skæbne, er naturligvis en Selv

fØlge. Tænk, hvis man indfØrte en ligesaa skØdeslØs Omgang med Ener-
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gierne eller Kemikalierne paa et Apothek. Tænk, hvis man ikke her 

rettede sig efter videnskabelige Recepter eller Forskrifter, men blandede 

de ofte livsfarlige Kemikalier efter alle mulige uvidende Kvaksalveres 

Forestillinger, Formodninger eller Overtro. Tror man ikke, at de kemiske 

Sammensætninger, man her kom ud for, i en Masse Tilfælde vilde være 

alt andet end Medicin for de syge? - Det kan vist ikke nægtes, at de 

snarere blev et urokkeligt Fundament for Afskaffelsen af al Sundhed og 

legemligt Velvære blandt Menneskene. 

297. Men er det ikke det, J ordmenneskene i Virkeligheden er ude 

for, naar der er Tale om Opbyggelsen af deres Skæbne? - Det er en 

Illusion at tro, at Skæbnen ikke er en ligesaa realistisk Kombination af 

Stoffer som en Medicin, man faar udleveret paa et Apothek. Ligesom 

denne ikke kan eksistere uden at være en Sammensætning af Kemikalier, 

være en Kombination af forskellige Energiarter eller Stoffer, saaledes 

kan Skæbnen heller ikke eksistere uden at være en Kombination af for

skellige Stoffer eller Energier. At disse ikke er umiddelbare fysisk syn

lige Materier eller Kemikalier forandrer ikke Princippet. At der her er 

Tale om Bevidsthedsenergier, forandrer ikke Skæbnens Identitet som 

Realitet, men gØr endog dens Opbygning eller "kemiske" Sammensæt

ning endnu Hundreder af Gange mere farlig end et hvilket som helst 

fysisk, kemisk Eksperiment. 

Medens man ved ethvert fysisk, kemisk Eksperiment kan prØve Virk

ningen eller Resultatet af sit Forehavende udenfor sit eget Væsen eller 

fysiske Legeme paa andre Væsener og Ting, kan man umuligt prøve 

Virkningerne af det kosmisk kemiske Eksperiment, vor egen Opbyg

ning af vor Skæbne er, paa andre end sig selv. En hvilken som helst lille 

Fejltagelse her vil uundgaaelig efterlade sit Spor eller sin Virkning i 

vor Skæbne. Intet levende Væsen kan nemlig eksistere uden at være en 

"kosmisk Kemiker". Hele vort Liv og Tilværelse, hvilket er det samme 

som vor Skæbne, kan udelukkende kun eksistere som identisk med 

Reaktionen af Sammenspillet mellem vor udlØste Egenenergi og Natu-
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rens Energi. Hver en lille Tanke, Mening eller Forestilling, ja selv det 

mindste Suk fra et Væsen, eksisterer udelukkende kun som identisk med 

de to Energiarters BerØring med hinanden. Intet Væsens Bevidsthed kan 

saaledes eksistere isoleret fra Naturens Energi. EthvertVæsens Mentali

tet eller Sjæleliv er en evig fortsættende Vekselvirkning mellem dets J egs 

Energier eller Stoffer og Naturens Stoffer. Og med denne Vekselvirk

ning vil al Skabelse saaledes være identisk. Og denne Skabelse betyder 

altsaa Skæbnen eller Livets Oplevelse for ethvert levende V æ sen. 

298. Da ethvert Stof eller enhver Materieart er en Kombination af 

forskellige andre Stoffer eller Energier, vil disse Energier være hestem

mende for Karakteren af det samme Stofs særlige Reaktion. En enkel 

af de Energier, af hvilke Stoffet er sammensat, kan jo være til Stede i 

saa stor en Udstrækning, at den helt dominerer de andre Energier i 

samme Stof. Denne Energi vil da i særlig Grad præge nævnte Stofs Reak

tion. Energierne kan ogsaa være jævnbyrdige, og Reaktionen bliver da 

straks præget heraf. Ethvert Stofs Energi eller Reaktionsevne vil saaledes 

altid være afhængig af de indbyrdes Forhold, der er mellem de Stoffer 

eller Energier, det er sammensat af. Ethvert Stof vil derfor evigt reagere 

nØjagtig paa sin særlige Maade. Hvis det ikke reagerer paa denne sin 

særlige Maade, vil det altid vise sig, at der allerede er fremmede Energi

arter tilstede i Sammensætningen, hvis Nærværelse altsaa har forvoldt 

den normale Reaktions Forvandling. 

Idet ethvert Stof efter samme Recept evigt vil reagere paa samme 

Maade, kommer en ligesaa evig Lov derved til Syne som Kendsgerning. 

Denne Lov kendes f. Eks. paa, at Salt, Sukker, Eddike, Dynamit, ja, alle 

eksisterende Stoffer i Universet hver især har sin særlige og fra andre 

Stoffer afvigende Egenskab. Da hele Bevidstheds- eller Sjælelivet, som 

vi i det fØlgende skal se, ogsaa hØrer med til Universets realistiske Stoffer 

eller Materier, skyldes ethvert levendeVæsens Udseende, dets Begavelse, 

dets Sanseevne, dets Karakter og rent fysiske Position og Fremtræden 

saaledes ogsaa denne Lov. M en derved bliver den samme Lov Fundamen-
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tet for al Skabelse af ethvert Folks Særegenheder, dets Nationalitet og 

Landegrænser, dets Kultur og Intellektualitet, dets Fredsvillie eller 

Krigslyst, dets Diktatur eller Demokrati o. s. v. 

Enten man er religiØs eller ikke, enten man er Fritænker eller Mis

sionær, enten man er Helgen eller Synder, bliver man saaledes her nØd

saget til at erkende, at alle Universets Stoffers særlige Reaktionsevne 

gØr det til en uomstØdelig Kendsgerning, at hele Tilværelsen eller Livet 

er baseret paa en altomfattende Plan. 

Idet ethvert Stof saaledes har sin særlige Reaktionsevne, bliver denne 

Reaktionsevne uomstødeligt dets Mission. Det løser en bestemt Opgave i 

det Sammenspil af Energier eller Kræfter, der udgØr hele Universet med 

dets særlige Struktur og Formning, dets Karakter og V irkemaade. Hver 

eneste Detaille i dette, ligegyldigt om det er i Mikrokosmos eller i Makro

kosmos, udgØr et absolut uomstØdeligt Produkt af den haarfine Præci

sion, hvormed Stofferne adlyder denne førnævnte Lov, som derved i sig 

selv er Fundamentet for al Tilværelse, er selve Livets Grundlov. Og man 

forstaar saaledes her bedre det gamle Ord om Hovedhaarene, der er 

talte, og Spurvene der ikke falder til Jorden, uden det er Guds Villie. 

299. Men da det samtidig er en Kendsgerning, at vi lever midt i alle 

disse Energier, ja, de er endog i stor Fylde til Stede i vor Organisme, i 

vor Tanke, i vort Sind, ligesaavel som vi ikke kan manifestere selv det 

mindste Suk uden ved Hjælp af Energierne udenfor vort Legeme, hvor

for saa ikke hurtigst mulig begynde Studiet af Stoffernes Reaktion, ikke 

alene de Stoffer, der kan gribes med Hænderne og ses med det fysiske 

Øje eller kommer ind under Begrebet "fysisk Kemi", men derimod og

saa i hØjeste Grad de Stoffer, der i ligesaa stor Fylde er til Stede som 

usynlige, skæbnedannende Faktorer i vor Bevidstheds eller Sjælelivs, 

vor Karakters og Begavelses Skabelse, ja, i hele Stabiliseringen af vor 

fundamentale Lykke eller Glæde ved at være til? -

Hvad kan det nytte, at man lærer at være meget omhyggelig eller 

nØjeregnende med hvilke Stoffer, man sammensætter sin Føde eller Er-
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næring af, naar man handler ganske i Blinde og Uvidenhed med Hen

syn til, hvilke Stoffer man anvender til Materiale for Skabelsen af sin 

Mentalitet eller bevidsthedsroressig Fremtræden? -

300. Her vil man maaske gØre Indvendinger og sige, at Karakteren 

ligesom Talenter og Anlæg er noget, der er medfØdt og saaledes er til 

Stede i Bevidstheden, uden vi vil det eller ej. Og det er naturligvis ind

til en vis Grad rigtig. Men igennem min Bog "Logik", 94. Kapitel, i de der 

fremsatte Analyser: "A. Viden", "B. Viden" og "C. Viden", vil man 

se, at alle Egenskaber, Talenter eller Anlæg i sin fØrste Begyndelse har 

været Villiesakter og herfra har udviklet sig til den selvstændige Form 

for Funktion, vi kalder "V ane bevidsthed" og er allerede i denne Tilstand 

at udtrykke som "Evne" eller "Talent". 
Naar Mennesket har Evner eller Talenter, der er af uheldig Natur 

for det selv eller dets Omgivelser, har disse altsaa kun kunnet blive til 

i sin fØrste Begyndelse som Viden for derefter at blive til kontrollerede 

Villiesakter, der, ved tilstrækkelig Gentagelse, bliver til Vanebevidsthed. 

Paa samme Maade kan Menneskene naturligvis udvikle eller tilegne sig 

gode Talenter ved at gØre Betingelserne herfor til Vanebevidsthed og 

derved blive fri for de daarlige Talenter og Anlæg. 

Man kan saaledes allerede i Dag begynde paa at anvende bedre Ma
teriale for sin Tanke, for sin Bevidsthedsskabelse igennem sin Villie. At 

dette kan være svært er ganske naturligt, thi det er jo Kampen mod tid

ligere opØvede Vaner, der saa at sige maa gØres til Vanebevidsthed. Og 

det er jo netop Kampen mod de uheldige Vaner, der bliver stimuleret 

igennem de humane Religioner, men i en uvidenskabelig Form. 

Da uheldige V aner i Virkeligheden er det samme som Individets Be

nyttelse af fejlagtige Bevidsthedsenergier, hvorved dets Manifestation 

bliver et Produkt af denne uheldige kosmisk kemiske Sammensætning 

af Energierne i dets Bevidsthed og derved bliver tilsvarende uheldig eller 

nedbrydende for sit Ophav, bliver "kosmisk Kemi" saaledes en uundvær

lig Faktor for Individet i dets Skabelse af en fuldkommen Fremtræden. 
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301. At ovennævnte er rigtig, heviser Livet selv i overdaadig Grad 

som Kendsgerning. 

Da det er en Kendsgerning, at hvert eneste eksisterende Stof i Til

værelsen har sin særlige Reaktionsevne, hvorved det ved sin Forbin

delse med visse andre Stoffer kan skabe Harmoni, ligesom der er andre 

Stoffer, det slet ikke kan gaa i Forbindelse med uden at skabe forfær

delig Disharmoni, Eksplosioner og Ødelæggelser, er det givet, at Sammen

sætningen af de forskellige Stoffer eller Energier ikke er ligegyldige, 

men at man, for at naa et bestemt Resultat, nØjagtig maa fØlge Recepten 

for Sammensætningen af de kosmiske Energier, der netop ved deres sær

lige Reaktion kan give det særligt Ønskede Resultat, i Særdeleshed da 

samme Resultat jo i Virkeligheden netop kun kan eksistere som en Reak

tion af de anvendte Energier. 

Ovennævnte forstaas maaske lettere ved fØlgende Eksempel: Hvis 

en Mand vil skabe sig en eller anden fysisk Foreteelse, det være sig et 

Hus, en Have, et MØblement e. l., maa han i Forvejen, i sin Bevidsthed, 

danne sig en Plan over, hvorledes han Ønsker sig, denne Foreteelse skal 

være i sin færdige Tilstand. Men at "danne sig en Plan" er jo i sig selv 

intet mindre end et kosmisk, kemisk Eksperiment. For at skabe denne 

Plan maa han altsaa samle sine Erfaringer paa det specielle Felt, under 

hvilket Foreteelsen beror. Men disse forskellige Erfaringer repræsente

rer jo Tanker, der igen bestaar af Stof. Hvis de nævnte Erfaringer nu er 

korrekte, vil den kemiske Sammensætning af disse, der udgØr den fær

dige Plan, ogsaa være korrekt. Og vi siger da om en saadan korrekt eller 

fuldkommen Plan, at den er "logisk". 

Hvis de Erfaringer, den fysiske Skaber i nævnte Tilfælde havde til 

Raadighed, ikke var korrekte, men blot Formodninger eller uprØvede 

Teorier, der viste sig at være Fejltagelser, og af hvilke den færdige Plan 

nØdvendigvis maatte blive præget, vilde det altsaa betyde, at den kosmisk 

kemiske Sammensætning var en Blanding af Energier, der ikke passede 

sammen, idet de skabte Reaktioner, der ikke passede i den Ønskede Plan. 
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Disse fremmede Energiers Reaktion virkede netop som "Fejltagelser", 

og hvorved Planen maatte komme til Syne som "ulogisk". 

Dette Eksempel er mere end et blot og bart Eksempel, det er bogstave

lig Virkelighed. Naar en Plan er "logisk", er de kosmiske Energier, hvil

ket altsaa vil sige de rigtige Tanker, rigtig sammensat, og der er ingen 

uvedkommende Energier (Tanker) til at forstyrre Harmonien. Naar en 

Plan er "ulogisk", vil de kosmiske Energier, den er sammensat af, hvil

ket vil sige de Tanker, den er sammensat af, altsaa være Planen mere 

eller mindre uvedkommende og dermed være en tilsvarende Hindring 

for Opnaaelsen af det Resultat, som Ophavet til Planen i Forvejen havde 

Ønsket. 

302. At Jordmenneskene i stor Udstrækning omgaas deres kosmiske 

Kemi, hvilket vil sige deres Tankemateriale eller Stofferne, af hvilke de 

skaber deres Bevidsthed, med stor Ukyndighed er vel en af de stØrste 

Kendsgerninger, der findes i Tilværelsen. Hvad findes der i stØrre Grad 

repræsenteret i den jordmenneskelige Bevidsthedssfære end - Fejlta

gelser?- Og hvad mangler der i stØrre Udstrækning i samme Sfære end 

-Logik?-

H e le Verden, hele Livet, al Bevidsthed, alt, hvad der kan sanses og 

tænkes ned igennem Mikrokosmos og op igennem Makrokosmos, alt, hvad 

der kommer til Syne i Mellemkosmos (den jordmenneskelige Sansesfære) 

ligesaavel som alt, hvad der igennem Tiderne har været oplevet, og alt, 

hvad der i Fremtiden vil blive oplevet, er saaledes udelukkende identisk 

med Reaktionerne af alle de Stoffer, saavel fysiske som kosmiske, af 

hvilke hele Universet bestaar. At disse Reaktioner kommer til at frem

træde hver med sin særlige Karakter saaledes, at nogle frembringer 

grØnne, andre gule, nogle sorte, andre hvide F arver, at nogle bliver iden

tiske med det, vi kalder "det Onde", og andre med det, vi kalder "det 
Gode", at nogle Reaktioner er det samme som M ord, Drab og Lemlæ

stelse, og andre er identiske med Medlidenhed, Hjælpsomhed eller Kær

lighed, nogle bliver synlige som U videnhed eller Naivitet, andre som 
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Udtryk for den hØjeste Form for Intellektualitet, nogle bliver synlige 

som Revolution, Krig og Kultursammenbrud, andre som Fred, Harmoni 

og Velsignelse o. s. v., er saaledes ikke i nogen som helst Retning Udtryk 

for Ufuldkommenhed eller Fejl i Loven for Stoffernes Reaktion, tvært

imod. Alle Foreteelser, ligegyldig under hvilken af de ovennævnte J(a

tegorier de saa end maatte forekomme, er kun Udtryk for den absolutte 

Præcision, hvormed Loven ubetinget opfyldes af Universets Materier, 

der igen skylder denne Præcisions U rokkelighed deres særlige Tilblivelse, 

Eksistens, Natur eller Egenskab. 

Uden denne, Stoffernes ubetingede Opfyldelse af Stofloven, vilde in

gen Organismer, ingen Kloder eller Verdener eksistere. Alt det, der i 

Dag fryder, underholder og udvikler de levende Væsener, vilde ikke 

være til. Markens skØnne Blomster, Oceanets skumklædte BØlgetoppe, 

Skovhækkens sagte Pludren, de elskendes lØnlige Tanker, kort sagt, alt, 

V æ sener, Liv og Ting vilde være lig "intet". Ethvert levende Væsens 

Manifestation bliver saaledes udelukkende kun mulig i Kraft af Loven 

for Stoffernes Reaktion. Denne Lov bliver dermed al Tilværelses, hele 

U ni versets Skelet. 

303. Nu vil man maaske indvende, at denne Lov ikke synes at være 

fuldkommen. N a ar Stofferne saaledes i Kraft af samme Lov hver især 

har sin særlige Reaktionsevne eller EnergiudlØsning, hvorfor kunde disse 

Reaktionsevner saa ikke være saaledes, at der aldrig kunde opstaa Dis

harmonier, Krige, Ulykker, Lemlæstelser, Sygdomme, Fattigdom og Ned

værdigelse?-

Svaret herpaa vil for den fremskredne kosmiske Forsker være ganske 

ligetil. H vis Loven for Stoffernes Reaktion var saaledes indrettet, var 

den ingen Lov. Og al Bevidsthedsdannelse vilde dermed være en Umu

lighed. Skabelsen af en hvilken som helst Ting fordrer Materiale. Dette 

Materiale maa igen være af en saadan Beskaffenhed, at det muliggØr 

Tingens Skabelse. Det er ikke ligemeget, hvilket Materiale der anvendes 

i Tilsigtelsen af et bestemt Maal. Man kan ikke sy varmende Klæder af 
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Jernplader. Og man anvender ikke Skarnet til Bordpynt, ligesom man 

ikke spiser Sand for at stille sin Sult. N aar man netop ikke gØr dette, 

skyldes det udelukkende den Orden, som Loven for Stoffernes Reaktion 

afstedkommer. 

Idet denne Lov betinger, at ethvert Stof udlØser sin særlige Energi, 

har sin særlige bestemte Egenskab, bliver det muligt at lære denne Egen

skab at kende. V ed at prØve denne Egenskabs BerØring med et andet 

Stofs Egenskab opstaar en Reaktion mellem disse to Stoffer, som igen 

viser sig at være en ny Egenskab eller EnergiudlØsning, hvis Forhold til 

andre Stoffer atter kan prØves og saaledes fremdeles. Paa denne Maade 

opstaar der det, vi kalder "Viden". Al Kundskab er saaledes i Virkelig

heden i sin hØjeste Analyse kun en Viden om Stofreaktioner, ganske lige

gyldigt om det er Præstens Tale i Kirken, eller det er den forelskedes 

stille Længsel. 

Men hvis nu Loven for Stoffernes Reaktioner ikke betingede ethvert 

Stofs eller enhver Stofkombinations særlige Reaktionsevnes ubØnhØrlige 

Uforanderlighed, men tillod en Foranderlighed, saaledes at Saltsyre t. 

Eks. til Tider virkede som Drikkevand, og Drikkevand til Tider virkede 

som Saltsyre, eller hvis alle de Øvrige Stoffer i Tilværelsen skiftede Ka

rakter, vilde det jo være umuligt at omgaas disse Stoffer. Der vilde umu

ligt kunne opstaa faste Regler for Skabelse. Den Kombination af Stoffer, 

der i et Tilfælde maaske havde reddet ens Liv, vilde i næste Tilfælde i 

nØjagtig samme Situation og efter nØjagtig samme Recept maaske være 

absolut dØdbringende. Hvorledes skulde det blive muligt at skabe absolut 

paalidelige Recepter, paalidelige Anvisninger paa dette eller hint? -

J a, der vilde jo slet ikke kunne gives Læresætninger for noget som helst. 

Alt vilde være afhængigt af denne Stoffernes Upaalidelighed eller ganske 

umotiverede Foranderlighed. 

Men takket være Loven for Stoffernes Reaktion er der ingen Ting 

i Verden, der er mere paalidelig end selve Stoffernes Reaktion eller Ufor

anderlighed. 
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Her vil nogle maaske mene, at man udmærket kan forandre et Stofs 

Reaktion. Men hvordan skal dette dog gaa til? - Et hvilket som helst 

Stofs Forvandling lader sig umuligt manifestere uden ved TilfØrsel af ny 

Energi eller fremmed Stof. Og saa er dets oprindelige Form jo dermed 

ophØrt at eksistere. Det er blevet et helt andet Stof og maa derfor ogsaa 

straks reagere anderledes, og bliver dermed en ny Stadfæstelse af Stof

lovens UbØnhØrlighed som Kendsgerning. 

At det skyldes denne UbØnhØrlighed, at det jordiske Tilværelsesplan 

er saa fuldt af Lidelser, Sorger og Ulykker, NØd og Elendighed, mentalt 

Kaos og HaablØshed, stempler saaledes absolut ikke paa nogen Maade 

Stofloven som ufuldkommen, men gØr det i Virkeligheden i hØjeste Grad 

til Kendsgerning, at den er absolut fuldkommen. Den U fuldkommenhed, 

der ligger til Grund for den nævnte Elendighed eller Misere, er saaledes 

ikke at sØge i Loven for Stoffernes Reaktion, men er derimod at finde hos 

det "Noget", der benytter Stofferne i Skabelsen af sin Tilværelse. 

304. At der er et saadant "Noget", er en Realitet, jeg allerede i fØrste 

Bind af "Livets Bog", Stykke 250, har nævnt under Udtrykket "X 1", 

ligesom jeg paa det paa samme Sted indsatte Symbol Nr. 5: "Vejen mod 

Lyset", yderligere har skitseret dette "Noget" ved Hjælp af det hvide Felt 

foroven i den aflange Figur, der udgØr Symbolet. Under det hvide Felt 

ses to andre Felter, hvoraf det midterste udtrykker en Realitet, der er 

nævnt som "X 2", og den nederste som "X 3". 

Som vi efterhaanden vil se, er disse tre Realiteter Kendsgerninger, 

det er umuligt at komme uden om i en virkelig Analyse af selve V er

densaltets Plan og Natur. Og det er saaledes Hensigten igennem Kapit

lerne i Afsnittet "Kosmisk Kemi" at specialanalysere "X 3", der jo om

fatter alt, hvad der kommer ind under Begrebet "Stof" eller "Materie". 

Vi kan derfor i nævnte Afsnit ikke gaa i særlige Detailler med Hensyn 

til de to andre "X er", men maa udsætte deres Specialanalysering til efter

fØlgende Afsnit eller Bind i nærværende Værk. 

Da Energi- eller Stofkombinationerne i Naturen eller Tilværelsen vi-
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ser sig at være hensigtsmæssige, kan det umuligt være logisk at benægte et 

O p hav til denne Hensigtsmæssighed. N uturens KredslØb er hundrede 

Procents logisk i sin hØjeste Analyse. Hvorledes skulde dets Resultat 

ellers blive en saadan Pragtaabenbaring af levende Væseners Mangfol

dighed i Former, Liv og Fremtræden, som Tilfældet er?- Hvor findes 

Magen til Kolorit?- Er det ikke saaledes, at selv de mest intellektuelle 

jordmenneskelige Frembringelser ligefrem maa blegne ved Siden af Natu

rens?- Og dog kan de jordmenneskelige Frembringelser ikke blive til 

uden en- Hjerne. Hvorledes kan det saa blive logisk at antage, at de 

langt hØjere Frembringelser i Tilværelsen, der som Kendsgerning viser, at 

de ikke er mindre hensigtsmæssige, mindre intellektuelle eller fuldkomne 

end de jordmenneskelige, at de kan blive til uden en Hjerne?- At Men

neskene ikke forstaar, hos hvad eller hvem en saadan Hjerne skulde hØre 

hjemme, udgØr ikke noget logisk Grundlag for en Benægtelse af en saa

dan Hjernes Eksistens. 

Da al Skabelse i Tilværelsen viser sig at være en hensigtsmæssig Sam

mensætning af forskellige Stoffer eller Energier, bliver det derigennem 

en Kendsgerning, at Stofferne bliver benyttet af en "Skaber". Der, hvor 

denne "Skaber" aahenharer sig i Kød og Blod, er det let nok at kende 

denne, og vi kalder en saadan Aahenharing af en "Skaber" "et levende 

Væsen". Men "det levende Væsen" er kun en indirekte Aahenharing af 

"Skaberen". Det, vi ser af denne, er kun forskellige Stofkomhinationer, 

der paa en logisk eller hensigtsmæssig Maade er hygget op som et Red

skab, hvorigennem den usynlige "Skaber" kan udtrykke sig, kan aahen

hare sig. Dette Redskab udgØr det, vi kalder "Organismen" eller "Lege

met". Naar vi derfor kosmisk skal analysere Stofferne eller Energierne 

i Tilværelsen, kan det kun foregaa fra et Udsigtspunkt, der ligger over 

alle levende Væseners Organismer, et Udsigtspunkt hvor der kun eksi

sterer de to paa Symbol Nr. 5 eksisterende Øverste vandrette Felter, nem

lig det hvide og det violette, der henholdsvis igen udtrykker "det gud

dommelige Noget" eller "]eg'et" og dets Skabeevne. Vi er derfor her i 
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vore Analyser nØdsaget til paa F orhaand, endnu inden nævnte "Noget" er 

specialanalyseret, at maatte regne med, at der er et saadant "Noget" bag 

Energierne eller Stofferne, som benytter disse som Materiale eller Red

skaber for sin Manifestation eller Skabelse. Dette "Noget" udgØr Livs

kernen i ethvert V æ sen og vil her i Analyserne af "kosmisk Kemi" blive 

udtrykt som "Jeg'et" eller "X l". 
305. Jeg' et benytter altsaa Stofferne eller Energierne i Tilværelsen som 

Materiale for Skabelsen af dets Organisme, Bevidsthed og hele fysiske 

og sjælelige eller aandelige Fremtræden. ]eg'et er saaledes et "Noget", 

der omgaas Stofferne, et "Noget" der absolut kun kan skabe sit Liv og 

sin Tilværelse i Kraft af Materierne i Tilværelsen. Var disse ikke, var der 

intet Liv, ingen Tanke, ingen Manifestation mulig. Det, ved hvilket det 

bliver muligt for det nævnte "Noget" at vise sig som "levende", er ude

lukkende den Energi eller Bevægelse, det udlØser omkring sig. Denne 

Bevægelse eller Energi er jo igen kun en Reaktion mellem de Stoffer, 

det samme "Noget" anvender i Skabelsen af sin Tilværelse. At denne 

Reaktion, hvilket altsaa vil sige dets Organisme, Bevidsthed og hele 

Fremtræden, maa blive forskellig, alt efter de Stoffer eller Energier det 

anvender, bliver, i Kraft af Stoflovens absolutte Paulidelighed med Hen

syn til hver enkel Energikombinations Reaktions evige U foranderlighed, 

naturligvis en SelvfØlge. 

Idet enhver Energikombinations særlige Reaktion saaledes, i Kraft af 

Stofloven, evig er den samme, bliver det muligt for det omtalte "Noget" 

eller "Jeg'et" at faa noget at "rette sig efter". Det kan "lære" Stoffernes 
indbyrdes Reaktion overfor hverandre at kende. Det bliver muligt for 

det, ikke alene at skabe sin særlige Organisme, men det kan ogsaa tilsidst 

skabe "Recept" eller Optegnelse over dette Energiernes indbyrdes For

hold. En saadan Optegnelse er identisk med det, vi i Dag kalder "Viden

skab", og under hvilken alle Former for Viden maa henhØre, saavel ab

solut Livsvisdom eller Aandsvidenskab som alle de almindelige fore

kommende moderne Fag: Kemi, Fysik, Geologi, Astronomi o. s. v. 
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Hvis ikke denne evige Stoflov saaledes eksisterede, vilde der ingen 

Regler være for Reaktionerne. Et bestemt Stofs Tilblivelse vilde ikke, saa

ledes som det nu er Tilfældet, være et Resultat af Opfyldelsen af forud

guaende tilsvarende særlige bestemte Betingelser, der atter og atter ved 

sin hundrede Procents Opfyldelse af Stofloven uomstØdeligt maa resul

tere i hundrede Procents tilsvarende ensartede Resultater. H vad vilde 

man f. Eks. mene om Sukker, hvis det kunde afvige fra sin særlige Reak

tionsevne og pludselig begyndte at gØre Maden sur som Eddike i Stedet 

for at sØde den? - Tænk, hvis Salt pludselig begyndte at virke som 

Sukker, og Peber pludselig blev til Flormel, Kartofler gik over til at 

virke som Peberrod, RØdheder virkede som Blommer o. s. v.- Hvordan 

skulde det blive muligt at skabe Regler for Madlavning? - Naar Stof

ferne saaledes var lunefulde og kunde skifte Virkninger, vilde det jo 

være umuligt at regne med noget. H vad kunde det nytte, at man 

oplevede et Stofs særlige Reaktion, naar dette Stof i næste Tilfælde gan

ske umotiveret skiftede Virkning og frembØd en hel anden og ukendt 

Reaktion? - Man vilde jo, paa Grund af denne Stoffernes "Utroskab", 

aldrig kunne opnaa det, man tilsigtede. 

Men takket være Stoflovens uomstØdelige Opfyldelse maa ethvert 

Stofs Reaktion være evig uforanderlig, saaledes at det levende Væsen 

kan lære at kende, hvad det kan vente sig af det samme Stof. Og det er 

denne "Lære", der er Livets Oplevelse. 

306. Nu vil enkeltemaaske mene, at det er nogle mærkelige Analy

ser, vi her er kommen ind paa, men herpaa maa Svaret blive, at alle 

tænkte Modsætninger til N a turen eller Virkeligheden altid vil være mær

kelige. Naar de ikke desto mindre er stærkt paakrævede her, er det fordi, 

det er en Kendsgerning, at Flertallet af Jordens Mennesker, ubevidst na

turligvis, faktisk forlanger, at Stofferne ikke skal fØlge deres evige Be

stemmelse, men derimod ophØre med deres normale Reaktioner i Situa

tioner, hvor disse ikke direkte er i de nævnte Menneskers FavØr. Dette 

kommer til Udtryk gennem en hvilken som helst Form for Kritik, der 
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gaar imod den store kosmiske Analyse: "Alt er saare godt". Enhver into

lerant Kritik imod Livet, imod Naturen eller Forsynet, er altsaa Udtryk 

for et absolut Ukendskab til Stoflovens umaadelige Fuldkommenhed. 

Naar et Menneske giver Forsynet, der jo ogsaa omfatter Medvæsenerne, 

Skylden for sin ulykkelige Skæbne, sine Lidelser og Besværligheder, ud

trykker dette kun Kulminationen af Naivitet. Det forstaar slet ikke, at 

det i Virkeligheden selv har valgt de Stoffer eller Energier, af hvis sam

lede Reaktioner dets nuværende Skæbne er et Resultat. At dette Re

sultat ikke er blevet saaledes, som det paugældende Væsen har Ønsket 

sig, er ikke en Fejl hos Naturen eller Forsynet, men skyldes derimod 

udelukkende Væsenet selv. Det har ikke forstaaet at vælge den Energi

eller Stofsammensætning, hvis samlede Reaktion var identisk med det 

Resultat eller den Skæbne, nævnte Væsen Ønskede sig. M en naar det 

ikke har valgt de rigtige Stoffer, kan det ikke være en Fejl hos Naturen 

eller Forsynet, at det ikke opnaar det Ønskede Resultat, men i Stedet 

maa opleve den Reaktion, som uundgaaeligt maa blive en FØlge af de 

forkerte Stoffers Sammensætning. At forlange noget andet, at være in

digneret eller ulykkelig over denne sin Oplevelse eller Skæbne, er i 

Virkeligheden det samme som at være ulykkelig over, at de fremmede 

eller forkerte Energier ikke gav den samme Reaktion, ikke gav det samme 

Resultat, som de ordinære Energier. Men saaledes at forlange det umu

lige mulig er jo en Abnormitet, og ophØrer ikke med at være dette, selv 

om Individet er uvidende om denne sin Situations virkelige Analyse. 

Peber bliver ikke til Sukker, fordi man ved en Fejltagelse kommer det 

i et Glas Saftvand i den Tro, at det netop er Sukker. At Saftvandet der

ved bliver udrikkeligt, er ikke en Fejl hos Forsynet, men er naturligvis 

en Fejl hos den, der har sat de to Stofarter (Saftvandet og Peberet) sam

men. Den, der indigneres over Saftvandets Fordærv, indigneres faktisk 

over, at Peberet ikke pludselig blev til Sukker, hvorved Saftvandet kunde 

være blevet af den Ønskede Virkning. 

Medens de fleste Mennesker i dette sidstnævnte Eksempel naturligvis 
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let kan se, at Fejlen ligger hos Individet og ikke i selve Peberets Natur, 

kan kun de færreste forstaa, at Fejlen paa samme Maade ligger hos dem 

selv, naar det drejer sig om Skavankerne i deres Skæbne, deres daglige 

Liv og Forhold til Medvæsenerne og Omgivelserne. Her forstaar Jord

menneskene ikke, at "Peber" er "Peber", og "Sukker" er "Sukker", og 

at man ikke skal vente sig, at disse eller andre Stoffer straks bliver noget 

andet i Situationer, hvor det vilde passe bedre i vort FavØr, og at det der

for er ligesaa nØdvendigt at anvende de absolut rigtige Stoffer i Sammen

sætningen af vore sjælelige Foreteelser, som det er nØdvendigt i vore 

fysiske. 

N aar man derfor hØrer saadanne U d tryk som: "Det er forfærdelig, 

at de Mennesker skal rammes saa haardt", "det er forfærdelig, at han 

(hun) skal lide saadan" e. l., saa er disse Opfattelser Udtryk for total 

U viden hed. De rØber en direkte Kritik af F o r synet, N at uren eller den 

altomfattende intellektuelle og dermed kærlige Magt, der repræsenteres 

gennem Stoflovens absolutte UbØnhØrlighed. 

Men disse Udtryk har dog et vist lysende Skær over sig, idet de jo 

samtidig mere eller mindre er U d tryk for Medlidenhed overfor dem, 

der lider, og opfylder saaledes i en tilsvarende Grad Loven for Tilvæ

relse: Du skal elske din Næste som dig selv. 

307. Det "forfærdelige" eller "haarde" i de levende Væseners Li

delser kan ikke tilskrives Forsynet, men udelukkende disseVæsener selv. 

Deres Lidelser eksisterer jo kun paa Basis af deres Anvendelse af selv

valgte forkerte Skæbneenergier. At de i et saadant Tilfælde ikke kan 

opleve det samme Resultat, som hvis de havde anvendt de rigtige Ener

gier, kan ikke i noget som helst Tilfælde være Udtryk for Ukærlighed 

fra Naturens eller Forsynets Side, tværtimod, det kan netop kun ud

trykke den allerhØjeste absolutte Orden og Lovmæssighed i Verdensaltets 

Struktur, en Lovmæssighed, der igen bliver Grundlaget for al Skabelse af 

Intellektualitet hos de levende Væsener, en Lovmæssighed, paa hvilken 

al U d vikling dermed udelukkende er baseret, en Lovmæssighed, der gØr 
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det muligt for det levende Væsen at hæve sig til hØjere og hØjere eller 

fuldkomnere Tilværelsesplaner, mod stØrre og stØrre Lykke og Lys. 

Verdensaltets Lovmæssighed eller Struktur er saaledes i allerhØjeste 

Grad haseret paa Kærlighed. At de levende V æ sener faar Lov til at op

leve, hvorledes de forskellige Energier eller Stoffer reagerer eller virker, 

naar de sætter dem i forkerte Kombinationer, kan jo kun være ligesaa 

guddommeligt som deres Oplevelse af de samme Materiers Reaktioner i 

de rigtige Sammensætninger. At de rigtige Sammensætninger skaber Kær

lighed, guddommelig Harmoni eller fuldkommen Skabelse, og de for

kerte det modsatte, kan jo kun give det levende Væsen en hundrede 

Procents Frihed i Skabelsen af enhver Detaille i sin Skæbne. 

Det guddommelige "Noget" eller Jeg'et hag Organismen staar saa

ledes, som vi i Specialanalyserne senere i "Livets Bog" skal se, absolut 

frit overfor alle Energier eller Stoffer i Tilværelsen. En hvilken som 

helst Energi lystrer dets mindste Bud eller Ønske. Og det er paa dette 

Bud eller Ønske, at dets nuværende Organisme og Bevidsthed, ja, hele 

dets Skæbne er blevet til. Hver en Detaille, saavel de mikroskopiske 

som de mere synlige, i denne Skæbne er uomstØdeligt Opfyldelsen af 

forudgaaende Ønsker eller Begær med Hensyn til Valg af Skæbne

energier eller Stoffer. At de valgte Energier eventuelt senere viste sig 

ikke at kunne harmonere sammen, men skabte en ulykkelig Skæbne, 

kan jo kun give ]eg'et Erfaringer. Og da det er udØdeligt i sin Natur, 

og derved i Virkeligheden kan overleve alle Fejltagelser og vælge om 

igen, kan det, i Kraft af disse Erfaringer, i Fremtiden undgaa at vælge 

de samme forkerte Energier. At det saaledes kan tage forkert viser, som 

fØr nævnt, en hundrede Procents Frihed for J eg' et eller det levende 

"Noget" i Væsenerne. Det staar frit overfor Stofferne og kan saaledes 

alt efter dets Natur, Ønsker og Begær udtrykke eller præge sin Skabelse, 

sin Manifestation og Fremtræden i Nuancer, der strækker sig fra Kul

minationen af Harmoni til Kulminationen af Disharmoni. J eg' et kan 

saaledes benytte hvilke Stoffer, det vil, i sin Skabelse, men det maa lære 
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at forstaa, at Stofferne fØlger deres Mission. De forandrer ikke Karakter 

for at rette paa et Jeg's Fejltagelser. Det kan derfor ikke nytte noget at 

bede til Gud om, at den eller den maa blive levende igen, som man even

tuelt har myrdet. Et V æ sen, der er siaaet ihjel, hvilket vil sige, et V æ sen 

hvis Organisme, det Redskab, igennem hvilket det paagældende J eg 

overfor sine Omgivelser kan udtrykke sig som levende, er blevet Ødelagt, 

kan umuligt faa sin FØrlighed igen gennem den samme Organisme. En 

saadan Organisme er jo en Kombination af Stoffer, hvis samlede Reak

tion er taget i det paagældende Jeg's Tjeneste. Naar en saadan Organisme 

er "myrdet", vil det sige, at der i dens Stofkombination er indtrængt 

en fremmed Energi eller et fremmed Stof, hvis Virkning er Ødelæggende 

for samme Stofkombination. At det fremmede Stof var en Dolk, en 

Revolverkugle eller et Giftpulver, forandrer ikke Princippet. Det "nye" 

Stof maatte uvægerligt fØlge sin Natur. Dolken maatte blive ved med at 

være Dolk, og Revolverkuglen Revolverkugle og Giftstoffet Giftstof. 

H vordan skulde det gaa til, at det ikke skulde være saadan? Er det 

ikke netop Udtryk for den skØnneste Orden i Tilværelsen, at Stofferne 

saaledes uafvigelig afslØrer deres Virkekraft. Det er altsaa ikke i Dolken, 

Revolverkuglen eller Giftstoffet, at "Synden" ved det nævnte Mord er 

at finde. Samme Mord kan kun være Udtryk for det Jeg's absolutte Villie, 

der har fØrt Dolken, Revolveren eller benyttet Giftstoffet. Og hvorfor 

skulde "Stofferne" ikke i dette Tilfælde fØlge deres Kald? Ligesom 

det vilde være abnormt at forlange, at en Bil pludselig skulde bremse 

op af sig selv i en faretruende Situation og afværge en Ulykke, fordi 

FØreren ikke Øjnede Faren, saaledes vil det ogsaa være abnormt at fordre, 

at Dolken, Revolverkuglen eller Giftstoffet pludselig skulde ophØre med 

deres normale Tilstand i Situationer, hvor denne skaber Katastrofer. 

En Ulykke eller uheldig Situation, ligegyldig hvilken, kan aldrig 

nogen Sinde retmæssigt skyldes Stofferne. Ulykken vil absolut vise sig 

at være sket, fordi Stofferne uafviseligt har fulgt deres Kald. Fejlen, 

"Synden" i en saadan Situation ligger urokkeligt hos det J eg eller de 
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Jeg'er, der har benyttet Stofferne eller Energierne. At de ikke forstod 

at vælge de rigtige Stoffer, og derfor ikke fik skabt den Situation, som 

de Ønskede eller havde tilsigtet, men i Stedet for oplevede en Katastrofe, 

er absolut ikke en Fejl hos Stofferne eller Energierne. Fejlen ligger 

derimod udelukkende hos det "Noget", der benytter Stofferne. Disse 

virker absolut automatisk og evigt, hver med sin særlige Reaktion, og er 

saaledes kun til som Materiale for J eg' erne og har absolut ingen som 

helst Indflydelse paa disse. 

308. Et Jeg er absolut ganske uafhængig af alle Universets Stoffer. 

Det knytter sig kun til Stofferne eller Energierne i Kraft af det, vi kalder 

"Begær". Der hvor disse fremtræder i en mere dagsbevidst eller aaben

lys Form, kalder vi disse "Ønsker". Ethvert levende Væsen ledes saa
ledes af sine Ønsker. Derfor vil det være absolut umuligt for no

get Væsen at opleve noget som helst, der ikke kan ledes tilbage til 

at have sit fØrste Udspring som et lille Begær eller Ønske, selv om Situa

tionen siden har udviklet sig til en Ulykke eller Katastrofe, for det pau

gældende J eg, og blev en Situation, der er en fuldkommen Modsætning af 

det, det Ønskede. 

Naar Situationen netop blev anderledes end den, der var tilsigtet, 

skyldes Fejlen altsaa ikke Stofferne, men en Fejl i Valget af de Stoffer, 

hvis Reaktion skulde have været en Opfyldelse af det oprindelige Ønske. 

Naar vedkommende Jeg valgte forkerte Stoffer, forkert Materiale, maatte 

Resultatet jo ogsaa blive forkert. Men derved faar J eg' et, som vi allerede 

fØr har antydet, sin absolutte hundrede Procents Frihed. Det faar netop 

herved Evnen til at "gØre forkert". 

Da dette at "gØre forkert", i Kraft af Loven for Stoffernes Reaktion, 

virker som Disharmoni, hvilket igen vil sige: Ulykke, Sorg og U sundhed, 

og det modsatte virker som Harmoni, Glæde, Sundhed og Lykke, bliver 

det saaledes, i Kraft af samme Lov, muligt for Jeg'et at faa Kendskab 

til Skabelsen af disse Foreteelser. Dets Skabeevne bliver derved efter

haanden udvidet til at gØre det muligt at skabe Lykke og Velsignelse 
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ligesaavel som Ulykke og Forbandelse. Alt bliver kun et Villie- og For

standsspØrgsmaal. 

309. Hvis man tænker sig, at Loven for Stoffernes Reaktion ikke 

eksisterede, og det blev umuligt for Jeg' et at "gØre forkert", vilde et saa

dant Jeg naturligvis være en hundrede Procents Automat. Og alt, hvad der 

nu skaber Bevidsthed, Sjæl og Liv hos Jeg' et, vilde ikke kunne eksistere. 

Der vilde ikke være noget, der hed "Frygt", "Angst", "Medlidenhed", 

"Had", "Kærlighed", "ondt" eller "godt", "skØnt" eller "uskØnt", alt, 
hvad der giver Livet Kontraster, vilde ikke eksistere. Men uden Kontra

ster vilde enhver Sansning være umulig. Og der vilde saaledes ikke eksi

stere nogen som helst Form for Bevidsthed, Sjæl, Liv og Tilværelse. Alt, 

hvad der i Dag glæder og fryder sig over Universets Sole, Kloder og 

Mælkeveje, alt, hvad der i Dag lever, aander og færdes paa Guds grØnne 

sollyse Kontinenter, tumler sig i Skove, paa Sletter og i Oceaner, færdes 

med StrØmmen gennem Floder, Aaer og Bække, saavel som selve disse 

Opholdssteder for det sprudlende Liv, vilde kun være at udtrykke som 

en absolut hundrede Procents Stilhed, der igen er det samme som 

Døden. Men da denne "Stilhed" er det modsatte af Kendsgerningen, er 

det modsatte af Virkeligheden, kan den altsaa i al Evighed kun blive 

"en tænkt Modsætning til Livet". 

310. Gennem Materien eller Stofferne i Tilværelsen bliver det 

saaledes til Kendsgerning, at disses Reaktioner er lovmæssige, og at de 

reagerer hver paa sin særlige og evigt uforanderlige Maade. Men da 

denne, hvert enkelt Stofs særlige Reaktionsmaade, som vi i det f Ølgende 

Kapitel skal se, er et uundværligt Middel eller Redskab for }eg'et i 

MuliggØrelsen af Skabelse, hvilket jo igen vil sige, i Opfyldelsen af dets 

Ønsker og Begær, kommer Loven for Stoffernes Reaktion her til Syne 

som identisk med kulminerende Kærlighed. Den er Guddommens Gave 

til Jeg' et. V ed den kan det tænke og handle. V ed den skaber det sin egen 

Skæbne, præger sin egen Fremtrædens Variationer i Form af Mineral, 

Plante, Dyr, Menneske samt mange endnu højere Former for Tilvæ-
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relse. Det er Kendskabet til den, der gØr Mennesket til Geni, Professor, 

Doktor eller Lærer. Det er Kendskabet til den, der gØr Individet saligt. 

Det er Kendskabet til den, der er Verdenernes Lys. Det er U videnheden 

om den, der tænder Hadets Baal, gØr Individerne til Dødens, Lemlæstel

sens og Sorgens Aspiranter. Det er Uvidenheden om den, der betinger 

de lavere Zoner i Tilværelsen og indhyller Verdenerne i MØrke. 

l Kraft af Loven for Stoffernes Reaktion hæver Guddommen saa

ledes alle levendeVæseners ]eg' er op paa sin egen Trone. Udbredt foran 

denne ligger alle Universets Stoffer eller Materier, hver med sin tjenende 

Reaktion, hver med sin særlige Energiudfoldelse, stillet til ]eg'ernes 

eller GudesØnnernes Disposition. Og igennem Rummet lyder: "Du kan 

frit benytte alle disse tjenende Kræfter. De vil indtil hundrede Procent 

lyde dit mindste Bud, Vink eller Suk. Men de afviger aldrig en BrØkdel 

af et Haarsbred fra deres Mission. Saa derfor skal der til enhver speciel 

Skabelse tilsvarende særlige specielle Kræfter, Stoffer eller Energier. 

Vælger du forkert her, opnaar du ikke det tilsigtede Maal. De forkerte 

Energier modarbejder din Skabelse. Dit Ønske bliver ikke opfyldt. MØrke 

og Blændværk vil trone der, hvor du troede at skabe Lys. Kun de rigtige 

Sammensætninger, hvilket vil sige de rigtige Anvendelser af Kræfterne, 

Stofferne i Universet, kan give din Skabelse Lys og afslØre dig som væ

rende i mit Billede efter min Lignelse, optaget i min Kærligheds evige 
Straaleglorie". 



l O. K a p i t e l. 

JEG'ETS EVIGE KRAFTKILDER 

311. Gennem forrige Kapitel naaede vi i vore Analyser frem til et 

Udsigtspunkt, der ligger hinsides al Materie, et Udsigtspunkt, hvorfra al 

Skabelse dirigeres, et Udsigtspunkt, der er selve Almagtens eller Forsy

nets Sæde. Vinaaede op paa selve Guddommens Trone. Vi er hævede op 

over alle Verdeners H er ligheder. Under os ligger Tiden og Rummet, Or

ganismer og Legemer, Former og Tilstande. Vort dybeste Selv er rod

fæstet i den evige Almagt. Vi er SØnner af Universets Herre. Igennem 

den evige Materie, der lystrer vort mindste Bud, skal vi nu til at aaben

bare vor gudesØnlige Identitet. Paa vor Befaling sker Livets stØrste Vid

undere. Verdener, ja, Sole og Mælkeveje, straalende og funklende Stjer

nebyer paa mØrke Nathimle, er Resultater af Skabelsesprocesser, der for

længst er blevet til en saa rutinemæssig V anebevidsthed eller C. Viden 

for os, at de ligesom BlodomlØb, Aandedræt og FordØjelse sker uden vor 

dagsbevidste Indblanding. Hvorledes skulde vore Organismer eller Lege

mer ellers være blevet til?-

At disse bestaar af lysende Materier i Form af Mikroverdener, Atomer, 

Elektroner og endnu mindre Partikler, der gaar i Klodebaner, er jo for

længst blevet til videnskabelige Kendsgerninger for intellektuelle For

skere. At disse Kendsgerninger ganske vist kun udtrykker et Verdensalt 

in miniature forandrer ikke Princippet, i Særdeleshed da samme mikro

skopiske Verdensalt indtil Overdaadighed opfylder de samme Betingelser 
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som det almindelige V er densalt med Hensyn til at være H jemstede t, 

Skuepladsen eller Livszonen for Myriader af levende Væsener. ]o, vore 

egne frembragte Stjernebyer, Kloder og Mælkeveje repræsenterer ligesaa 

tusindfoldige Hærskarer af levende Væsener, der lever og aander i So

lenes Lys, gØr Erfaringer, stiler imod hØjere Liv, er paa V ej mod Erken

delsen af deres egen hØjeste Identitet, er paa V ej mod Guddommen, som 

den Verden, i hvilken vi selv vender Blikket mod det evige Lys. 

312. At de viser sig for os en miniature er jo kun et kosmisk Perspek

tivforhold, hvilket igen vil sige et Sanseforhold. Men naar det er et Sanse

forhold, vil dette jo igen sige, at en Tings BedØmmelse altsaa vil være 

afhængig af "Øjet, der ser". Alle skabte Tings StØrrelsesforhold er saa

ledes relative. Fra et Synspunkt vil en Ting eventuelt tage sig kæmpe

mæssig ud, medens den samme Ting fra et andet Synspunkt kan virke 

helt mikroskopisk. 

I FØlge kosmiske Analyser, vi senere skal komme tilbage til, er alle 

StØrrelser lig den samme StØrrelse. Om en skabt Ting er "stor" eller 

"lille" er saaledes ikke noget retmæssigt Udtryk for dens intellektuelle 

Værdi. En "stor" Ting kan i allerhØjeste Grad være Udtryk for Primi

tivitet, medens en "lille" Ting i samme Grad kan være Udtryk for Intel

lektualitet, ligesom det modsatte naturligvis ogsaa kan være Tilfældet. 

Om man er Herre i et lille "Verdensalt" (en Mikroorganisme), eller 

man er Herre i et stort "Verdensalt" (Et Mælkevejssystem), vil 

saaledes i Virkeligheden ikke gØre nogen Forskel i vor intellektuelle 

Værdi, i vort Forhold til Guddommen og Tilværelsen. Mikrokosmos er i 

Virkeligheden ligesaa stor som Makrokosmos, og Makrokosmos ligesaa 

lille som Mikrokosmos. "Een Dag er for Herren som tusinde Aar, og 

tusinde Aar som een Dag". Men her maa jeg ogsaa, angaaende dette Felt, 

henvise til senere Specialanalyser i "Livets Bog". 

313. Vi er saaledes her paa J eg' ets allerhØjeste Udsigtspunkt, hvor alt, 

hvad der ellers er til eller kendes i Verden, alt hvad der kommer ind 

under Begrebet "X 3.", ligger under os. Paa vort Jeg's hØjeste Stadium 
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er der ingen Tid, men et evigt værende "Nu". Fortid og Fremtid er Pro

dukter, der hØrer ind under Jegets Frembringelser ligesaavel som Rum

og Stedbetegnelser. Jeg'ets Egennatur kan saaledes ikke betegnes som 

værende et Sted henne, thi det er ganske udenfor Rummet. Afstande 

og Steder er "skabte" Ting i Rummet. Men da Rummet ogsaa hører 

med til de, af Jeg' et "skabte" Ting eller Frembringelser, maa Jeg' et selv 

repræsentere en hØjere Form for V æren. Da denne V æren saaledes 

ligger udenfor de "skabte" Ting, vil den være umanif esteret. Men en 

umanifesteret Tilværelse vil i sig selv være en navnløs Tilværelse, thi 

det er ligegyldigt, hvad man saa end vilde sige om den, ens Udtalelser 

vilde kun kunne være Udtryk for "skabte" Ting, hvilket vil sige Ting 

indenfor Rum og Tid, Ting der var frembragt af Jeg'et. Hvis vi siger 

om dette, at det er "ondt" eller "godt", det er "lyst" eller "mØrkt", 

det er "frelst" eller "fortabt", vil alle disse Udtryk kun være Beteg

nelser for "skabte" Situationer, frembragt af Jeg' et, og kan saaledes 

ikke være Udtryk for virkelige Analyser af selve ]eg'ets Egennatur uden

for Tiden og Rummet, udenfor Former og Ting. At det ikke desto min· 

dre eksisterer med en saadan V æren, er en Kendsgerning, man umulig 

kan komme udenom, thi i modsat Fald skulde det være de "skabte" 

Ting, der har skabt Skaberen. Men en saadan Opfattelse kan kun være 

abnorm, da den er stridende mod al Logik og modbevist igennem alle 

Livets Foreteelser. Man har endnu aldrig set, at Skaberen ikke er forud 

for Skabelsen. Aarsagen maa komme forud for Virkningen. At paastaa 

det modsatte kan kun være det samme som at repræsentere "en tænkt 

Modsætning til Virkeligheden", det er at paastaa, at Livet gaar baglæns. 

Men en saadan Paastand er uden Bekræftelse. Man er endnu aldrig 

blevet Vidne til, at Kyllingen er gaaet tilbage i Ægget, og Ægget til

bage i H Ønen, ligesom man heller aldrig har set en Olding blive yngre 

og yngre for tilsidst at ende som en Baby i V ug gen for derfra at gaa 

tilbage i Moders Liv. Overalt raaber og skriger, tordner og lyner, Livet 

det modsatte ud som Kendsgerning. Jeg' ets evige V æren uden/ or Tid 
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og Rum er en Analyse, hele Universet kun er til for at bekræfte som 
Kendsgerning. 

Men en saadan evig V æren udenfor Tid og Rum, en saadan navnløs 

Tilværelse betyder jo ingen Ting i sig selv. Hvis ikke Materien eksi

sterede, og Jeg' et derigennem indirekte kunde synliggØre sin Eksistens 

og yderligere igen, igennem den, direkte aabenbare sin Bevidsthed, sin 

Villie og intellektuelle Standard, a/slØre sine Ønsker og Begær, vilde 

dets evige V æren eller dets, fra Materien afvigende ophØjede Natur, 

aldrig nogen Sinde være over/Ørt til Tanke, til Bevidsthed eller Oplevelse. 

Dets evige guddommelige Natur og V æren vilde blot eksistere som en 

absolut livløs Tilstand. DØ<Jen vilde overalt være en absolut Realitet 

der, hvor den i Dag kun udgØr en "tænkt Modsætning til Livet". 

314. Jeg'et kan saaledes i sin Egennatur ikke udtrykkes at være 

noget "Menneske", "Dyr" eller "Plante". Ja, det kan end ikke paa

beraabes at udgØre nogen som helst Form for "levende Væsen", og er 

dermed i sin Egennatur ogsaa afskaaret fra at kunne udgØre nogen som 

helst Form for "Guddom". Alle Former for levende Væsener, Gud

domme saavel som Mennesker, Dyr og Planter etc. er noget ganske andet 

end Jeg'et. 

Hvad er da de "levende Væsener"? - De "levende Væsener" er 
hverken mere eller mindre end blot og bart - fortsat skiftende Situatio

ner, udlØst af ]eg'ets Tilknytning til Sto/fet eller Materien. De nævnte 

Væsener er saaledes kun Krusninger paa Materiens eller Stoffets Over

flade ligesom Bølgerne paa Overfladen af en Sø, men kun med den For

skel, at medens Krusningerne paa Søens Overflade er skabt af den usyn

lige Vind, er Krusningerne i Materien eller Stoffet skabt af det usynlige 

Jeg. Alle Former og Ting er saaledes i sig selv livløse og skylder ude

lukkende det bag ved eksisterende usynlige "Noget", der igennem de 

samme Former og Ting indirekte bliver aabenbaret som Jeg' erne, deres 

Fremtræden og Eksistens. 

J ei et eller dette usynlige "Noget" bag enhver Organisme, bag enhver 
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Form eller Ting, er saaledes den dybeste eksisterende Aarsag til alt, hvad 

der kan sanses, opleves og manifesteres. Alt er livslØst, alt er Stilhed, 

alt er lig intet uden dette "Noget" eller uden et J eg. Materien uden et 

Jeg er saaledes lig intet, ligesom ]eg'et paa samme Maade uden Materie 

faktisk bliver lig intet. Det er igennem Materiens eller Stoffets "Krus

ninger", hvilket altsaa vil sige, igennem Bevægelserne eller Skabelses

processerne i nævnte Materie, at vi bliver i Stand til at dokumentere 

J eg' ets Eksistens. Men uden disse Bevægelser eller Skabelsesprocesser 

vilde vi aldrig nogen Sinde være kommet til at opleve Materien. Den 

vilde uden J eg' et ogsaa være ganske umanifesteret. Ligesom BØl

gerne paa Søens Overflade ikke kunde blive til uden V inden, saaledes 

kunde Bevægelserne i Materien heller ikke blive til uden ]eg'et. Vi er 

saaledes her kommet til to uadskillelige Realiteter: J eg' et og Materien. 

Vi har set, at den ene Realitet ikke er noget som helst uden i Forbindelse 

med den anden og omvendt. De eksisterer saaledes ikke adskilt, men er 

evigt i fælles Optræden, ja, er saa uadskillelige, at de tilsammen i Virke

ligheden kun danner een Realitet. Denne Realitet bestaar altsaa, som 

her paavist, af to af hinanden absolut afhængige Principper. Men da 

den af disse to Principper sammensatte Enhed udlØser Energi eller Be

vægelse, og denne Bevægelse igen afslØrer sig som logisk ledet, hvilket 

vil sige udlØser sig i planmæssig Skabelse, afslØrer de nævnte to Prin

cippers Samarbejde et tredie Princip, nemlig: "Bevidsthed", hvilket igen 

vil sige Evnen til at skabe og opleve. Til dette sidste Princip er de to 

fØrste ligesaa uløseligt knyttede, som de indbyrdes er ulØseligt knyttede 

til hinanden. Dette kommer urokkeligt til Syne igennem den Realitet, som 

efterhaanden i mine Analyser bliver til Kendsgerning, nemlig den, at 

alt i Verdensaltets Struktur afslØrer Intelligens eller Logik, hvilket igen 

vil sige, afslØrer at det fremkommer for at opfylde et nyttigt Fonnaal, 

og ved hvilket det guddommelige Ord "Alt er saare godt" denned bliver 

til absolut V irkelig hed. 

Jeg'et er saaledes knyttet til to andre Principper, med hvilke det 
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danner en ulØselig Enhed. Og det er denne Enhed, vi igen kender i Til

værelsen som udgØrende "et levende Væsen". De nævnte tre Principper: 
Jeg'et, Bevidstheden eller Skabe- og Oplevelsesevnen og Materien eller 

Stoffet, hvilke tre Principper vi allerede henholdsvis kender som: "X 
1", "X 2" og "X 3", udgØr saaledes lige akkurat de tre Betingelser, der 

kræves, for at et "Noget" kan fremtræde som et "levende Væsen". 

315. Men da Jeg'et eller det guddommelige "Noget" ikke er en skabt 
Ting og i sig selv derved er hævet over Tiden og Rummet, har det været 

til i al Evighed. Det har saaledes absolut ingen Begyndelse og kan umuligt 

faa nogen Afslutning. Alt, hvad der kommer ind under disse Begreber, 

ligger paa et andet Plan end selve J eg' et, idet disse kun kan være Situa

tioner vedrØrende de af }eg'et i Materien eller Stoffet frembragte Ting. 

Jeg'et vil saaledes altid være forud og bag efter Frembringelsen. Og det 

er netop herigennem, det bliver synligt som hævet over Tiden, idet denne 

nemlig kun kan være Udtryk for ForlØbet af "skabte" Tings Eksistens 

fra deres Tilblivelse til deres O p hØr. M en da "skabte" Ting kun udgØr 
Jeg'ets Reaktioner i Stoffet eller Materien, bliver }eg'et saaledes ogsaa 

selve Tidens Herre og Skaber. 

Desuden vil det jo være en Kendsgerning, at hvis der havde været en 

Tid, hvor J eg' et var uden Bevidsthed og Organisme, hvilket igen vil sige, 

uden Skabeevne og Materie, skulde disse to Realiteter være blevet til 

af intet. Men det er jo en Umulighed. "Noget" kan ikke blive til af 

"intet". Da de nævnte Realiteter desuden lige akkurat udgØr Hoved
betingelserne for enhver F orm for Skabelse, vil en saadan altsaa være 

totalt udelukket paa et Tidspunkt, hvor }eg'et var ganske uden disse. 

}eg'ets Tilknytning til Skabeevnen og Stoffet har saaledes ogsaa været til 

i al Evighed. Nævnte Skabeevne er altsaa ikke en "skabt" Ting, men 

udgØr et evigt Princip, der kommer til Syne i en evig fortsættende StrØm 

af Variationer. Med hver ny Variation bliver Jeg'et i Stand til at frem

bringe en tilsvarende ny Indvirkning eller Reaktion i Materien. Det er 

denne Reaktion, vi kalder: en "skabt Ting". En saadan Ting har altsaa 



384 Livets Bog 

en Begyndelse og en Afslutning og bliver derfor at udtrykke som "time

lig" eller "dØdelig", hvilket igen vil sige en Ting, der engang har begyndt 

og igen skal ophØre. 

Det, der er "timeligt" eller "dØdeligt" i Tilværelsen, er saaledes ikke 

den af de tre "X'er" hestaaende Enhed, der udgØr selve "det levende 

Væsen", men derimod nævnte Væsens Frembringelser eller de "skabte 

Ting". 

316. Enhver Detaille i alt det, der direkte kan sanses, udtrykker alt

saa et treenigt Princip. En saadan Detaille er Resultatet af Skabelse og 

er som saadan i Henhold til foranstaaende at udtrykke som "X 3". Den 

er et uomstØdeligt Bevis for en forudgaaende Skabeevnes Eksistens. Men 
en Evne til at manifestere logisk eller planmæssig Skabelse er jo igen et 

urokkeligt Bevis for forudgaaende logisk Tænkning. Da Tænkning igen 

ikke kan eksistere selvstændig, men kun i Tilknytning til en anden Reali

tet som Livsyttring eller Bevidsthedsfunktion, bliver nævnte Skabeevne 

saaledes et uomstØdeligt Bevis for et saadant "levende" og "tænkende" 
"Noget" s Eksistens bag den fØrnævnte Detaille. Det er dette Bevis, jeg 

her i "Livets Bog" udtrykker som "X 2", medens nævnte "tænkende" 

"Noget" er udtrykt som "X 1". 

Af disse tre "X' er" eller Principper er "X 3" direkte tilgængelig for 

Sansning. Der, hvor nævnte "X" bliver et for Sansningen selvstændigt 

Resultat, bliver det identisk med det, vi kalder "et levende Væsen". Men 

det er ikke nær alle Forekomster af saadanne Resultatenheder, der er 

overskuelig for den almindelige fysiske Sansning. En saadan Sansning 

er nemlig stærkt lokaliseret til kun at omfatte de Felter, i hvilke dens 

Ophav hØrer hjemme. Et saadant Ophav kan, hvis det er et J ordmenne

ske, naturligvis nok erkende andre Mennesker som "levende Væsener". 

Og med Erkendelsen af Dyrene gaar det ogsaa nogenlunde. Men med 

Sansningen af, at Planterne ogsaa er "levende V æ sener", er det betyde

ligt sværere. Her kan en saadan Opfattelse ved god Skoleundervisning 

hØjst blive en Trossag eller et Dogme. Med Hensyn til Erkendelsen af 
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Mineral som U d tryk for Liv vil det endnu være ganske haablØst at finde 

hos saadanne V æ sener. Til alle Skabelsesprocesser, der ikke er mani

festeret af Mennesker eller Dyr, har disse Væsener ikke noget realistisk 

Ophav. Hvis de er religiØse, erkender de "Gud" som Ophav til de Mani

festationer, der passer behageligt ind i deres daglige Livs FavØr, og "Djæ
velen" som Ophav til de, der virker ubehageligt og modarbejdende deres 

Ønskers og formentlige Idealers Opfyldelse. 

Hvis de er irreligiØse, benægter de enhver Form for Liv som Ophav 
til Manifestationer, der ikke har Mennesker eller Dyr til Ophav. Dette 

vil altsaa sige, at til saadanne Manifestationer, som tilsammen danner 

det, vi kalder "Naturen", saasom Stoffernes Reaktionsevne, Krystalli

sering, Planternes og Dyrenes Former og Udseende, Solenes og Klodernes 

Baner og Virkninger, kort sagt til alt hvad der sker i Tilværelsen, hvor 

Ophavet ligger udenfor deres Sansehorisont, benægter de et saadant. 

Det vil saa igen betyde, at de faktisk tror, at de nævnte Ting, skØnt de 

viser sig i logiske Baner og udlØser planmæssig Skabelse, bliver til af 

sig selv. Med en saadan Opfattelse bliver samtlige Væsener dermed 

mere naive end den enfoldige eller "fattige i Aanden", der tror paa en 
Gud som Ophav til Manifestationerne. Thi i denne Opfattelses Dybder 

ligger der en urokkelig Sandhed. Noget kan ikke komme af intet. Og plan

mæssig Skabelse kan kun være et Resultat afforudgaaende logisk Tænk

ning, og det kan kun være Toppunktet af Vildfarelse at tro, at Tænk

ning kan være noget andet end en Egenskab ved "et levende Væsen", 

ligegyldig hvor man saa end bliver Vidne til den, ligegyldig om det er i 

selve Verdensplanen, i selve Naturens UdlØsninger i Mikrokosmos eller 

i Makrokosmos. Naturens logiske Frembringelser kan ligesaa lidt blive 
til uden Hjerne som Menneskenes. At man ikke ligesaa let kan se Op

havet til N a turens Skabelse som Ophavene til den menneskelige Skabelse 

er ingen retmæssig eller logisk Begrundelse for en Benægtelse af det 

fØrstnævnte Ophavs Eksistens. 
317. Det guddommelige "Noget" eller Jeg'et i det levende Væsen er 
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saaledes udgØrende en evig Realitet med en Skabe- og en Oplevelses

evne, der er ligesaa evig. Det nuværende fornemste og mest synlige Pro

dukt eller Resultat af denne evige Skabelse er J eg' ets nuværende fysiske 

Legeme. Dette udgØr igen et Manifestationsredskab for Jeg'et, hvilket vil 

sige et Middel, ved hvilket det fra sin, over al Synlighed ophØjede Egen

naturs majestætiske Ro eller Stilhed paa selve Guddommens Trone, kan 

gØre sin M agt eller sit HerredØmme over Materien synlig for andre J eg' er 

i Tilværelsen eller Livet. Og det er denne SynliggØrelse, der ligger til 

Grund for andre J eg' ers Erkendelse af fØrstnævnte J eg som "et levende 

Væsen". 

Da samtlige J eg' er i Tilværelsen repræsenterer stor indbyrdes For

skellighed i deres SynliggØrelse, og denne Forskellighed igen kan ind

deles i en Skala af Trin, der i stigende Grad strækker sig fra Kulmina

tionen af Ufuldkommenhed til Kulminationen af Fuldkommenhed, hvil

ket igen vil sige Kulminationen af henholdsvis forkerte og Kulminatio

nen af rigtige Materiekombinationer eller Sammensætninger, kommer et 

Jeg's SynliggØrelse saaledes til at repræsentere et eller andet af disse Trin. 

Og nævnte Trin vil derved blive Maalestokken for enhver BedØmmelse 

eller Vurdering af Jeg'ets Natur som "levende Væsen". Jo nærmere det 

Trin, J eg' et a abenharer sig igennem, ligger Kulminationspunktet for 

Disharmoni eller de forkerte Materiesammensætninger, desto mere over

træder det jo Loven for Stoffernes Reaktion, skaber Rædsel, Ufred og 

Lidelser i sin Skæbne, og vi siger om et saadant V æ sen, at det er "pri

mitivt", "lavt udviklet" eller "ufuldkomment", medens vi derimod til 

Gengæld siger om et Jeg's Natur som "levende Væsen", at det er "hØjt 

udviklet", "intellektuelt" og "fuldkomment", jo mere det Trin, det mani

festerer sig igennem, ligger nær Kulminationen af Harmoni eller de 

rigtige Materiesammensætninger. Og det er saaledes ikke vanskeligt for 

Læserne her i denne Skala for Trin at genkende den Realitet, vi allerede 

har lært at kende i fØrste Bind af "Livets Bog" under Begrebet "Ud

viklingsstigen. 
318. Som vi her har set, udgØr ]eg'et i sin Egennatur kun et navn-
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lØst "Noget", om hvilket vi kun kan sige, at "det er". M en da det aldrig 
nogen Sinde har begyndt, men udgØr en evig Realitet, og det ligesaa 
evigt har været knyttet til de to andre Realiteter eller Principper, ved 

hvilke det kommer til Syne som udgØrende "et levende Væsen", vil de 

tre Betegnelser "X l", "X 2" og "X 3" i V irkeligheden ikke udgØre en 
Analyse af tre Ting, men maa derimod opfattes som tre Analyser af een 
og samme Ting. Denne Ting er altsaa udgØrende "det levende Væsen". 
Samme Væsen er saaledes udgØrende een af tre Principper bestaaende 
Enhed og bliver derved identisk med "et treenigt Princip". Dette "tre
enige Princip" vil aldrig i nogen som helst Situation, aldrig i noget som 
helst Tilfælde, kunne eksistere paa anden Maade end i Form af "et 
levende Væsen". Samme Væsen vil derved aldrig i noget Tilfælde kunne 

eksistere eller aabenbare sig uden at være identisk med "Stof". Og "Stof'' 
vil ligeledes aldrig i nogen som helst Situation kunne eksistere uden at 
være Udtryk for "et levende Væsen", idet det aldrig, som vi senere 
skal komme tilbage til, vil kunne eksistere uden at udtrykke en F orm 
for Reaktion. Da Reaktion igen kun kan eksistere som identisk med en 
eller anden Form for organiseret Energi eller Bevægelse, hvilket vil sige 
planmæssig Skabelse, og en saadan kun kan eksistere som "en Egenskab 
ved et levende Væsen", der udtrykker "Bevidsthed", og "Bevidsthed" 
igen er det samme som "A and", bliver det saaledes her synligt, at 

"A and" og "Materie" er identisk. 
Den fØrste store kosmisk kemiske Analyse af Verdensaltets Materie, 

Universets Stof eller de levende Væseners Materiale for Manifestation 

er saaledes denne, at det er "Aand". Og det evige Udtryk "Guds Aand 

svævede over Vandene", hvilket vil sige, "Guds Bevidsthed var nærvæ
rende i alt Stof", begynder saaledes her at blive synlig som en viden

skabelig Sandhed. 
Men da }eg'emes Kraftkilder udelukkende er identiske med Materien 

eller Stoffet, bliver Begrebet "Guds Aand" identisk med Generalbeteg
nelsen for alle samtlige, }eg'ernes, Kraftkilder i Tilværelsen. 

319. Som her nævnt er "det levende Væsen" udgØrende et treenigt 
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Princip bestaaende af: J eg' et, Bevidstheden eller Skabe- og Oplevelses

evnen, samt Organismen. J eg har nævnt, at ingen af disse tre Principper 

i noget som helst Tilfælde fremtræder eller eksisterer hver for sig som 

en selvstændig Enhed, hundrede Procent adskilt fra de andre to. Man 

vil saaledes aldrig komme til at opleve et Jeg, der flakker om uden Be

vidsthed og Organisme, ligesom man heller aldrig vil kunne opleve en 

Skabeevne, der ikke har Tilknytning til et Jeg. Og paa samme Maade 

vil det naturligvis være umuligt at opleve Stof, der ikke udgØr en Ma

teriekombination, hvilket vil sige en organiseret Bevægelses- eller Energi

faktor, og som netop ved denne sin Organisering beviser en bag ved 

eksisterende "Organisator". Det levende Væsen er saaledes en af tre 
uadskillelige Principper sammensat Enhed. 

Nu vil man maaske indvende, at naar det levende Væsen "dØr", 

skiller det sig ud fra Materieprincippet, idet DØden jo netop bestaar i 

en Adskillelse mellem J eg' et og dets Organisme, og efter hvilken Ad

skillelse det saa kun skulde eksistere med de to tilbageværende Princip

per: J eg' et og Skabeevn en. Men en saadan Opfattelse er en meget stor 

Misforstaelse. DØden er nemlig ikke en Adskillelse af Jeg'et og dets Or

ganisme, men derimod en Adskillelse af J eg' et og dets fysiske Legeme. 

Da nævnte Legeme kun udgØr et enkelt Organ i J eg' ets samlede Or

ganisme, der jo foruden, som allerede antydet i "Livets Bog" s fØrste 

Bind, bestaar af fem andre Organer eller Legemer til Brug for Jeg'ets 

Manifestation eller Aabenbaring, betyder DØden saaledes kun en Stands

ning af den Manifestationsart, der var mulig for Jeg'et gennem dets 

fysiske Legeme. Men de fem andre Manifestationsarter, der er mulig for 

Jeg'et gennem de fem andre Legemer, er i overdaadig Grad et tilstrække

ligt Fundament for Jeg'ets evige Fortsættelse som et fungerende ople

vende og skabende V æ sen. N aar det i det hele taget maa skifte Legeme, 

kommer det af, at samme Legeme kun er en skabt Ting, sammensat af 

forskellige Stoffer eller Materier med det Formaal for Øie at være et 

Redskab for Jeg'et til at sanse og skabe i den Materieart, af hvilket Le-
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gernet netop hestaar. Da det er et Redskab, skabt af Stof eller Materie, 

er det nØdsaget til, ligesom alle andre Redskaber, at maatte være Loven 

for Slitage underkastet. Intet Redskab kan opfylde sit Formaal uden 

at yde en Modstand mod den Materie, som det netop er sit Ophavs 

Middel til at beherske. Men ved denne sin ydede Modstand eller Gnid

ning mod den anden Materie bliver det selv Genstand for den Modstand, 

som denne anden Materie udviser. Denne Modstand kan ikke i det lange 

LØb undgaa at blive til en underminerende Virkning for Redskabet. Blot 

en ganske lille mikroskopisk Modstand hver Dag, Time, Minut eller Se

kund kan ikke i Længden undgaa at aflejre saa mange smaa Ødelæg

gelser eller TilintetgØrelser i Redskabets Stofkombination, at dette til

sidst er helt ubrugeligt. Her gælder ogsaa Princippet "mange Bække 

smaa gØr en stor Aa". 

For det fysiske Legemes Vedkommende er denne Proces let iagttage

lig. Vi ser, hvorledes Jeg'et bygger det op. Fra et lille mikroskopisk Sæd

kim bygges det op til en stØrre og stØrre Fuldkommenhed, indtil det naar 

det Stadium, hvor det befinder sig i den stØrste Ydeevne for J eg' et. Men 

denne dets fulde HØjde i Ydeevne kan det ikke blive ved med at beholde. 

Og jo mere et saadant Legeme bliver brugt, desto hurtigere nedbrydes 

dets skØnne og fuldkomne Udseende for tilsidst helt at bukke under som 

ubrugeligt. Vi har endog Navne til de forskellige Stadier, et Legeme ud

viser under dets Eksistenstid. Der er saaledes "Fosterstadiet", "Barne

stadiet", "Ungdomsstadiet", "Manddomsstadiet" og "Alderdomsstadiet". 

H vad er disse Stadier andet end de almindelige Stadier for enhver skabt 

fysisk Ting? - Gennem "Fosterstadiet", "Barndom"s· og "Ungdoms

stadiet" hygges og trænes Legemet op til at være et fuldkomment hun

drede Procents brugbart fysisk Redskab for Jeg'et. Vi ser, hvorledes 

det har sin Glansperiode for derefter at "ældes", hvilket jo ikke er andet 

end de mikroskopiske Ødelæggelsers Mangfoldighed, der nu begynder 

at blive saa fortættede, at de bliver synlige i Form af en Svækkelse af 

det fØr saa skØnne Legeme og dets Ydeevne. Og "det levende Væsen" s 
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Tilsynekomst eller Manifestation igennem et saadant bevirker, at vi ud

trykker det ved Begreberne: "Svækling", "en affældig Olding" eller som 

et Væsen, "der gaar paa Gravens Rand". Men disse Betegnelser har na

turligvis ikke noget som helst med selve J eg' ets Identitet som "levende 

Væsen" at gØre. Disse kan absolut ikke i noget som helst Tilfælde være 

Udtryk for andet end Slitagen af det paugældende levende Væsens 

fysiske Redskab eller Legeme. J eg' et har nØdvendigvis eksisteret som det 

paugældende Legemes absolut "fØrste Aarsag" og har saaledes været nØd

saget til at have været forud for samme Legemes Skabelse, ligesom det 

paa samme Maade ogsaa er nØdsaget til at eksistere efter dets Under

gang. 

320. Men da det igennem en saadan Proces eller Skabelse har aaben

baret, at det netop har været i Stand til at opbygge et fysisk Legeme, og 

dette Legeme, i sin Udstyrelse og Opbyggelse til det F ormaal, det skal 

tjene, i allerhØjeste Grad er Udtryk for stor Intellektualitet eller forud

guaende Viden, bliver det ogsaa derigennem synligt, at denne Intel

lektualitet har eksisteret forud for Legemets Skabelse eller Tilblivelse. 

Da Intellektualitet kun kan blive til igennem Erfaringsoplevelser, maa 

Jeg'et saaledes forud for det fysiske Legemes Skabelse have haft en Til

værelse, hvori det netop har oplevet de Erfaringer, der har gjort det mu

ligt at skabe det nuværende fysiske Legeme i netop den Fuldkommenhed, 

det repræsenterer. 
Det bliver saaledes her synligt, at J eg' et har været forud for sit nu

værende fysiske Legeme og i denne forudgaaende Tilværelse endog væ

ret forsynet med Skabeevne og Intellektualitet fremtrædende i en saadan 

Grad af Vanebevidsthed eller "C. Viden", at det har kunnet skabe sit 

nuværende fysiske Legeme uden hjernemæssig Villieindblanding, men 

derimod udelukkende ved Automatfunktion paa samme Maade som dets 

Fodbevægelse under en Spaseretur. Det tØr vel nok forudsættes, at de 

fleste er klar over, at Individet befordrer en saadan Fodflytning ganske 
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automatisk eller vanemæssigt uden anden hjernernæssig Indblanding end 

den, der skal til for at hestemme V ejretningen, det vil spadsere. 

Da en Funktion kun kan blive til V ane ved Gentagelser, og V anen er 

det samme som Automatfunktion, og }eg'ets Skabelse af sit fysiske Le

geme viser sig at være en Automatfunktion, vil denne Funktion saaledes 

i sig selv være et uomstØdeligt Bevis for, - ikke alene, at }eg'et som 

"levende Væsen" har eksisteret forud for sit nuværende fysiske Legemes 

Tilblivelse, men ogsaa at dette Legemes Skabelse kun er en ren og skær 

Gentagelsesproces. Dette vil altsaa sige, at Jeg'ets Skabelse af sit nuvæ

rende fysiske Legeme kun udgØr et enkelt Led i en lang Række Skabel

ser af samme Art. Det har altsaa forud for sit nuværende fysiske Legemes 

Tilblivelse saa lang en Række Skabelser af fysiske Legemer at se tilbage 

paa, at denne Skabelsesproces nu er en ren Automatfunktion hos det. 

Men naar Evnen til at skabe nye fysiske Legemer ligefrem er saa do

minerende, at den paaviselig eksisterer som Rutine-, V ane- eller Auto

matfunktion hos ethvert levende V æ sen, hvorfor skulde et saadant V æ

sen saa ikke igen skabe sig et nyt fysisk Legeme eller Redskab, naar det 

gamle er udslidt eller paa anden Maade i sin nuværende Tilstand kom

mer ud for en Ødelæggende Katastrofe og bliver ubrughart? -

At det samme V æ sen i sit ny fysiske Legeme ikke har nogen Erindring 

om disse sine tidligere Legemer modheviser intet. Thi det nuværende 

fysiske Legeme staar og falder ikke med Erindringen. Den rent dagsbe

vidste Erindring, Individet er i Besiddelse af, dækker jo slet ikke engang 

det nuværende fysiske Legemes Eksistens. Hvem kan huske sit FØdsels

Øjeblik. Det er vist heller ikke almindeligt, at man kan huske sin etaars 

FØdselsdag?- Ja, er der ikke meget mere fra det nuværende Liv, man 

har glemt?-

Men naar det nuværende fysiske Legemes fØrste Eksistensperiode 

saaledes allerede fortaber sig i Fortidens MØrke, vilde det da ikke være 

unaturligt, om de tidligere Legemers Eksistenstid ikke gjorde det samme? 
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321. De rent dagsbevidste Erindringer betyder saaledes ikke noget 

i selve BevisfØrelsen af det levende Væsens Reinkarnation eller evige 

Eksistens. De udgØr kun det samme Væsens Erkendelse af Oplevelsernes 

Overfladekolorit indenfor Dagsbevidsthedsomraadet. De udtrykker saa· 

ledes Oplevelsernes rent midlertidige Farver, Vibrationer og Reaktioner. 

Men disse har kun ren lokal Betydning, hvilket vil sige, at de kun er af 

Interesse for V æ senet i Oplevelsestidspunktet. Selve denne Overflade

kolorit har ingen Betydning i et nyt fysisk Liv. Her er det udelukkende 

de tidligere Oplevelsers Omformning til Talenter, Anlæg eller Bevidst· 

hedsegenskaber, der er det væsentlige. 

Hvad et Væsen tilegner sig af Færdigheder, alt hvad det gØr til Vane

bevidsthed i et Liv, vil saaledes komme til at præge Skabelsen af dets 

ny fysiske Legeme og Tilværelse. Her vil det komme til at opleve disse 

Færdigheder og TilhØjeligheder som Anlæg og Talenter eller som Be

vidsthedsegenskaher, alt eftersom det i forudgaaende Liv har gjort disse 

til V ane. Det, det saaledes kommer an paa i det nuværende Liv, er ikke 

SpØrgsmaalet om en dagsbevidst hjernernæssig Hukommelse af en speciel 

Detaillering af, hvad det foretog sig i sit tidligere Liv, men derimod hvad 

denne Foretagsomhed har bevirket i dets nuværende Tilværelse, hvilke 

Muligheder eller Begrænsninger den har efterladt sig i dets Skæbne i 

Dag. Hovedsagen er saaledes, at det netop har Resultatet af sine Anstren· 

gelser i tidligere Liv med over i sin nuværende Tilværelse i F orm af T a· 

lenter og Anlæg. At det ikke kan huske, hvor mange Taarer, Sorger og 

Bekymringer, disse Anstrengelser eventuelt har kostet det i nævnte tid

ligere Tilværelse, betyder absolut intet. Og hvis det er daarlige Anlæg 

eller ulykkebringende TilhØjeligheder og Laster, det har bragt med sig 

som et Resultat fra et tidligere Livs Udskejelser, ja, da har det paagæl

dende V æ sen nok at gØre med at faa sin Mentalitet og sit Nervesystem til 

at holde til Erindringerne fra den heraf fØlgende nuværende ulykkelige 

Skæbne. Er de mange Nervesammenbrud og Sindslidelser, det daglige 

Liv udviser, ikke et tilstrækkeligt Bevis for, at Menneskenes Erindringer 
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fra det nuværende Liv i et saadant Tilfælde allerede har været en saa 

tyngende Belastning, at den langt har overskredet de paagældende V æ

seners mentale Bæreevne. Hvad skal saadanne V resener med yderligere 

triste og mØrke Erindringer? - Er det ikke netop en Velsignelse, at 

disse helt fortaber sig i Fortidens Mørke? - Og denne Velsignelse vil 

være saa meget desto stØrre, eftersom disse fortidige Erindringer umuligt 

vil kunne ændre Individets nuværende Lidelser. Det skete kan umuligt 

gØres usket. Der kan kun grædes over de forkerte Handlinger. Men til at 

frembringe Graad har hver Dag indtil Overflod af Midler. Taarefrem

bringende Erindringer fra tidligere Liv vil være saa temmelig overflØ

dige. Og at skabe noget overflØdigt er ikke de Veje eller Principper, Na

turen eller Forsynet anvender. 

322. Vi har her faaet et fØrste Indblik i "det levende Væsen" s dybe 

Mysterium og set, at det udgØr et uløseligt Sammenspil af tre store 

Grundprincipper, der igen ved samme Sammenspil bliver en urokkelig 

Enhed eller "et treenigt Princip". V ed nævnte Sammenspil bliver dette 

Princip i Form af "det levende V æ sen" i Stand til at frembringe "time

lige" eller ,,dØdelige" Realiteter, ved hvilke det kundgØr eller aaben

barer sin evige Eksistens og guddommelige Identitet som Livets og Ska

belsens Herre. 

Da Jeg' et saaledes kun kan kundgØre sin Eksistens og Bevidsthed igen

nem Reaktioner i Stoffet eller Materien, og disse Reaktioner er nØdsaget 

til at være endelige eller timelige, og disse igen er det eneste, der direkte 

kan sanses, bliver alt, hvad der direkte kan opleves, saaledes kun en Op

levelse af timelige eller endelige Ting. Intet Under at selve Jeg'et eller 

de evige Principper bliver helt borte for en hel Serie af Mennesker, der 

endnu staar paa et Stadium, hvor de ikke har Evne til at tilegne sig den 

indirekte Oplevelse af de evige Fakta, som det er den direkte timelige 

Oplevelses Formaal at skænke Individet. At samtlige Medlemmer af 

denne Serie derfor bliver Benægtere af deres eget Jeg's udØdelige og 

evige Natur og alle de hertil knyttede evige Faktorer, er naturligvis kun 



394 Live.ts Bog 

en SelvfØlge. Og den her skitserede Analyse af Jeg'ets evige Natur skal 

da heller ikke udgØre et fyldestgØrende Bevismateriale for denne Serie 

af Mennesker, men derimod kun være et forelØbigt Holdepunkt for den 

modne eller absolut fremskredent udviklede Forsker. Angaaende en 

mere udtØmmende Analysering maa jeg henvise til Emnets Specialanaly

ser senere i "Livets Bog". 

Her har vi altsaa kun faaet et forelØbigt Holdepunkt eller SkØn over 

den dybeste Aarsag til den Skabelse, den EnergiudlØsning eller kosmisk 

kemiske Proces, som Universets Materie udviser. Vi har saaledes her, fØr 

vi gaar over til den direkte Analysering af Materierne eller Stofferne, 

faaet et forelØbigt Glimt af en "kosmisk Kemiker" bag Stoffernes Reak
tioner, eller en Viden om, at der bag enhver Form for EnergiudlØsning 

findes "et levende Væsen". Og at det saaledes er ligegyldigt, om det er 

Bunden af Havet eller BØlgens Top, det er ligegyldigt om det er den 

dybeste Afgrund eller den evige Sne, om det er Stormens Susen eller det 

stille Havblik, om det er den jagende Sky eller den urokkelige Klippe· 

blok, om det er Solens glØdende Indre eller det er de frosne Have ved 
Polerne, det er ligegyldigt, om det er Engens Blomsterpragt eller Ørke

nens Øde Sandbjerge, thi alle disse Realiteter, deres Form, Farve, Kon

sistens eller hele Fremtræden er kosmisk kemiske Processer, er Resulta

ter af Bevidsthed, Tanke og Villie ligesaavel som alle de af Menneskene 

frembragte Realiteter: Huse, Maskiner, Skibe, Kunst, Literutur o. s. v. 

Intet kan blive til uden at være identisk med Virkninger af de to forud

guaende Principper: "Det guddommelige Noget'' og dets "Skabeevne". 
Disse to Principper er urokkeligt til Stede i absolut alt sanseligt, alt syn

ligt. Deaabenbarer sig for den udviklede lagttager ligesaavel i Mineral 

som i KØd og Blod. 
323. Vi har saaledes her, ikke alene konstateret, at der er Bevidst

hed, hvilket vil sige "et levende Væsen", en "kosmisk Kemiker", bag 

enhver Formdannelse, Skabelse eller Bevægelse, men ogsaa faaet et 

fØrste Indblik i, at de levende Væseners fysiske Legemer er "skabte" 
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Realiteter, er kosmisk kemiske Sammensætninger, idet de kun kan 

eksistere som identiske med Resultater af planmæssig Skabelse, der jo 

igen ikke kan eksistere uden at være U d tryk for logisk Tænkning, 

hvorved samme Legemes Tilblivelse bliver ligesaa stort et Bevis for Be

vidsthedsudfoldelse som selve de fysiske Frembringelser eller Ting, det 

levende Væsen er i Stand til at manifestere ved Hjælp af samme Legeme. 

Men derved er det jo ogsaa blevet synligt for os, at den almindelige fysiske 

Kemi, den Videnskaben opfinder og dyrker i sine Laboratorier og skriver 

BØger og Afhandlinger om til Universiteter og Læreanstalter, slet ikke 

dækker Virkeligheden, thi i saa Fald vilde nævnte Videnskab jo have 

været i Stand til paa de samme Laboratorier, rent hjernernæssigt eller 

dagsbevidst at skabe "vegetabilske" og "animalske" Maskiner, hvilket 

vil sige fysiske Legemer eller Organer analog med dem, de levende V æ

sener aabenbarer deres fysiske Tilværelse igennem. M en man har endnu 

aldrig set og vil aldrig komme til at se, at man paa rent fysisk Skabe

maade kan skabe Organer saasom Hjernemasse, Nyrer, Hjerter, Lunger, 

Kirtler o. s. v., der i paukommende Tilfælde, som en Slags "Reservedele" 

kan indsættes i Organismerne som en hundrede Procents Erstatning for 

de ordinære Organer ved disses eventuelle Lemlæstelse eller Undergang. 

Alt, hvad man her paa fysisk Maade frembringer i Retning af kunstige 

Lemmer, Øjne, Tænder, Hjerter o. s. v. viser sig altid at mangle lige 

akkurat det "Noget" i deres kemiske Sammensætning, der gØr de ordi

nære fysiske Organer "vegetabilske" eller "animalske". Det kunstigt 

frembragte vil derfor altid afvige fra det ordinære ved at tilhØre en hel 

anden Eksistensform, nemlig den "mineralske". 

324. Det jordiske Menneskes bevidste Skabelse strækker sig saaledes 

ikke længere end til den rent fysiske Kemi. Det arbejder endnu kun 

dagsbevidst med Stoffer, der udlØser sig i "mineralske" Facitter. Da disse 

Facitter ikke udviser noget selvstændigt Liv, hvilket vil sige, at de ikke 

rummer i sig en egen Fornyelsesevne, ved hvilken de kan holde sig selv 

vedlige og derfor som Modsætning til de "vegetabilske" og "animalske" 
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Stoffer, der fØrst "ældes" efter en V ækstkulmination, "ældes" fra og 

med deres allerfØrste Tilsynekomst eller Tilblivelse. V ed "ældes" maa 

i denne Forhindelse forstaas en stærk nedbrydende Degeneration. Alle 

mineralske Frembringelser er saaledes hundrede Procents udsat for 

"Tidens Tand", der Dag for Dag lader dem gaa deres komplette Ned

brydning eller OplØsning i MØde. At denne Nedbrydning for nogle mine

ralske Stoffers Vedkommende tager Aarhundreder eller Aartusinder, og 

for andres kun Timer eller Minutter, forandrer ikke Pincippet. Og 

denne Materie er derfor ogsaa blevet kaldt "livlØs". 

Anderledes forholder det sig med det vegetabilske og animalske Stof. 

Det har en vis Periode, hvor det med Glans modstaar "Tidens Tand". 

Det har i sig en Selvfornyelsesevne, der gØr, at det stadigt kan vokse frem 

til en skØnnere og smukkere Fremtræden, indtil det har naaet en vis Kul

mination, hvorefter det saa ligesom det mineralske Stof degenererer. Det 

er i Kraft af denne sin selvfornyende Egenskab, at det hurtigt er blevet 

opdaget af den moderne Videnskab som "levende". Og vi er saaledes 

her kommen til, tilsyneladende, to Slags Stof: det "livlØse" og det "leven

de". Men det er kun tilsyneladende. I Virkeligheden er alt Stof lige 

"levende". Der er ingen Forskel. Alt Stof udtrykker Bevægelse, ligesau

vel det mineralske som det vegetabilske og animalske. Og da den Bevæ

gelse, Stoffet repræsenterer, viser sig at være planmæssig, maa det være 

et Resultat af Intellektualitet. Men da Intellektualitet igen kun kan være 

en Egenskab ved et levende Væsen, bliver saaledes alt Stof i Verden 

Udtryk for Liv, kan kun eksistere som identisk med Liv. Alt er levende. 

325. Der er altsaa noget Stof, der er saa fremtrædende i sin Bevæ

gelsesart, at det er muligt for Menneskene at se, at det udtrykker Liv, 

medens der er et andet Stof, hvis Bevægelsesart ikke er saa fremtræ

dende, at det udtrykker noget særligt af de Ting, som for det uvidende 

Menneske er Kendetegnet paa Liv. Det er denne sidste Slags, vi udtryk

ker som "mineralsk", medens vi udtrykker den fØrste Slags som "vege-
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tahilsk" eller "animalsk". Medens Menneskene i deres Laboratorier og 

daglige praktiske Liv rent hjernebevidst arbejder med de "mineralske" 

eller "livlØse" Stoffer og skaber tilsvarende "livlØse" Resultater, kan de 

endnu ikke i nogen hØjere Grad dagsbevidst arbejde med de to andre 

nævnte "levende" Stoffer og skabe nye "levende" Resultater, hvilket vil 

sige: levende Organismer eller Legemer og Legemsdele. 

J ordmenneskenes kosmiske Kemi huserer altsaa ikke i Dagshevidst

heden, er endnu ikke en aahenlys Hjernefunktion saaledes som den fysi

ske Kemi. Det vil saaledes igen sige, at de samme Væsener i deres aaben

lyse, dagsbevidste Funktion i Virkeligheden kun beskæftiger sig med den 

"livlØse" Materie, og Verden maa da i tilsvarende Grad blive opfattet 

som en "livlØs" eller "dØd" Verden paa disse Væseners Tilværelses
planer. 

326. Hvad er da "Stof"? - Og hvad er det, der gØr "Stoffet" 

"levende"? - Som tidligere omtalt i "Livets Bog" vil alt Stof være at 

fØre tilhage til de seks store Grundenergier: Instinkt, Tyngde, Følelse, 

Intelligens, Intuition og Hukommelse. Disse store fundamentale Grund

energier eksisterer som udgØrende Kraftkilder for det i ethvert levende 

Væsen eksisterende Jeg. Disse Energier er saa nær forbundne med Jeg'et, 

at dette kun behØver at Ønske, og Energierne sætter sig straks i Sving

ninger, ja, selv det mest mikroskopiske lille Begær faar disse Energier 

til at overgaa i forskellige Komhinationsforhold. Som jeg fØr har ud

trykt, befinder Jeg'et sig paa "den guddommelige Trone" ganske hævet 

over alle Energier. Disse ligger jo som tjenende Kræfter under det, be

regnet paa at tages i Brug naar som helst det passer ind i J eg' ets V æren. 

Da Jeg'et saaledes paa denne "Trone" er udenfor sine seks Legemer og 

kun er knyttet til det andet Princip: "X 2", kan det her ikke udlØse nogen 

som helst anden Form for Manifestation end "Tiltrækning" og "Fra
stØdning''. Selve Oplevelsen af denne Funktion fornemmer Jeg'et som 

de allerfØrste spæde F ormer for Sympati og Antipati. M en F ornemmel-
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sen har endnu ikke detailleret F orm. Den er endnu en ubevidst Funk

tion, alene opretholdt i Kraft af et Organ i "X 2", jeg har givet Navnet 

"Skæbneelementet". 

En nærmere RedegØrelse af dette Organ vil finde Sted senere i 

"Livets Bog" under Specialanalyseringen af "X 2". Men her skal jeg 

dog lige nævne, at "Skæbneelementet" er et Organ, der udgØr Sædet for 

Opbevaring af det paugældende Væsens Evner, Anlæg eller Talenter. 

Enhver TilbØjelighed, enhver Karakteregenskab, enhver Dyd eller Last 

har her i dette Organ sin Rodfæstning. Disse Bevidsthedsnuancer, Dyder 

eller Laster, udvikles jo gennem Individets Gentagelse af særlige bestemte 

Manifestationsarter, der saa hver især ved denne Gentagelse bliver til 

V anebevidsthed, der igen er det samme som Selvfunktion. Det vil i Vir

keligheden igen sige, at der ved de mange Gentagelser har udviklet sig 

et lille Organ, der har den Egenskab at kunne tiltrække og frastØde de 

for den paugældende Manifestationsart nØdvendige Stoffer eller Ma

terier. Denne Funktion befordres ellers af Hjernen, hvilket kræver, at 

Individet maa være dagsbevidst med i Detailleringen ved de paugældende 

Materiers Konstellation eller Sammensætning. Men efterhaanden som 

Gentagelserne skrider frem, og det fØrnævnte lille Organ bliver mere og 

mere udviklet, bliver det i Stand til at kunne befordre Konstellationerne 

af Materierne eller Stofferne ved den paugældende Manifestation saa

ledes, at Hjernen aflastes for denne Funktion, der da skrider ud af Indivi

dets Dagsbevidsthed, bliver en Funktion, der tilsidst er saa selvstændig, at 

den sker, enten Individet vil det eller ikke. En saadan Funktion kalder 

vi en "U nderbevidstheds funktion". 

Af saadanne Funktioner har det levende Væsen mange. Til disse hØrer 

selve Hjertefunktionen, Kirtelfunktionen, FordØjelsesfunktionen, ja, 

selve Skabelsen af Individets fysiske og aandelige Legemer foruden de 

herigennem manifesterede Dyder eller Laster, Karakteregenskaber, al

mindelige Anlæg og Talenter eller absolut alt, hvad der sker i det levende 

V æ sen udenfor dets vaagne Hjerne- eller Dagsbevidsthed. Det lille Or-
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gan, der saaledes selvstændigt kan befordre en Funktion og derved af

laste Hjernens eller Dagsbevidsthedens Medvirken i denne, har jeg kaldt 

"Talentkernen". 

Saadanne "Talentkerner" kan ikke have Sæde i det fysiske Le

geme, ja, kan end ikke have Sæde i de aandelige eller overfysiske 

Legemer, idet disse jo ogsaa er et Resultat af "Talentkerner", er et Re

sultat af opelsket V anebevidsthed. Og det er jo netop i Kraft heraf, at 

man kan paavise U dØdeligheden som en virkelig videnskabelig Kends

gerning, idet man ved at konstatere, at Legemsskabelsen er et Resultat 

af forudgaaende opelsket V anebevidsthed, og denne V anebevidsthed kun 

har kunnet blive til igennem en tilsvarende forudgaaende fysisk Tilvæ

relse, og hvorved det saa bliver en Kendsgerning, at Individet har levet 

i et tidligere fysisk Legeme, har haft en tidligere fysisk Tilværelse, der 

igen har været baseret paa en forud for denne eksisterende Tilværelse 

og saaledes fremdeles. Det paugældende "Skæbneelement" med tilhØ

rende "Talentkerner", i hvilken Legemerne har deres Rodfæstelse, eksi

sterer altsaa ikke i selve disse Legemer, men fremtræder derimod som 

Detailler i den Realitet, vi kender som "X 2". Da dette "X" saaledes i 

Forbindelse med "X l" rummer selve Overkommandoen over eller er 

Fundamentet for en hvilken som helst Skabelse, en hvilken som helst 

Bevidsthedsnuance, et hvilket som helst Udtryk, der maatte komme til 

Syne i det levende Væsens Manifestation, vil vi fremtidig i "Livets Bog" 

kalde disse to "X'er" for "Overbevidstheden". 

Denne "Overbevidsthed"s Funktion har altsaa sit Udspring i "Skæb

neelementet" og eksisterer ikke som nogen klar Dagsbevidsthed. Den 

eksisterer derimod som en fuldkommen ubevidst Automatfunktion. Den 

lystrer de evige Love, paa hvilke "Spiralprincippet" i Udviklingen er 

baseret. "Skæbneelementet" er bygget op af den syvende .Grundenergi: 

M oderener gien. 

Da "Overbevidstheden" jo udgØr Kombinationen af hele Individets 

Evnefunktion, der igen bliver Basis for dets legemlige Fremtræden, i 
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fysiske saavel som i aandelige Materier, kan dets samlede Manifestation 

ikke undgaa at hrere Prreg af disse Love. Dette Prreg kender vi i den 

daglige Tilvrerelse som identisk med lndividets Udviklingstrin. De evige 

Love hevirker nemlig, at lndividets Manifestation eller Tilkendegivelse 

i Tilvrerelsen kommer til at foregaa i en evigt fortsrettende Rytme fra 

Kulminationen af en latent Tilstand til Kulminationen af en U dfoldel

sestilstand for derefter atter at hevrege sig mod en ny Kulmination af 

latent Tilstand og en ny Kulmination af U dfoldelse. Det levende V resens 

Manifestation eller Aabenbaring finder altsaa Sted som en Tiltagen i 

V rekst og en Af tagen i V rekst. Disse to U dfoldelsesformer er at udtrykke 

som henholdsvis udgtjJrende ,,Udvikling" og ,,lndvikling". 

327. Et Individs Vrekst igennem disse to Udfoldelsesformer er altsaa 

det samme som Passagen igennem det, jeg i f ~rste Bind af ,,Livets Bog" 

har hetegnet som en ,, U dviklingsspiral". Af nrevnte to Realiteter kender 

Lreserne allerede godt den f ~rste, idet alle de levende V resener her paa 

Jorden netop hefinder sig paa den Del af Spiralen, hvor den er den frem

herskende. Mindre kendt er derimod ,,Indvikling", der, som vi senere 

skal se, f~rst finder Sted paa helt andre Tilvrerelsesplaner. 

Det levende V resens Manifestation er denne evige Rytme under kastet. 

,,Overbevidstheden" ft/>res fra Stadium til Stadium igennem hele Spira

len. Denne F oreteelse f oregaar altsaa paa Basis af ,, T alentkernerne" i 

,,Skrebneelementet". Men da ,, Talentkernerne" kun kan eksistere som 

Resultater af forudgaaende optjJvede Manifestationsarter, og disse i deres 

ftjJrste Oprindelse i Form af ,,A. Viden" kun har kunnet eksistere som 

hjernebevidste Villiesakter, bliver ,,Overbevidstheden" s nutidige FtjJrelse 

gennem Stadierne, dens Tiltrrekning og FrasttjJdning til disse Stadiers 

forskellige Energier eller Stoffer, saaledes et Resultat af lndividets tid

ligere dagsbevidste Villiesakter eller Dispositioner, selv om samme nu

tidige FtjJrelse er ganske udenfor lndividets nuvrerende vaagne Dagsbe

vidthed. 
Selv om ,,Overbevidstheden" i sin U dfoldelse er automatisk og vir-
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ker udenfor Individets Dagsbevidsthed, er den dog alligevel en Frugt 

eller et Resultat af samme Individs fortidige bevidste Villie. Men 

naar denne Villie, som altsaa har Sæde i Dagsbevidstheden, saaledes er 

den fØrste, dybeste Aarsag til "Overbevidstheden" s Natur og Funktions

maade, bliver det her synligt, at det er Individet, der igennem sin Dags

bevidsthed skaber sin "Overbevidsthed" s fremtidige Karakter og Mani

festationsegenskaber og ikke omvendt, ligesom samme Individ ved en 

fortidig Dagsbevidsthed har skabt sin nuværende "Overbevidsthed" s 

særlige Reaktionsevne. "Overbevidstheden" s Natur er saaledes i Virke

ligheden kun Reaktioner af en tidligere Dagsbevidsthed. Individets nu

værende dagsbevidste Fremtræden og Villiesakter er altsaa absolut af

gØrende for, hvorledes dets "Overbevidsthed" i et kommende nyt fysisk 
Liv vil komme til at yttre sig. Individet kan saaledes i Dag bevirke, at 

dets fremtidige "Overbevidsthed" kommer til at ytre sig fuldkomment, 

gØr sit O p hav til Geni, men det kan ogsaa ved sin Dagsbevidsthed i Dag 
bevirke, at denne "Overbevidsthed" i Fremtiden gØr sit Ophav aandssvag 

eller sindssyg i sin fysiske Fremtræden. 

328. "Overbevidstheden" er saaledes Fundamentet for hele Indivi

dets Fremtræden. Dens fornemste Organ "Skæbneelementet" er For

ruudskammeret for Individets Evner og Anlæg, der i Form af "Talent

kerner" er nedgemt i nævnte "Element". Da Individets hele Manifesta

tion af Skabelse har sit Udspring herfra, baade hvad Opbygningen af dets 

fysiske saavel som aandelige Legemer eller hele dets samlede Manifesta

tion angaar, bliver det derigennem synligt, at denne "Overbevidsthed" 

ikke har Sæde i nogen af Individets seks Manifestationslegemer. Thi hvis 

den havde Sæde i disse, kunde den ikke have været forud for disses 
Skabelse. Da disse Legemer er Begyndelse og Afslutning underkastet, 

bliver det jo en Kendsgerning, at de Kræfter, de Evner og Anlæg, af 

hvilke disse Legemer er et Resultat, er udenfor disse Legemer, har været 

til fØr disses Eksistens. M en de kan ikke have eksisteret i noget "Intet", 

men maa have eksisteret i "Noget", som er hævet over denne Afbrydelse, 
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"Noget", der fortsat kan eksistere uafhængigt af Legemernes OphØr eller 

Undergang. Hvis ikke det var saaledes, kunde Individet jo umuligt over· 

leve sine Legemers Undergang, ligesom det jo heller ikke kunde have 

været forud for disses Skabelse. Disse vilde da aldrig nogen Sinde kunde 

være blevet til, thi i saa Fald skulde de have skabt sig selv. Stofferne, 

Kemikalierne skulde da pludselig af sig selv have begyndt at samle sig 

i logisk eller planmæssig Forbindelse. Vældig hensigtsmæssig Skabelse 

vilde finde Sted ganske af sig selv uden nogen Planlæggelse, uden nogen 

Tænkning, uden nogen Hjerne. Kaos vilde blive til Orden. "Stofferne" 

vilde frembringe "Skaberen". M en det er jo det modsatte af de virkelige 

Fakta. Det er en almengældende Kendsgerning, at det ikke er "det 

frembragte", men "Frembringeren", der er "Skaberen". 

Da Individets fysiske Legemer hØrer ind under "det frembragte", 

maa disse have en "Frembringer", der eksisterer udenfor og forud for 

Legemernes Eksistens. I Kraft af sin "Overbevidsthed", hvilket vil sige 

i Kraft af sit "X l" og "X 2", bliver det levende Væsen saaledes identisk 

med denne "Frembringer". Samme "Frembringer" bliver herigennem 

synlig som en evig Realitet. Det er altsaa i Kraft af denne "Overbevidst· 

hed", at det levende Væsen eksisterer som udØdeligt. I gennem nævnte 

"Overbevidsthed" er samme Væsen saaledes permanent fungerende. Det 

er i Kraft af denne, at det skaber sin "Reinkarnation" eller er sine 

Inkarnationers eller GenfØdslers virkelige Herre og Skaber. l Kraft af 

samme "Overbevidsthed" lever det altsaa i en uafbrudt Tilværelse, for· 

nyer sine Legemer eller Manifestationsredskaber. I Kraft af sin "Over· 

bevidsthed" eksisterer Individet lyslevende og fungerende ligesaavel i 

det, vi kalder "DØden", som i det, vi kalder "Livet". 

Da "Overbevidstheden" saaledes bliver det levende Væsens fornem· 

ste Redskab, idet den er Organet for Legemsopbygningen og i sig selv er 

udenfor "det timelige" trods sin indre Forvandlingsevne, kan vi ogsaa 

kalde samme "Overbevidsthed" for "Evighedslegemet". I dette Legeme 

har det levende Væsen i FrØtilstand ( "Talentkerneme") nedgemt Kon· 
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sekvenserne af tidligere Liv, hvilket igen vil sige det samme som Sædkor

nene til dets fremtidige talentmæssige Muligheder. Det er saaledes det 

samme dets virkelige "Skæbnelegeme". 

Nu vil man maaske indvende, at Anlæg og Talenter, Begavelse og 

Karakter, Fejl og Laster o. s. v. er arvede fra Forældrene; men denne 

Paastand er ingen Forklaring af de virkelige Fakta. Den er kun en ube

vidst camoufleret Bortforklaring af selve Problemet. Den er et spindel

vævsagtigt Dække over det store Hul eller den logiske Brist, der bliver i 

enhver Paastand, der gaar ud paa, at det levende V æ sen er et med sit 

fysiske Legeme og derfor staar og falder med dette og saaledes er ganske 

blottet for "UdØdelighed", og at Reinkarnation og Øvrige kosmiske Reali

teter derfor er Overtro eller Fantasi. Herom senere i Specialanalyserne 

i "Livets Bog". 

, Med Hensyn til "Overbevidstheden", da kan den ikke give Individet 

nogen hjernebevidst Oplevelse. Dens Funktion bestaar kun i en paa Til

trækning og FrastØdning baseret Organisering af de Energier, det pau

gældende Væsen skal bruge i sin samlede Manifestation. Men det gælder 

stadigt, at "Overbevidstheden" i sig selv ogsaa kun er et "Redskab" for 

Væsenet og udgØr ikke Væsenet. 

329. "Overbevidstheden" kunde ikke bruges af Væsenet, hvis der ikke 

til den ogsaa var knyttet en anden stor Faktor, nemlig "Underbevidst

heden". Medens "Overbevidstheden"s Organer i Form af "Skæbneele

ment" og "Talentkerner" eksisterer i den syvende Materie: "Moderener

gien", eksisterer den anden nævnte Bevidsthedsfaktors Organer i Ma

terier henhØrende under de seks andre Grundenergier i Tilværelsen. 

Som Organer for "Underbevidstheden" eksisterer det fysiske Legeme 

i Forhindelse med de fem andre Legemer, som det levende Væsen har til 

Raadighed for sin Manifestation. 

330. "Underbevidstheden" er igen at inddele i to Faktorer: "Dags

bevidstheden" og "Natbevidstheden". Ved "Dagshevidstheden" maa man 

her forstaa Individets vaagne, bevidste, villiemæssige Tankefunktion og 
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dennes Forplantning til Manifestation eller SynliggØrelse i Stoffet eller 

Materien, og denne Forplantnings Reaktioner som hjernernæssig bevidst 

Erf aringsoplevelse. 

Denne hjernemæssig bevidste Oplevelse er den hØjeste Form for }eg'ets 

Oplevelse, idet andre Former for Oplevelser i Forhold hertil er "DrØm
meoplevelser", hvilket vil sige, Oplevelser der mere eller mindre er 

ukontrollable af Væsenet selv, ja, er endog undertiden af en saadan 

Natur, at de helt unddrager sig Individets hjernebevidste Opmærksomhed 

og bliver da ubevidste Oplevelser. At saadanne ubevidste Oplevelser 

eksisterer, kommer i stor Udstrækning til Syne igennem den Uvidenhed, 

det jordiske Menneske blandt andet giver Udtryk for med Hensyn til 
Sygdomsaarsager, Aarsager til ulykkelige Skæbner o. l. Her ses det jo 

tydeligt, at Væsenet oplever en Mængde Realiteter, som i Virkeligheden 

er Virkninger af Oplevelser, der ligger udenfor den vaagne Hjerne- eller 

"Dagsbevidsthed". Da Virkningerne jo eksisterer som Kendsgerninger, 

kan man ikke komme uden om, at Aarsugerne ogsaa maa have eksisteret. 

Men da man ikke kender dem, har de altsaa ikke, saaledes som Virknin

gerne (Sygdommene og SkæbnemØrket), ligget indenfor "Dagsbevidst
heden". Hvis de havde ligget indenfor den vaagne Bevidsthed, vilde man 

jo kunne have værget sig imod dem. At man udvider sin Viden og efter

haanden kommer paa det rene med disse skjulte Aarsager, betyder kun, 

at "Dagsbevidstheden" er under U d vikling, og at Individet indlemmer 
mere og mere af sit Mellemspil mellem sig selv og Stofferne i enaabenlys 

bevidst Horisont. Denne bevidste Horisont eller "Dagsbevidstheden" er 

saaledes Sædet for Individets "Villie". Igennem den regerer det levende 

Væsen hele sin fremtidige Skæbne. De Dispositioner, det her tager, er 

bestemmende for hele dets Velfærd, dets Opbygning eller Nedbrydning 
af legemlig og sjælelig Befindende, dets Legemskultur og Forhold til 

Omgivelserne. "Dagsbevidstheden" er saaledes det levende Væsens hØje

ste Oplevelses/orm. Det er igennem denne, at Livets Oplevelse, Individets 

Identitet som GudesØn og dets evige Tilværelse eller UdØdelighed bliver 
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til realistisk Oplevelse, bevidst Kendsgerning og hermed til salig Livs

fylde. 

331. Denne "Dagsbevidsthed" fremtræder i seks hinanden overskyg

gende Variationer, nemlig een for hvert af Individets seks Manifestations

legemer. Nævnte V æ sen har saaledes en "lnstinktvariation", en "Tyngde

variation", en "FØlelsesvariation", en "lntelligensvariation", en "Intui

tionsvariation" og en "Hukommelsesvariation". Men som nævnt over

skygger disse Variationer hverandre og danner det Samarbejde, paa hvil

ket Individets hele vaagne eller bevidste Fremtræden er baseret. Af dette 

Samarbejdes Harmoni afhænger det paagældende V resens Fuldkommen

hed, dets Kærlighedsstandard eller lntellektualitetsgrad. Enhver U fuld

kommenhed i et Individs Manifestation eller Optræden vil altid kunne 

fØres tilbage til at have sit Udspring fra et Misforhold i de nævnte V a

riationers Samarbejde. Dette Misforhold vil igen skyldes, at en eller flere 

af de nævnte Variationer fremtræder med en altfor dominerende Over

vægt eller Undervægt i Forhold til den Konstellation, der udtrykker en 

absolut Ligevægt imellem Variationerne, og som maa udtrykkes som den 

normale. 

Ved den normale Konstellation af disse Variationer forstaas et For

hold, i hvilket een af de seks er den absolut fØrende og een latent, to 

under Udvikling og to under Indvikling. Hvis dette Forhold er til Stede, 

opstaar den mentale Ligevægt i "Dagsbevidstheden", vi udtrykker som 

den normale. Den normale Sindstilstand eller Ligevægt er altsaa ikke 

baseret paa en absolut lige stor Fremtræden af alle de seks Variationer 

paa een Gang. H vis man kunde udtrykke de nævnte Variationers Styrke 

i Gram, vil det altsaa sige, at f. Eks. 200 Gram af hver Variation umuligt 

vilde kunne være Basis for Bevidsthedsskabelse, grundet paa Grundener

giernes umaadelige Forskel i Styrke eller Energiudfoldelse. Man maa jo 

her huske paa, at de seks Grundenergier udtrykker en Skala af stigende 

Energistyrke, hvorefter de netop er at udtrykke i den bestemte Række

fØlge, i hvilken vi allerede har lært dem at kende. Hvis vi f. Eks. ud-
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trykker disse Energier ved en fælles Maalestok for Kraft, da vil Instinkt· 

energien altsaa udtrykke det færreste Antal Enheder. Hvis den f. Eks. 

udtrykker 20 Enheder pr. Gram, vil Tyngdeenergien udtrykke 40 pr. 

Gram, medens Følelses-, Intelligens-, Intuitions· og Hukommelsesener· 

gien henholdsvis i Forhold hertil da maatte udtrykke mindst 60, 80, 120 

og 100 pr. Gram. Hvis man nu tænker sig en Bevidsthed sammensat af 

lige mange Gram af disse Energier, vilde der absolut i en saadan Bevidst· 

hed ikke kunne eksistere nogen som helst Form for Instinkt·, Tyngde

eller F Ølelsesvariation, idet de tre andre Energier i Kraft af deres over

legne Styrkeforhold jo helt vilde beherske Situationen. 

I en Bevidsthed, hvor der eksisterede 200 Gram Intuitionsenergi vilde 

200 Gram Instinktenergi ikke gØre sig gældende, thi den sidste Energi 

vilde jo kun repræsentere en Kraftfylde paa 4000 Enheder mod den 

fØrste Energis 24,000 Enheder. Men da det er en Kendsgerning, at der 

er en hel Zone i Tilværelsen, hvor Instinktenergien er den fØrende i det 

levendeVæsens Bevidsthed, bliver det ogsaa en Kendsgerning, at denne 

Energi i et saadant Tilfælde er blevet Intuitionsenergien overlegen. Dette 

har da kun kunnet blive muligt i Kraft af at Instinktenergien er til Stede 

i samme Bevidsthed i saa rigelig en Mængde, saa dens Kraftenheder 

langt overstiger det Tal, som Intuitionsenergien repræsenterer i samme 

Bevidsthed. 

332. Men ligesom Instinktenergien har en Zone, i hvilken den er den 

fØrende Livsenergi, saaledes har hver enkelt af de fem andre Grund

energier ligeledes en Zone, i hvilken de er de fØrende. Og det er netop 

i Kraft heraf, at vi faar de seks Riger eller Tilværelsesplaner, der til

sammen udgØr det, vi allerede har lært at kende som en "Spiralzone". 

I ethvert af disse Riger er alle seks Grundenergier til Stede, men altsaa 

kun i det fØrnævnte F o r hold, hvilket vil sige, med een som kulminerende 

eller fØrende, een i latent Tilstand, to under Udvikling og to under Ind

vikling. Det vil saaledes aldrig nogen Sinde være muligt at se nogen af 

Grundenergierne i en hundrede Procents Renkultur. Den enkelte 
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Grundenergi kan altsaa nok eksistere som fØrende, men kun som en 

dominerende F aktor i en Kombination af alle seks Grundenergier, 

hvor de andre 5 Energier ogsaa er Realiteter, der spiller en Rolle, selv 

om denne er noget underordnet. Dette vil altsaa igen sige, at den sam

lede Verdensmaterie eller det Materiale, som det levende Væsen skal 

bruge for sin Manifestation og Oplevelse af Livet, i Virkeligheden bestaar 

af seks forskellige "Blandinger" af Grundenergierne. 

333. For at kunne arbejde med en saadan "Blanding" maa Væsenet 

have et Redskab eller et Organ. Et saadant Organ kalder vi et "Legeme" 

eller en "Organisme". Og af saadanne Organismer er Individets fysiske 

Legeme det mest kendte indenfor den jordiske Menneskehed. Da den 

kosmiske Blanding af Grundenergier, der her gØr sig gældende, har 

Tyngdeenergien tilfØrende Energi, medens Intuitionsenergien er latent, 

og FØlelses- og Intelligensenergien er under Udvikling, og Instinkt- og 

Hukommelsesenergien er under Indvikling, maa "Tyngdelegemet" (In

dividets fysiske Legeme) altsaa være et Legeme, der i særlig Grad er 

baseret paa at kunne være Individets Redskab i Korrespondancen eller 

Vekselvirkningen med denne kosmiske Materieblanding eller Energi

konstellation. 

Som vi ser, er det Skalaens laveste Energiformer, der er fØrende i 

Blandingen. Det levende Væsen, der maa skabe sin Tilværelse og Mani

festation af denne M aterieblanding, kan derfor heller ikke være af saa 

fremtrædende en Natur, som Væsener der har Legeme til at kunne skabe 

sit Liv og sin Tilværelse igennem en Vekselvirkning med en af de hØjere

liggende kosmiske Materieblandinger i Skalaen, hvor det er Intellektuel

energierne, der er fØrende. Dette kommer da ogsaa til Udtryk i de sam

lede levende Væseners Manifestation, idet denne netop giver Udtryk for 

en umaadelig indhyrdes Forskelligartethed i disse Væseners Fremtræden, 

der igen netop lige akkurat specificeres ud i seks Grundarter for Til

værelsesformer, nØjagtigt svarende til Skalaens seks kosmiske Materie

blandinger. Vi ser saaledes Væsener fra "lnstinkthlandingen". Disse 
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kalder vi "Planter". Vi ser V æ sener fra "Tyngdeblandingen". Disse kal

der vi "Dyr". Og her er i Virkeligheden endnu det jordiske Menneskes 

Hjemsted i Skalaen, saalænge "Tyngdeenergien", hvilket vil sige, den 

Energi paa hvilken al Krig og Lemlæstelse er baseret, den Energi, der 

giver sig Udslag i Militarisme og Krigsmaskiner, endnu er den fØrende, 

ja, i Virkeligheden slet ikke kan undværes i dets daglige Liv og Opret

holdelse af taalelig Tilværelse. 

Men indenfor samme Menneskehed begynder den næste kosmiske 

Materieblanding, den i hvilken "FØlelse" er dominerende, at komme til 

Syne. I samme Grad som denne "FØlelse" bliver kultiveret, hvilket vil 

sige, bliver blandet med et passende Kvantum "lntelligensenergi" og 

derved bliver omskabt til "Kærlighed", begynder det jordiske Væsen 

at befinde sig i det næste Rige: det rigtige "Menneskerige". Og det er 

jo ogsaa netop i Kraft heraf, at Menneskehedens store Vejledere giver 

den Forskrifter og Idealer, der netop fØrer til Tiltrækning imod Næste

kærlighed og Antipati mod det dyriske Princip: Egoismen, og fØrer den 

bort fra at hævne og dræbe, fØrer den frem til at tilgive. Disse Idealer 

er netop baseret paa en Bekæmpelse af Tyngdeenergien og en Stimu

lering af Brugen af Kærlighedsenergien. De sidste Tiders store Skoler, 

Universiteter og Læreanstalter er jo i allerhØjeste Grad Udtryk for en 

tiltagende Udvikling i Brugen af den intellektuelle Grundenergi: Intel

ligensen eller Forstandsenergien. 

334. Det er saaledes "Tyngdevariationen", der overskygges af "FØlel

ses-" og "Forstandsvariationen". Denne Overskygning former sig i In

dividets vaagne Bevidsthed som en Kamp mellem "det Onde" og "det 

Gode". Denne Kamp er identisk med det, vi kalder: "Den fysiske Til

værelse". Og det Legeme, igennem hvilken denne Oplevelse finder Sted, 

er Individets kØdelige "fysiske Legeme". Her i "Livets Bog" hedder det 

"Tyngdelegem et", fordi det er det Legeme, der er Speciallegemet for 

Individets Benyttelse af den eksplosive eller dræbende Energi: Tyngde

energien. Vi ser da ogsaa dette Legeme, der hvor Forstands- og Intel-
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lektuelenergierne endnu ikke rigtig har begyndt at overskygge Individet, 

udstyret med særligt Henblik paa Myrderi og SØnderlemmelse. Det er 

forsynet med meget skarpe Tænder og KlØr, stor Kraft og Styrke i For

bindelse med Egenskaber til Fordel for Udfoldelsen af mange Færdig

heder i det dræbende Princips Favør. Saalænge Legemet endnu befinder 

sig i denne Tilstand, kalder vi dets Ophav et "Dyr". Men efterhaanden 

som det samme Væsen mere og mere glider over til en stØrre Benyttelse 

af de intellektuelle Energier, har det forstaaet at skabe sig endnu bedre 

Materiale eller Redskaber for sin Udfoldelse af den dræbende Energi. 

Det har skabt sig Sværd og Spyd, Kanoner og Maskingeværer, Giftgas og 

Flammekastere for endelig at lade det hele kulminere i dets Frembrin

gelse af selve den Realitet, vi udtrykker under Begrebet: "Bomber". 

Denne Realitet er selve Kulminationen af Individets Brug af Tyngde

energien. Den er Tyngdeenergien i sin hØjeste Manifestation eller Udfol

delse. Den er her i sin hØjeste Kraftvælde: "Eksplosionen". 

Da Individet saaledes har kunnet tage Forstandskræfterne i Besid

delse og derved har kunnet skabe sig fornemmere Redskaber for sin 

dræhende Natur end Tænderne og KlØerne og paa alle Maader ernaaet 

frem til at kunne udfØre selve Drabsprocessen udenfor det kØdelige 

Legeme, er samme Legeme degenereret. Tænderne er ikke mere saa 

skarpe. Og Kløerne er blevet til "Negle". Et saadant V æ sen kalder vi 

ikke mere et "Dyr", men udtrykker det derimod som "Menneske". 

Men da det kun afviger fra det almindelige Dyrs Levevis ved at 

være endnu bedre udstyret eller udrustet til at betjene sig af det dræ

bende Princip end dette, er det let at se, at nævnte Væsen ikke er noget 

færdigt eller rigtigt "Menneske". Et rigtigt "Menneske" er jo et Væsen, 

i hvem Tyngdeenergien er aflØst af FØlelses- eller Kærlighedsvariationen. 

J eg har derfor i "Livets Bog" udtrykt dette, i dyriske Manifestationer 

blomstrende, Væsen for "det jordiske Menneske". Og vi er altsaa her 

ved den V æsensart, der er den fornemste paa det jordiske Tilværelses

plan. 
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Da dette Væsen i saa stor en Udstrækning betjener sig af Tyngde

energi, bliver samme Væsens Dagsbevidsthed eller vaagne bevidste Op

levelser i en overordentlig Udstrækning "Eksplosioner". Dets Fremtræ

den i daglig H andel og V andel, dets Forhold til M ed væsenerne, dets eget 

Syn paa sig selv, dets VilliesudlØsning og Mening om Livet og Forsynet 

er kun "Eksplosioner" i en mere eller mindre uhæmmet Fremtræden. 

Der, hvor dette kommer mest til Syne, er i Væsenets Hidsigheds- eller 

Raserianfald. I et saadant Anfald er Benyttelsen af Tyngdeenergi saa 

voldsomt fremtrædende i Væsenets Villie, at det undertiden haade vil 

flaa sig selv og andre, eller alt hvad det kommer i Nærheden af. Det er 

i sig selv "en levende Bombe". 

Men Tyngdeenergien er ogsaa i hØj Grad til Stede i samme Væsens 

"Kærlighedsforhold". Et saadant Væsens hØjeste Sympatiudfoldelse fin

der hovedsagelig kun Sted igennem den Bevidsthedsnuance, vi kalder 

"Forelskelse". Men hvad er "Forelskelse" andet end lidt hæmmet Eks

plosion. "Forelskelse" gØr jo Væsenet til et levende Krater. Hvis den 

Forelskede ikke opnaar Genelskelse, men derimod bliver Vidne til, at 

den Elskede nærer Sympati for andre Væsener eller Ting, da opstaar 

"Skinsygen", der i værste Tilfælde kan gØre sit Ophav til Morder, og i 

mildeste Tilfælde til Melankoliker. I fØrste Tilfælde vil dette jo sige, 

at Tyngdeenergien har faaet Overtaget. "Den levende Bombe" er eksplo

deret. l sidste Tilfælde vil det i Virkeligheden sige, at Følelsesenergien 

i V æ senet er for stærk. Den hinder Tyngdeenergien, saa den ikke kan 

faa Overtaget. "Bomben" kan ikke komme til at eksplodere. Den kan 

blot ligge og "ulme" eller "ryge" sin Kraft ud. 

Men det var kun Yderpunkterne. Imellem disse Punkter findes der 

jo et Utal af Stadier for mental Udfoldelse, der alle mere eller mindre 

vil være en Kamp imellem Følelsesenergien og Tyngdeenergien om Over· 

taget i Væsenets Bevidsthed. N aar et Væsen skælder ud, bruger Skælds

ord og Øgenavne, bagtaler et andet Væsen, er misundelig e. l., er alle 

saadanne Manifestationsarter i Virkeligheden kun stærkt hæmmet Mord-
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lyst. Væsenet har for megen FØlelse til at begaa direkte Mord. "Bomben" 

blot "hvæser" og "sprutter". Den kan ikke "eksplodere". Væsenet kan 

ikke blive Morder. Det kan kun fremtræde som "Kværulant". En "Kvæ

rulant" er saaledes i Virkeligheden kun "den levende Bombe", der har 

mistet sin Eksplosionsevne og derfor kun kan faa UdlØsning paa oven

nævnte M aade. Den udspyr "Gnister", der af og til godt kan ramme, svie 

og brænde sit Ophavs Medvæsener uden dog helt at kunne gØre det af 
med dem. 

Alt eftersom U d viklingen skrider frem, faar det jordiske Menneske 

igennem sine Lidelser mere og mere Følelsesudvikling, hvilket vil sige, 

at det bliver mere og mere dygtigt til at anvende kultiveret Følelses

energi i sin Mentalitet. Og det er jo netop derfor, det kommer til at af

vige fra det almindelige Dyr. Medens Dyret i Junglen slet ikke kender 

til alle disse Kværulanttilstande, men enten helt maa dræbe Fjenden 

eller selv blive dræbt, saa er J ordmenneskets hele Tilværelse kun en 

eneste stor Jongieren med Bevidsthedsmateriale eller Tanker, der i Vir

keligheden kun er bunden M ordlys t. Det bliver irriteret og stØdt, det bli

ver vred eller gnaven. Det har for megen Følelse til at kunne dræbe, 

men ikke nok til at holde Tyngdeenergien helt i Skak. Det sejgpiner sine 

Ofre. Det fØrste Resultat af Dyrets Forvandling til Menneske er altsaa 

"K værulantstadiet". 
335. Efterhaanden som Væsenet bliver beriget med Lidelseserfarin

ger, bliver det omskabt til mere og mere at kunne benytte kultiveret FØ

lelse som Bevidsthedsmateriale. Det bliver Eksplosionsenergien over

legen. Der bliver Ro eller Fred i Bevidstheden. Og Væsenet bliver mere 

og mere synligt som det rigtige "Menneske", hØjt hævet over "Kværulant
stadiet". Det tilgiver sine Fjender. Det ved, at disses V æremaade er en 

naturlig SelvfØlge. Det ved, at Tyngdeenergien raser i deres KØd og Blod, 

og at de har for lidt FØlelsesenergi til at kunne beherske den og derfor 

ikke kan være anderledes, end de netop er. Et Væsen kan dog ikke be

kæmpe en Gift, til hvilken det ingen Modgift har. Et Væsen, der for-
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langer dette, kan ikke være særligt udviklet, men repræsenterer i aller

hØjeste Grad et af de Væsener, der "ikke vide hvad de gØre". Det er 

endnu et Væsen, der ikke har Intellektuelenergierne som fØrende Be
vidsthedsmateriale. 

336. Da den dyriske jordmenneskelige Tilværelse i saa stor en Ud

strækning befordres af Eksplosionsenergier, fØlger der naturligvis en 

stor Ødelæggelsesproces i dens Fodspor. Det er ikke alene Drab og Øde

læggelse af Medvæsenernes Legemer, men det er ogsaa den Ødelæggelse, 

der finder Sted i selve Væsenets eget kØdlige Legeme. Den eksplosive 

Energi afstedkommer et umaadeligt Slid paa Nerverne, der igen mere el

ler mindre svækker eller lammer Individets Bevidsthedsudfoldelse og 

V el være. En saadan Svækkelse eller Lammelse kendes i den daglige Til

værelse som "Træthed". "Træthed" er altsaa i Virkeligheden Resultatet 

af en Mængde smaa mikroskopiske SØnderlemmelser i selve Nervernes 

Stof, Saar og Rifter i Nervernes "KØd". Da Sønderlemmelserne er mikro

skopiske, bliver Smærterne heraf ogsaa mikroskopiske. Det er denne, 

deres mikroskopiske Natur, der bevirker, at vi kun oplever disse Smær· 

ter som "Træthed". "Træthed" udgØr saaledes kun mikroskopiske 

Smærtefornemmelser. 

337. Men da Nerverne er "Ledninger" for Individets sjælelige eller 

aandelige Kræfter, hvilket igen vil sige Tankeenergier, og disse "Led

ninger", som nævnt, ved en hel Dags Oplevelser eller Bevidsthedsfunk

tion er blevet flossede eller mere eller mindre sØnderlemmede, bliver 

de mere og mere ubrugelige som "StrØmledere" eller Bærere af Bevidst· 

hedsfunktionen, og Individet kommer derfor i tilsvarende Grad i en Til

stand, hvor det maa kæmpe med at holde sig bevidst. En saadan Tilstand 

kalder vi "Søvnighed". Men tilsidst bliver "Trætheden" eller SØnder· 

lemmelsen i Nerverne af en saa dominerende Art, at Individet slet ikke 

kan holde sig vaagen. Det glider over i en permanent "bevidstlØs" Til

stand. Denne Tilstand kalder vi "SØvn". Under denne Tilstand sker der 

ingen Tankefunktion i den fysiske Hjerne, og fØlgelig bliver der heller 
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ingen videre "StrØmfØring" igennem de fysiske Nerver. Men idet "StrØm

fØringen" saaledes bringes til OphØr, standser Slitagen paa Hjerne og 

Nerver. Disse begynder da at læges. Sønderlemmelsen udbedres. De mi

kroskopiske Rifter og Saar forsvinder. Og i LØbet af nogle faa Timer er 

hele Skaden udbedret. Og med denne Udbedring begynder Individets 

Tankefunktion igen. De aandelige Kræfter eller Energier fØres ind i det 

fysiske Nervesystem, og Bevidsthedsfunktionen kommer atter igang. Og 

vi siger om Individet i en saadan Situation, at "det vaagner". Med denne 

Opvaagnen begynder dets dagsbevidste Oplevelse af dets fysiske Til

værelse at gØre sig gældende. Den fysiske Tilværelse kommer saaledes 

til at fremtræde i to Variationer, nemlig, som en "vaagen" og en "so

vende" Tilstand. Medens den "vaagne" Del af den fysiske Tilværelse 

er knyttet til Lyset eller Dagen, er den "sovende" Del af samme Til

værelse knyttet til MØrket og Natten. Og det er naturligvis i Kraft heraf, 

at de to Tilstande henholdsvis har faaet Navnet: "Dagsbevidstheden" og 

"N a thevidstheden". 

Naar de jordiske Væsener saaledes maa opleve deres Tilværelse som 

en "vaagen" og en "sovende" Tilstand, er det udelukkende for at kunne 
holde det fysiske Legeme vedlige. Denne H v ile kan kun blive absolut 

fuldkommen ved den totale Standsning af selve "Vaagenbevidsthedsfunk

tionerne". Den hærende Energi for disse Funktioner er jo, for de jordi

ske Menneskers Vedkommende, "Tyngdeenergien" eller "Eksplosions

energien", altsaa den Energi, der efterlader den stØrste Slitage i Nerve

systemet og derfor kræver den tilsvarende stØrste Sovetilstand, for at 

faa Slitagen eller SØnderlemmelsen i Nervesystemet helbredet. De jordi

ske V æ sener er saaledes de Væsener i Tilværelsen, der kræver den læng

ste Sovetilstand eller befinder sig i den stØrste "N athevidsthedstilstand". 

M en efterhaanden som Væsenerne udvikler sig og mere og mere kom

mer til at anvende hØjere Energier, hvilket vil sige Energier, der udgØr 

Kontraster til Tyngdeenergien, bliver SØnderlemmelsen af Nerverne 

mindre og mindre. Dette betyder saa igen, at der bliver mindre og min-
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dre at helbrede. Og SØvnen maa derfor ogsaa blive tilsvarende mindre. 

M en derved kommer Væsenernes Dagsbevidsthed i tilsvarende Grad til 

at befinde sig i Vækst og vil engang omtrent komme til at ophæve Nat· 

bevidstheden, saa denne derefter kun vil være af en ganske latent Natur. 

Og Individets Tilværelse er da af en hel anden Form end den nuværende. 

Men saalænge V æ senet endnu befinder sig i Dyreriget og maa an· 

vende den sØnderlemmende Energi i en tildels ubehersket Tilstand, da 

betinges dets Tilværelse og Velvære af en temmelig omfattende Nat· 

bevidsthed, for at Skaden kan udbedres. 

338. H vad er da Natbevidstheden? - Er den ikke andet og mere end 

en blot og bar Hviletilstand. N ej, i det almindelige jordiske Menneskes 

Opfattelse er den ikke andet eller mere, da det ikke har Evne til at 

tilegne sig nogen særlig selvoplevet Viden om den. Det er kun i 

Stand til at se denne som en Hviletilstand. I dets Bevidsthed staar den 

slet og ret kun som en "bevidstlØs" Tilstand, idet det ikke paa normal 

Maade kan erindre sig nogen som helst oplevede Detailler under denne 

Tilstand. Dog kan det hænde, at det, naar det vaagner op af Søvnen, har 

i sig ligesom Fornemmelsen af at have oplevet noget. Ja, disse Oplevel

ser kan endog staa meget tydeligt og klart i Erindringen, selv om de i 

de fleste Tilfælde er uklare og ulogiske. Saadanne Oplevelser er kendt 

under Begrebet "DrØmme". "DrØmme" er saaledes virkelige Tankereak· 

tioner i Individets Bevidsthed. Men da Tankereaktioner igen er det 

sam1ne som "Oplevelser", bliver "DrØmme" identiske med realistiske 

O pievelser. 

Men da de adskiller sig fra de almindelige fysiske Oplevelser derved, 

at de ikke saaledes som disse, finder Sted gennem de fysiske Øjne, Øren, 

Hænder, Fødder, eller Øvrige Dele af det fysiske Legeme, idet dette med 

Undtagelse af de livsbetingende Automatfunktioner, saasom BlodomlØb 

og Aandedræt, er sat ud af Funktion, bliver de indtil en vis Grad op· 

fattet som uvirkelige af det jordiske Menneske, i Særdeleshed da de jo 

ikke er underkastet nævnte Væsens bevidste Villiekontrol, men frem-
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træder som tilsyneladende Tilfældigheder, der kan udlØse sig i de mest 

uventede Tilfælde. "DrØmme" gØr det saaledes til Kendsgerning, at der 

eksisterer to Slags realistiske F ormer for "vaagen" Tilstand, nemlig, en 

vaagen dagsbevidst Oplevelsesform igennem de fysiske Sanser, og en i 

Virkeligheden ligesaa "vaagen" Oplevelsesform i en Tilstand, hvor de 

fysiske Sanser er sat ud af Funktion. Begge Oplevelsesformer opleves af 

Individet som Tankefunktion og er lige realistiske. Væsenet "ser" i 

DrØmme Landskaber, Byer og Mennesker, Dyr, Blomster, Materier eller 

Stoffer, det "ser" Sorger, Ulykker, Lemlæstelser og Lidelser, Lykke og 

Glæde ligesaa virkeligt som i den vaagne fysiske Bevidsthed. J a, det kan, 

saalænge det er i DrØmmetilstand, absolut ikke afgØre, hvilken af de to 

Tilværelsesfonner det befinder sig i. Fra sin "DrØmmetilværelse" faar 

Individet efterladt sig ligesaa realistiske Erindringer om "grØnne Skove", 

"Enge", "Marker", "Dyr" og "Mennesker", "Sorger" og "Glæder" som 
efter den vaagne fysiske Tilværelse. Dog er der visse Ting, der under

tiden afslØrer, at Individet i "DrØmmetilværelsen" ikke i saa hØj Grad 

er underkastet Tyngdeloven som i den fysiske Tilværelse. Der afslØrer 

sig her en langt mere frigjort Tilstand end den, det jordiske Væsen er 

underkastet i sin Oplevelsestilstand igennem det fysiske Legeme. Her 

kan man f. Eks. opleve at "svæve" frem gennem Rummet, ligesom man 

ogsaa undertiden kan opleve en rent "kropslig" Forvandling paa sin Tan

kes Bud. Man kan opleve sig selv som Barn, som ung eller gammel alt ef· 

ter sin Villieindstilling. Man er heller ikke i den Grad stedbunden som i 

den fysiske Oplevelses/orm. Der er saaledes mange Oplevelser her, der 

er ganske afvigende fra, hvad man kan opleve i den vaagne fysiske Til

værelse. 

DrØmmen gØr det altsaa til Kendsgerning, at der eksisterer en hel 

anden Oplevelsesform end den fysiske, og dermed en hel anden Verden 

end den rent materielle. Det jordiske Væsen lever saaledes i to Verdener. 

339. Gennem sit fysiske Legeme bliver det muligt for Jeg'et at for

nemme Reaktionerne af dets Legemes BerØring med den fysiske V er-
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den. Denne Reaktion er altsaa "Dagsbevidstheden" eller Individets 

vaagne fysiske Bevidsthed. Men da det ogsaa, som nævnt, kan opleve 

Reaktioner analogt med de fØrnævnte Reaktioner i en ligesaa realistisk 

Tilstand, uden at det fysiske Legeme er i Funktion, bliver det en Kends

gerning, at disse Reaktioner (DrØmmeoplevelserne) maa være Resulta

tet af ]eg'ets BerØring med noget andet end den fysiske Verden. 

H vad er saa dette andet? - J a, det gængse Svar herpaa er jo, at disse 

Reaktioner eller Oplevelser er "DrØmmesyner", "Feberfantasier", "Hal

lucinationer" eller "Indbildning". Men ingen af disse Begreber udtryk

ker noget som helst videnskabeligt Svar paa SpØrgsmaalet. Tværtimod, 

de udtrykker kun Kulminationen af sit Ophavs totale Uvidenhed og 

Naivitet paa dette specielle Omraade. At disse Oplevelser er "DrØmme

syner", ved jo enhver. At de forekommer under Feber, er ikke mere op

lysende end deres Forekomst under enhver anden Forstyrrelse eller Hin

dring for den normale Søvns Indtræden. At de er "Hallucinationer" bli

ver svært at bekræfte i Tilfælde, hvor DrØmmene har været realistisk 

Vejledning for den vaagne Dagsbevidsthed, har været Forudsigelse af 

Ting i det paugældende Væsens Skæbne, som senere nØjagtig er kom

met til at gaa i Opfyldelse. "Hallucinationer" kan det heller ikke 

være i en saadan Situation, hvor Væsenet igennem sin DrØm bliver i 

Stand til at beskrive Ting, det aldrig fØr har set eller anet eksisterede, 

i en saa nØjagtig Detaillering, at den er hundrede Procents i Overensstem

melse med Virkeligheden. At forklare en saadan psysisk Oplevelse som 

et Resultat af "Indbildning" lader sig heller ikke bringe i Overensstem

melse med Logik. Og SpØrgsmaalet staar saaledes endnu ganske ubesva

ret. Tilbage bliver stadig den Kendsgerning, at Individet i sin DrØmme

tilstand "ser", "hØrer", "lugter", "smager" og "fornemmer", skØnt alle 
de fysiske Organer for disse Funktioner er i Hviletilstand. Og da denne 

Oplevelse, saalænge den staar paa, er ligesaa virkelig som den vaagne 

fysiske, ja, det paagældende Væsen ved endog slet ikke af, at det "drØm· 
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mer", men befinder sig i en ligesaa realistisk Oplevelsesform som i den 

vaagne Tilstand, ja, nævnte Oplevelsesform overgaar endog undertiden 

den, idet det "sete" eller "oplevede" har været paa Steder, der ligger Tu

sinder af Mile borte fra det Sted, hvor Væsenets fysiske Legeme sov under 

"Oplevelsen", kan en DrØmmetilstand ikke ignoreres som noget uvirke

ligt af den nØgterne Forsker. Tværtimod, for ham bliver DrØmmetilstan

den i Virkeligheden et fØrste realistisk Bevis for, at der eksisterer en 

anden "V aagentilværelse" end den fysiske, i hvilken Individet kan være 

i fuld bevidstheds- eller tankernæssig Aktivitet, selv om det fysiske Le

geme er ganske ude af Funktion. H vordan man saa end vil forklare Pro

blemet, vil den Kendsgerning altsaa staa urokkelig, at DrØmmetilstanden 

hos de levende Væsener undertiden afslØrer sig som identisk med 

Oplevelse af "Forudsigelse", "Fjernsyn", "Vandring udenfor det fysiske 

Legeme", "Hensættelse til fjerne Steder", "Oplevelse af Ting eller Be

givenheder de paugældende Væsener ikke har kendt det allerringeste til 

i vaagen fysisk Tilstand". 

Det kan godt være, at DrØmmetilstanden kun i en meget lille Ud

strækning viser sig at være identisk med disse Tilstande. Men det for· 

andrer jo ikke dens Identitet som Bevis for Eksistensen af en anden rea

listisk "Vaagentilværelse" end den fysiske, hvis blot der forekommer eet 

eneste Tilfælde, der kan dokumenteres at være identisk med de fØr

nævnte Fænomener. Dette ene Tilfælde vil da i tilstrækkelig Grad være 

Udtryk eller Bevis for, at en hØjere eller mere frigjort Oplevelsesform 

end den fysiske eksisterer, altsaa en "Vaagentilværelse" i hvilken man 

kan opleve Ting, det er umulig at opleve i den fysiske "Vaagentilvæ· 

relse". Og fØlgelig bliver det ogsaa dermed en Kendsgerning, at Individet, 

som nævnt, eksisterer i to Verdener. 

DrØmme er altsaa i visse Tilfælde Udtryk for en Slags virkelig posi

tiv Dagsbevidsthed eller "V aagentilværelse", selv om denne er af en gan

ske anden Natur end den fysiske Dags bevidsthed. Den ene F orm er altsaa 
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en "V aagentilstand" baseret paa det fysiske Legeme og dets Nervesystem. 

Den anden er en "Vaagentilstand" med "Syn", "Lugt", "Smag" og "For
nemmelse", der ganske er uafhængig af de fysiske Sanser. 

340. Nu vil man maaske indvende, at DrØmmeoplevelserne ikke 

kunde finde Sted, hvis det fysiske Legeme var et "Lig''. Men hvorfra 

ved man det? Findes der nogen som helst Realitet, der gØr dette blot i 

allermindste Maade sandsynligt?- Nej og absolut nej. Der findes ikke 

en eneste Ting, der paa nogen som helst Maade gØr det til Kendsgerning, 

at den nævnte "V aagentilstand" ikke skulde være i Stand til at eksistere 

og fortsætte, selv om den Proces, vi kalder "DØden", pludselig indtraadte 

i det fysiske Legeme. Derimod viser alle Ting, at den netop eksisterer 

og fortsætter. 

Man maa naturligvis her gØre sig klart, hvad det fysiske Legeme i 

Virkeligheden er Redskab for. Det er dog almenkendt, at det er et Red

skab for J eg' ets direkte BerØring med de fysiske Materier eller den rent 

materielle Energi, de rent materielle Ting i den daglige Tilværelse. Men 

DrØmmene viser sig jo at være Oplevelser, der finder Sted uden de fy

siske Sansers Medvirken. At disse sidste Oplevelser i mange Tilfælde 

viser sig at være brudstykkernæssige Genoplevelser af Ting, man har 

oplevet eller tænkt paa i den vaagne fysiske Tilværelse, ophæver jo 

ikke deres Identitet som "Oplevelser". Man vil her sige, at det er "Erin

dringsbilleder" fra den fysiske Dagsbevidsthedstilværelse. Men hvad er 

"Erindringsbilleder?- Er vi ikke her allerede inde paa en Oplevelses

form, der ikke er fysisk?- Er "Erindringer" ikke netop Detailler i et 

Væsens "indre Verden", altsaa en Verden det har ved Siden af den ud

vendige fysiske? -
Naar et Væsen "erindrer" sig noget, er det saa ikke det samme som. 

at det "ser" eller "skuer" ind i sit eget opsamlede Erfaringsmateriale? 

-Er dette Materiale ikke netop en Verden af Detailler, baade skØnne og 

uskØnne, baade behagelige og ubehagelige? -
At alle disse Detailler kun udtrykker Oplevelser eller Ting, der alle-
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rede har fundet Sted i den vaagne fysiske Tilværelse, forandrer jo ikke 

den Kendsgerning, at ]eg'et i Kraft af Erindringsevnen "ser'' eller "op
lever" disse Ting en Gang til. Men naar det paa denne Maade oplever 

disse Ting igen i alle deres Detailler gennem Erindringen, bliver det en 

Kendsgerning, at Erindringsevnen ikke er en fysisk Oplevelses/orm, i 
Særdeleshed da den finder Sted ganske uafhængigt af, om det, der erin

dres, forlængst har ophØrt med at eksistere paa det fysiske Plan. Men 

naar ]eg'et, trods dette, alligevel kan "se" disse Ting i Detailler, Farver 
og Lys, Struktur og StØrrelse, bliver det en Kendsgerning, at disse maa 

eksistere som "Kopier". Men naar de eksisterer som hundrede Procents 

"Kopier", eksisterer som Ting, der har Farve og Struktur, bliver det og

saa en Kendsgerning, at de maa eksistere i en Art Materie. Virkelige 

realistiske Ting kan ikke eksistere i noget "ingenting". Denne Materie, 
i hvilken disse Detailler er manifesteret er altsaa ikke fysisk og kan der

for hverken hØres, ses eller paa anden Maade opleves igennem de fysi
ske Sanser. Det bliver dermed en Kendsgerning, at ]eg'et, foruden at 

befinde sig i den fysiske Verden, ogsaa kan befinde sig i en anden V er

den og opleve gennem Materier, der ikke er af fysisk Natur. Og det er 
da ikke saa mærkeligt, at Oplevelserne i denne anden Verden kan finde 

Sted, selv om det fysiske Legeme med alle dets Sanser er i fuldstændig 

H v ile eller Søvn. 
N aar Erindringsoplevelsen finder Sted, medens Individet befinder 

sig i den vaagne fysiske Dagsbevidsthedstilværelse, kalder vi den "Hu

kommelse". N aar den finder Sted paa et Tidspunkt, hvor Individet be

finder sig i N atbevidstheden, altsaa under dets SØvn, udtrykker vi den 

som "DrØm". 
341. Men Erindringsoplevelser er jo kun Genoplevelse af "Fortiden". 

Denne anden Verden viser sig ogsaa at have en realistisk "Nutid" og 

"Fremtid", hvilket ogsaa kommer til Syne gennem det levende Væsens 

DrØmmeoplevelser. Disse er nemlig, som vi allerede har berØrt, ikke altid 

"Erindringer" eller Genoplevelser af Ting, som Individet fØr har op-
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levet. DrØmmene afslØrer sig jo ogsaa undertiden som "Fjernsyn", hvil

ket vil sige, som "Syn" af Ting, der virkelig sker et eller andet Sted henne 

i OplevelsesØjeblikket, og som altsaa her paa en mystisk Oplevelses

maade for fØrste Gang kommer til Individets Kundskab. 

M en det er ikke alene over Afstand eller i Rum, at J eg' et saaledes 

kan opleve gennem sin DrØmmetilstand. Det kan ogsaa opleve ,,Fjern· 

syn" i Tid. Det er sket under DrØmme, at Jeg'et oplever Ting i 

Detailler, der fØrst vil komme til at ske paa det fysiske Plan paa et 

senere Tidspunkt. DrØmmetilstanden afslØrer her en Oplevelses/orm, 

gennem hvilken Jeg'et kan tilegne sig Forudviden om Fremtiden. Disse 

to Oplevelses/ormer: Fjernsyn i Rummet og Fjernsyn i Tiden er jo rene 

Nyoplevelser. Individet faar her tilegnet sig en hel ny Viden. Da det 

saaledes gennem sin DrØmmetilstand kan tilegne sig hel ny Viden, gØre 

nye Erfaringer, bliver nævnte Tilstand her synlig som en realistisk eller 

virkelig Oplevelses/orm. Og da Oplevelserne er sket uden ved Hjælp af 

fysiske Sanser af nogen Art, (ja Væsenet oplever undertiden i en saadan 

Situation at se sit eget fysiske Legemes sovende Tilstand, det ser sig selv 

ganske udenfor sit fysiske Legeme), bliver denne Oplevelsesform i sig 

selv et uomstØdeligt Bevis for J eg' ets Tilstedeværelse og Liv i en "under

fysisk" Verden. Det kan opleve i en Materie og Verden, der ikke er fy· 

sisk. Da det er denne underfysiske Tilstand og Verden, man henholds

vis udtrykker som en "sjælelig Tilstand" og en "sjælelig Verden", bliver 

denne Tilstand og Verden saaledes synlig som en virkelig Realitet. Hele 

Jeg'ets Tilknytning til denne sjælelige Tilstand og Verden sker altsaa 

igennem den U nderbevidsthedsafdeling, der udgØr dets N atbevidsthed. 

242. Naar det levende Væsens DrØmme saaledes er realistiske Op

levelser i en anden Verden, hvor kan det saa være, at J ordmenneskene 

regner saa lidt med denne Tilstand? - Hvor kan det være, at "Sjæle

verdenen" ikke er blevet mere populær og kortlagt for længe siden? -

Naar DrØmmetilstanden ikke har været i Stand til at efterlade sig 

mere haandgribelige og overbevisende Indtryk af den nævnte anden V er· 
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dens og Tilværelsesforms Eksistens, end Tilfældet er, skyldes det sim· 

pelthen den Omstændighed, at selve DrØmmetilstanden er en abnorm 

Oplevelses/orm. Nævnte Oplevelsesform er jo fuldstændig baseret paa 

H ukommelsesevnen. DrØmmetilstanden bestaar jo kun i en OverfØring 

af Erindringer fra den sjælelige Oplevelse under Søvnen til den vaagne 
fysiske Dagsbevidsthed. 

M en da Hukommelsen er en Evne, der fØrst vil komme til at kul
minere eller fundamentalt at bære Bevidstheden i Spiralens sjette Rige, 
og det jordiske Menneske endnu kun befinder sig i Spiralens andet Rige, 

vil man kunne forstaa, at nævnte Evne ikke har ret megen Bærekraft 
for det jordiske Menneskes Vedkommende. Den har i V irkeligheden ikke 

stØrre Omraade end lige akkurat til det daglige Husbehov i selve Kam· 
pen for Tilværelsen. Det vil igen sige, at for det nævnte Væsen vil der 

ikke være noget, der hedder at kunne huske tidligere Liv. Det kan ikke 

engang huske sin nuværende fysiske Tilværelse. De fØrste Leveaar af 

dette er jo totalt udslettet af dets nuværende Erindring. Hukommelses· 

evnen, baade hos Dyr og Jordmennesker er saaledes en af de Aandsevner, 

de har mindst i Brug. Og det er, som vi senere skal se i "Livets Bog", 

ikke dens Opgave at o verf Øre Erindringer fra "V aagentilstanden" i N at· 

bevidstheden til "V aagentilstanden" i Dagsbevidstheden. Derfor er det 

almengældende for de jordiske Væsener, at de absolut intet som helst 

erindrer fra deres "Vaagentilstand" i Natbevidstheden. Nævnte Tilstand 

er derfor ganske ukendt for Individet i dets vaagne Dagsbevidsthed. Det 

eneste Indtryk, det har af sin Natbevidsthed, er, at denne kun udgØr en 

dyb Søvn. Det tror, det er bevidstlØs, naar det sover. Men det er altsaa 

en stor Illusion eller Overtro. Som jeg allerede her har begyndt at paa· 

pege, repræsenterer Natbevidstheden ogsaa en "Vaagentilstand" ligesaa· 

godt som Dagsbevidstheden. Men naar Hukommelsesevnen ikke formaar 

at bringe Erindringerne fra denne "V aagentilstand" over til Individets 

Dagsbevidsthed, er det jo klart, at nævnte Vaagentilstand bliver et Felt, 

det ikke har nogen som helst Erindring om. Og nævnte Felt bliver da 
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ligesaa ukendt for samme Individ som alle de andre Ting eller Op

levelser, det har tabt Erindringen om. Som FØlge heraf har det jordiske 

Væsen i sin vaagne Dagsbevidsthed ingen Forudsætninger for at faa 

noget andet Indtryk af Livets Oplevelser end dette, at den former sig 

som en skiftevis "vaagen" og "sovende" Tilstand. At denne "sovende" 

Tilstand i Virkeligheden ogsaa er en "V aagentilværelse", og at "det so
vende" kun omfatter den fysiske Organisme, kan det altsaa ikke opleve 

paa normal Maade. Direkte ErindringsoverfØring fra "Vaagentilstanden" 

i Natbevidstheden vilde saaledes aldrig blive en Kendsgerning for det 

jordiske Væsen, hvis ikke en saadan OverfØring, paa unormal Vis, under

tiden kom til at finde Sted. Det er denne unormale ErindringsoverfØring, 

vi kalder "DrØmmetilstand", ligesom de overfØrte Erindringer derved 

bliver det samme som det, vi kalder "DrØmme". 

Da DrØmmetilstanden er en unormal eller abnorm OverfØrelse 

af Erindringer fra "Vaagentilstanden" i Natbevidstheden til "Vaa

gentilstanden" i Dagsbevidstheden, vil DrØmmenes Identitet som 

Erindringer i tilsvarende Grad være abnorme eller ufuldkomne. Disse 

"Erindringer" viser sig da ogsaa i allerhØjeste Grad at være ulogiske 

eller inkonsekvente, ja, er undertiden en ligefrem Kontrast til Sand

heden eller Virkeligheden. Og de fØrnævnte Tilfælde, hvor de viser sig 

som realistisk Fjernsyn i Tid og Rum, og hvorved Individet bliver i Stand 

til at "se" Situationer eller Begivenheder, der virkelig finder Sted Hun

dreder af Mile borte i "DrØmmeØjeblikket" eller i andre Tilfælde fØrst 

vil komme til at finde Sted paa det fysiske Plan paa et mere eller min

dre fjerntliggende Tidspunkt i Fremtiden, eller atter i andre Tilfælde 

allerede har fundet Sted engang i Fortiden, kommer derfor kun til at 

udgØre en meget lille Procent af alle samtlige DrØmmetilstande. Overfor 

dette dominerende Forhold, der hindrer DrØmmene i at være fuld

komne Erindringer om de realistiske Ting, Individet paa underfysisk 

Maade virkelig har oplevet, har de faa Tilfælde, hvor DrØmmene er ble

vet til uomstØdelige Beviser for, at Individets Oplevelser i dets "Vaagen-
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tilstand" i Natbevidstheden er Erindringer om virkelige Kendsgernin

ger været af en saa lille og ubetydelig Vægtfylde, at de ikke hidtil for 

den almindelige Forsker, der ogsaa er blottet for supplerende Viden 

paa andre aandelige eller sjælelige Felter, har kunnet danne Basis for 

nogen videnskabelig Erkendelse. Og Begrebet "DrØmmetilstand" har der

for faaet en uvirkelig Klang over sig. Man regner ikke med DrØmme, 

og kan naturligvis i det store og hele slet ikke regne med disse, grundet 

paa den ufuldkomne Form under hvilken de overfØres til Dags

bevidstheden. M en en Ting staar alligevel fast, nemlig dette, at de i sig 

selv er Oplevelser fra en anden "Vaagentilstand" end den, man kender 

fra Dagsbevidstheden, altsaa en "V aagentilstand", der ikke bæres af de 

fysiske Sanser. Og de faa Tilfælde af DrØmmeoplevelser, der er identi

ske med Oplevelser af virkelige Kendsgerninger, bliver her den "lille 

Tue, der kan vælte det store Læs". De er for den udviklede Forsker uom

stØdelige supplerende Bevismaterialer for en "V aagentilværelse" s Eksi

stens, selv om de fysiske Sanser er ude af Funktion og det fysiske Le

geme sover. 

343. Naar Drømmetilstanden er en abnorm Tilstand, hvad er da 

Aarsagen til dens Eksistens? - Ja, for at forstaa dette, maa vi her til

bage til det, vi kalder "Søvnen". "Søvnen" er jo den Hviletilstand, det 

fysiske Legeme bringes i, for at det fysiske Nervesystems Slitage eller 

MikrosØnderlemmelse (Træthed) kan helbredes. Men for at denne Hel

bredelse kan finde Sted, maa Nervesystemet jo frigØres for de Kræfter, 

der er MikrosØnderlemmelsens Aarsag. Da disse Kræfter udlØses af det 

jordiske Menneskes Tankefunktion eller Sindstilstand i den vaagne fy

siske Dagsbevidsthed, maa denne Tankefunktion bringes til OphØr inden

for samme Dagsbevidsthed. Dette kan kun ske ved, at nævnte Funktion 

overfØres paa et helt andet Manifestationslegeme end det fysiske. Og vi 

ved jo allerede, at det levende V æ sen har fem Manifestationslegemer 

foruden det fysiske, og at det fysiske er Nummer to i Rækken. For det 

jordiske Menneskes Vedkommende vil Søvnen altsaa betyde en Over-
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fØrelse af Dagsbevidstheden fra Legeme Nummer to (det fysiske Le

geme) til Legeme Nummer tre ( FØlelseslegemet). Denne OverfØrelse 

udgØr i Princip i Virkeligheden det samme som "DØden", men kun med 

den Forskel, at ved Søvnen kan Dagsbevidstheden igen fØres tilbage til 

det fysiske Legeme, medens denne TilbagefØring er umulig ved Døden. 

Den Forhindelse mellem Jeg'et og dets fysiske Legeme, der muliggØr Til

bagefØringen af Dagsbevidstheden til det fysiske Legeme, er her afbrudt. 

Der er ingen Forbindelse mellem Jeg'et og dets fysiske Legeme under 

DØden. Derfor ser vi dette Legeme i et saadant Tilfælde som et "Lig". 

Da Forbindelsen er afbrudt, er nævnte Legeme ikke underkastet J eg' ets 

Villie og gaar derfor sin OplØsning i MØde. Noget andet er det med Le

gemet under Søvnen. Her er Forbindelsen holdt vedlige. Og Dagsbevidst

heden kan atter fØres ind i den fysiske Hjerne. Det er altsaa denne Frem

og TilbagefØring af Dagshevidstheden, der skaber Dag- og Natbevidst

heden eller Overgangen mellem J eg' ets fysiske Aktivitet og Søvn. 

For at Dagsbevidstheden normalt kan overfØres fra det fysiske Le

geme til Følelseslegemet, maa der fØrst og fremmest Træthed til. Er 

denne ikke til Stede, er Søvnen jo ikke paakrævet. Men det er ikke altid, 

at Træthed alene er nok til at fremkalde Søvn. Det er ogsaa som Regel 

en Hovedbetingelse, at der maa være fysisk Ro eller Stilhed. Er denne 

Betingelse til Stede, naar det trætte, men sunde Individ vil sove, vil 

Søvnen hurtig indfinde sig. Og den vil, for saavidt der ikke bliver gre

bet ind med Vækkeure eller andre kunstige Opvaagningsforanstaltnin

ger, faa sit normale Forløb. Og det paagældende Væsen vaagner ikke fØr 

Trætheden er forsvundet, hvilket altsaa vil sige, at MikrosØnderlemmel

sen er helbredet, og Individet har faaet "udsovet". Ved en saadan normal 

og uforstyrret Søvn og Opvaagnen har det paagældende V æ sen absolut 

ingen som helst DrØmmefornemmelser. Det har ingen som helst Erin

dringer om Oplevelser under Søvnen. Dets Indtryk af denne er, at den 

har været en absolut H vil e eller dyb bevidstlØs Tilstand, fri for enhver 
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Tankefunktion, af hvilken det er vaagnet med Fornemmelsen af stort 

legemligt V elvære med stor fornyet Arbejdslyst. 

Men det er ikke altid, at Søvnen indfinder sig saa let eller bliver 

saa vederkvægende, som i ovennævnte Tilfælde. Der er mange Ting, 

der kan modarbejde Søvnen. Blandt andet vil stærk StØj være et virk

somt Middel til at holde et V æ sen vaagent. Ligeledes vil fysiske S mærter 

og Sygdomme med stærk Feber ogsaa være svære Hindringer for en nor

mal Søvns Indtræden, ligesaavel som sjælelige Lidelser, der næsten altid 

har sØvnlØse Nætter som Resultat. 

344. l saadanne Tilfælde, hvor Søvnen af en eller anden Grund bli

ver forstyrret og Individet derved jævnlig bliver "vækket", vil det altsaa 

sige, at Dagsbevidstheden paa en altfor unaturlig M aade bliver overfØrt 

fra det ene Legeme til det andet. OverfØrelsen sker altfor brat eller hur

tigt. Hverken det fysiske Legeme eller FØlelseslegemet kommer rigtig i 

Hvile. Og Individets "Vaagentilstand" i en saadan Situation bliver der

for en Slags Mellemting mellem dets vaagne Dagsbevidsthed og "V aa

gentilstanden" i Natbevidstheden. Som FØlge heraf opstaar der Erin

dringsforskydelser, saaledes at Erindringer fra Oplevelser i Natbevidst

hedens "V aagentilstand" blander sig med Erindringer fra O pievelser i 

Individets Dagsbevidstheds "Vaagentilstand". Og det samlede Indtryk 

fra en saadan Nat bliver altsaa en kaoslignende Blanding af Erindringer 

fra de to Former for "Vaagentilstande". Dette Indtryk kan hverken være 

rent fysisk eller rent sjæleligt, ligesom det paugældende Væsen heller 

ikke kan skelne, hvad der er fysiske, og hvad der er sjælelige Erindrin

ger. Det er en saadan busturdagtig Bevidsthedstilstand, der ligger til 

Grund for alt, hvad der kommer ind under Begrebet "DrØmme". Og 

det er givet, at Drømmene derfor overfor den absolut vaagne normale 

Oplevelsesform i Dagsbevidstheden kun kommer til at staa som noget 

uvirkeligt, noget uhaandgribeligt, noget der ikke er Spor af Plan eller 

Mening i. Og Oplevelser, der viser sig at være plan· eller meningslØse, 
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kan aldrig blive nogen fundamental Basis for et levende Væsens Kultur

skabelse. Og dette er Grunden til, at Drømmene heller ikke i det jordi

ske Menneskes Skabelse har Betydning af nogen Art. Men for den ud

viklede Forsker har al Ting Betydning. Og vi har da heller ikke kunnet 

undgaa her at dvæle ved DrØmmenes Natur. Og vi fandt da ogsaa midt i 
DrØmmenes umaadelige Fyld af mentalt Affald, de Guldkorn, der i Form 

af "Fjernsyn i Rum og Tid" er uomstØdelige Beviser for en sjælelig Op· 

levelsesform og Tilværelse, og at Natbevidstheden for ]eg'et er Udtryk 

for noget ganske andet og mere end en blot og bar fysisk SØvn. I gennem 

DrØmmenes Analyse fandt vi, at der ogsaa eksisterer en "V aagentilvæ· 

relse" med Sanseoplevelse uafhængigt af det fysiske Legeme og de her

til knyttede Sanser. DrØmmene er saaledes Lysglimt fra en anden V er· 

den, der har forvildet sig ind i det jordiske Væsens dagsbevidste Til .. 

stand. Det er ligesom om der her bliver synlig en Slags "Utæthed" i 

Skillevæggen mellem en fysisk og sjælelig Zone. Ganske enkelte Steder 

er "Utætheden" stor, og Lysglimtet bliver straalende klart og uomstØde

ligt synligt som stammende fra en anden Verdens Straaleglorie. Det er 

f. Eks. Tilfældet, der hvor Lysstriben viser sig i Form af realistisk "Fjern· 

syn i Rum og Tid", der hvor det afslØrer baade Fortid, Fremtid og Nu

tid. Andre Steder fremtræder "Utætheden" i mangfoldige snævre 

"Sprækker" og "Huller", og Lyset kommer her kun meget svagt og blaf

rende til Syne. Her bliver den jordiske Straaleglorie dominerende og 

blander sig saa stærkt ind i det sjælelige Lys, at dette bliver ganske uvir· 

keligt. De to Verdeners Lys Ødelægger hinanden. Der opstaar af den 

uheldige Sammenblanding kun mentale Slagger eller Bevidsthedsaffald. 

Og det er Ophobningen af dette "Affald", Almenheden ser eller ken

der som "Drømmenes Verden". Det er kun den nØgterne Forsker, der 

kommer frem til de enkelte store "Utætheder" og ser Sjælelyset i Ren· 

kultur. For den store Hob eller Almenheden er det fysiske Lys saa do

minerende og indvirkende paa de svage forvildede Straaler, at disse helt 

taber deres Farve og Kraft, bliver til "Aske". Intet Under at denne 
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"Aske" ikke kan give det almindelige jordiske Menneske nogen betryg

gende Forestilling om, at DrØmme er Konsekvenser af en realistisk "V aa

gentilværelse" hinsides den fysiske SØvn, at de er Ødelagte Erindringer 

fra en hØjere Verden, der er parallel med den jordiske, at de er Ødelagt 

Bevidsthedsmateriale for J eg' ets U dØdelighed eller guddommelige Ube

rØrthed eller for dets Identitet som Herre over enhver Form for Be

vidstlØshed. 

Den jordiske Almenhed vandrer hen over Ødelagt Bevismateriale for 

sin egen Evighedselcsistens og forbliver derved i MØrke. "Syndens Sold 

er DØden". Den guddommelige Spaadom fra Paradisets Have sker fyldest. 

Materialismens Lys overskygger selve Livets Lys. DØden ruger i Verden. 

Det levende Væsen er M y stik. U videnheden kulminerer. Det jordiske Lys 

er Livets MØrke. 

345. Vor Forskning af Natbevidstheden fØrte os saaledes i BerØring 

med V resenernes DrØmmetilstan d. J a, denne Tilstand er jo faktisk det 

eneste Erfaringsmateriale, det jordiske Menneske havde fra sin N atbevidst

hedstilstand. Da det ikke har "kosmisk Bevidsthed", har det i sin vaagne 

fysiske Tilværelse udover DrØmmene ikke nogen som helst Erindring 

fra denne Del af sin Tilværelse eller Eksistens. Den forekommer for 

nævnte V æ sen at være en sovende eller bevidstlØs Tilstand. 

M en vi har altsaa her set de fØrste uomstØdelige Beviser for, at der bag 

denne Søvn eller BevidstlØshed eksisterer en "Vaagentilværelse" analog 

med den fysiske "V aagentilværelse". Vi saa, at Grunden til Væsenernes 

fejlagtige Opfattelse af Natbevidstheden skyldtes Manglen af en funda

mental ErindringsoverfØrelse. DrØmmene var jo Erindringer, der kun 

paa unormal M aade var sivede med ind i den vaagne fysiske Dagsbevidst

hed og der, med Undtagelse af ganske enkelte Tilfælde, fremtraadte i en 

saa ufuldkommen og forvandsket Form, at man ikke har tillagt dem 

nogen væsentlig Betydning. 

Men hvorfor er ErindringsoverfØrelsen her saa svag? - Hvis den 

havde været mere fundamental, vilde Menneskenes Viden om sig selv, 
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deres aandelige eller sjælelige Tilstand, deres U dØdelighed etc. jo have 

haft en hel anden Karakter. Uvidenheden vilde ikke i den Grad være 

dominerende, saaledes som det nu er Tilfældet. Nej, det er meget rigtigt, 

men saa vilde det jo være i et helt andet Rige, det jordiske Væsen befandt 

sig, ligesom nævnte Væsen vilde være et helt andet Væsen end det, det 

netop nu er. Den Viden, det kunde faa ved en fundamental Erindrings

overfØrelse af Erfaringer fra "V aagentilstanden" i Natbevidstheden til 

"Vaagentilstanden'' i Dagsbevidstheden, er netop den Viden og Oplevel

sesform, der i et vist Afsnit af U d viklingsspiralen maatte fratages V æse

nerne. H vordan skulde U videnhedens Zone ellers være o pstaaet og der

med den Kontrast, der gØr det muligt at opleve Livet? -

Livet paa Jorden bestaar som bekendt i dette ene: at gØre Uvidenhed 

til Viden. Men }eg' et er jo alle Materiers Herre. Og "Uvidenhed" er der

for noget, der maa skabes ligesaavel som "Viden". Begge Realiteter udgØr 

i absolut lige hØj Grad "skabte Ting". Deres Fremkomst skyldes udeluk

kende kun forskellige Evnekonstellationer i Bevidstheden. Og med denne 

Evnekonstellation bliver al Viden reguleret. Alle Væsener i Tilværelsen 

er jo kosmisk set lige vidende, men de bærer ikke denne Viden samtidig 

og bærer den heller ikke permanent. De maa, for at Livet virkelig kan 

blive en Nydelse, opleve Modsætninger. Al Nydelse, al Lykke er kun 

Oplevelse af Kontraster til det, man er mæt af eller har udlevet. Derfor 

foregaar al Oplevelse af Livet rytmisk. Og vi ved jo allerede, at V æse

nerne i Udviklingsspiralens ene Halvdel netop oplever "Indvikling", 

hvilket i Virkeligheden er det samme som "Skabelse af Uvidenhed". I 

dette Afsnit af Spiralen gaar V æ senerne saaledes fra en hØjere Væsens

tilstand mod en lavere, hvilket igen vil sige fra en hØjere intellektuel 

Tilstand mod en primitiv og uintellektuel Tilstand. Hele Forvandlingen 

sker kun paa Basis af kosmiske Materiesammensætninger eller særlig 

bestemte Konstellationer af de seks Grundenergier. Disse vil netop være 

at inddele i de "intellektuelle" og "uintellektuelle". Og alt efter disse 

Energiers Sammensætning kan de levende V æ seners Bevidsthed gØres 
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"intellektuel" eller "uintellektuel". Det er paa denne Vidensregulering, 

at al Skabelse beror. Hvis ikke Væsenerne maatte vandre fra Viden til 

Uvidenhed, hvis ikke den intellektuelle Tilværelse i den hØjeste Verden 

blev kedelig og U videnheden derfor et M aal for Længslen i "den gud

dommelige Verden'', vilde der aldrig nogensinde kunde være opstaaet 

de skØnne Skabelsesprocesser, af hvilke vort nuværende fysiske Op

holdssted er et Resultat. Der vilde ikke være noget, der hed Mineral, 

der vilde ikke være noget, der hed Planter eller Dyr. Det Ocean af vid

underskØnne Væsener, der i mangfoldige Farver, Former og Væsens

naturer omgiver vor jordiske Tilværelse, vilde umuligt kunde eksistere 

eller være blevet til. M en alt det, der nu udgØr den fysiske Verden, og 

som hovedsagelig, som vi senere skal se, er baseret paa "Tyngdeenergi" 

(Ild- eller Solenergi) , vilde umuligt kunde o p leves i Renkultur, hvis det 

var normalt at opleve Erindringerne fra Natbevidstheden eller den so

vende Tilstand i den vaagne fysiske Dagsbevidsthed. De fysiske Nerver, 

som for det almindelige J ordmenneske er ha ard t belastet grundet paa 

deres Natur som Redskaber for den eksplosive Energi, vilde blive dob

belt belastet. 

Hvis Erindringerne fra Natbevidsthedens Vaagentilstand skulde have 

uhindret Adgang ind i Dagsbevidsthedens V aagentilstand, vilde denne 

Adgang jo blive en stor Hindring for den fulde Udnyttelse af Væsenets 

Adgang til fysisk Oplevelse igennem den fysiske Dagsbevidsthed. I den 

Tid, der vilde medgaa til at beskæftige sig med Oplevelserne fra N at

bevidsthedens V aagentilstand, vilde Væsenet umuligt kunne beskæftige 

sig med fysisk Oplevelse. Intet Væsen kan være bevidst i mere end een 

Oplevelse ad Gangen. Den Situation hos et Væsen, vi i daglig Tale kalder 

"Aandsfraværelse", vilde blive overordentlig dominerende. Individet 

vilde i stor Udstrækning gaa rundt paa det fysiske Plan fuldt optaget af 

Natbevidsthedsoplevelserne. Alle fysiske Væsener vilde gaa rundt som 

"DrØmmere" eller "SØvngængere". Disse Væsenstilstande vilde være ab

solut almengældende. Tænk hvad det vilde sige i den drastiske fysiske 
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Verden, i det dræhende Princips Zone, hvor DØdsfarer lurer alle Vegne, 

hvor den mindste Uagtsomhed kan medfØre umaadelige Katastrofer. 

H vordan tror man den nu saa straalende, tekniske Verden vilde se 

ud med "Søvngængere" paa Lokomotiver eller ved Bilers eller Flyve

maskiners Rat eller ved de store Oceandamperes Kompas? - Og tror 

man hele den fysiske Menneskeheds FØrelse vilde have været bedre, hvis 

den var lagt i Hænderne paa "DrØmmere"? - Nej, absolut ikke. Det 

skal nok vise sig, at det jordiske Menneske er bedst tjent med H ukom· 

mels en, som den netop er. 

Det betyder naturligvis ikke, at det jordiske Væsen skal blive ved 

med at leve med de omtalte to V aagentilstande adskilte fra hinanden, 

tværtimod, nævnte V æ sen udvikler sig jo bort fra "Tyngdeenergi en" og 

arbejder sig mere og mere hen imod en Tilstand, hvor de to Former for 

Vaagentilstande forener sig til een permanent og klar Dagshevidst· 

hedstilstand. Denne Tilstand vil senere blive nærmere detailleret 

i "Livets Bog". Men her har vi altsaa faaet et fØrste Indblik i J eg' et og 

dets Forudsætning for Tilknytningen til Materien. Vi har set, at denne 

Forudsætning helt beroede paa ]eg' ets særlige Struktur, dets Identitet 

som et "treenigt Princip", der samtidigt betinger dets Fremtræden som 

et "levende Væsen". 

Vi har saaledes set, at det "Noget", der er den "kosmiske Kemiker", 

det "Noget" hag den altdominerende kosmisk-kemiske Proces, vi kalder 

"Livet", "N a turen" eller "Tilværelsen", er J eg' et i det levende V æ sen. 

Vi har naturligvis ikke kunnet give en omfattende Detaillering eller 

Skildring af dette Tilværelsens hØjeste Problem, men det har heller ikke 

været Meningen. Nævnte Detaillering vil jo komme til at foreligge i sær

lig Specialanalysering med tilhØrende Syrnholer senere i "Livets Bog". 

Her har vi jo kun skildret Problemet som en nØdvendig Bianalyse til 

forelØbig Hjælp for Begrundelsen af Skildringen af J eg' ets evige Kraft

kilder. 

346. Ethvert levende Væsen i Tilværelsen, ligegyldigt om det er et 
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Menneske, Dyr eller en Plante, ligegyldigt om det er et Væsen fra Mikro

kosmos eller Makrokosmos, ligegyldigt om det er et saakaldt "ondt" eller 

"godt" Væsen eller om det er "fysisk" eller "aandeligt", dets Manifesta

tion kan ikke eksistere uden at udtrykke en eller anden Form for "kos

misk Kemi". Væsenet er en evig "kosmisk Kemiker". Det er i Virkelig

heden "Kemikalierne"s Herre, men denne dets Identitet staar og falder 

noget med dets Viden om "Kemikalierne". Uden at kende hver enkelt 

af disses særlige Natur eller specielle Egenskaber kan det miste noget af 

sin virkelige Position, idet det da i en tilsvarende Grad maa være under

kastet FØlgerne af denne sin Uvidenhed. Dette vil igen sige, at disse Føl

ger i en vis Udstrækning kommer til at være medbestemmende i det pau

gældende Væsens fremtidige Manifestation eller Udfoldelse af "kosmisk 

Kemi". Energierne bliver i tilsvarende Grad det levende Væsens Ilerre. 

Og det er mere eller mindre i denne Situation, vi finder de levende V æ

sener, der har Hjemsted paa Jordkloden. De re præsenterer Zonen, i 

hvilken alle Fejltagelser kulminerer. Derfor er Lidelser og Besværlig

heder, Sygdomme og Sorger netop Jordmenneskezonens Hovedkolorit, 

ligesom det ogsaa er herfra, at Opfindelsen af U d trykket "det Onde", 

"Helvede", "Skærsild", "Djævle" eller "onde Væsener" er udrundet. 

I Virkeligheden er alle disse Betegnelser U d tryk for en kulminerende 

Disharmoni med Livets Love, en kulminerende Mangel paa Kundskab 

om Tilværelsens absolutte Sandhed. I Realiteten er der jo slet ikke noget 

som helst ufuldkomment i Tilværelsen. 

Igennem "kosmisk Kemi" skal vi nu faa at se, som vi allerede fØr 

har nævnt, at Uvidenhed og Viden er skabte Realiteter ligesaavel som 

alt andet i Tilværelsen, og at Livets Oplevelse netop betinges af disse to 

Kontrastforhold og vilde saaledes aldrig nogensinde kunne finde Sted, 

hvis ikke den netop formede sig forVæsenet som en evig rytmisk Bevæ

gelse fra Viden til Uvidenhed og derefter til Viden igen for saa atter at 

gaa tilbage til U videnheden og saaledes evigt fortsættende. I denne ryt

miske Bevægelse befinder Jordmennesket sig altsaa i Bevægelsen frem 
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imod Viden. Og da dets Horisont bagude saaledes viser nedad mod stØrre 

Uvidenhed og Primitivitet, der fortaber sig i det saakaldte "Fortidens 

MØrke" eller "Tidernes M o r gen" ( ogsaa Udtryk, hvis Oprindelse er ba

seret paa U videnhed), er dette "MØrke" dets stØrste H indring for at 

komme til den virkelige Erkendelse. Det mener, at der i nævnte "MØrke" 

ligger en Tingenes "Begyndelse". Og dets Opfattelse af Tilværelsen er 

derfor baseret paa selve Kulminationen af [(ontrasten til Virkeligheden, 

nemlig den Overtro, at Livet har en Begyndelse og Afslutning. Og der

med er dets evige Natur og absolutte Identitet blevet ufattelig for det 

selv. Det tror sig et med alt timeligt. Lives Herre er her blevet DØdens 

Bytte. 

347. Men Livet har ingen Begyndelse. Det er et evigt KredslØb. Og 

det levendeVæsen er Ophavet til dette KredslØbs Detaillering eller Ko

lorit. Det er de enkelte Detailler i dette KredslØb, der har Begyndelse 

og Afslutning. Men Ophavet til det, der har Begyndelse og Afslutning, 

maa være forud for en saadan Begyndelse. Hvorledes skulde Detaillen 

ellers være blevet til?- Og hvis Ophavet ikke eksisterede efter Detail

lens OphØr eller Afslutning, vilde hele Detaillens Fremkomst have været 

formaalsløs. Hvis Ophavet til Skabelse ikke selv skulde hØste Erfaringen 

ved sin Skabelse, hvem skulde saa hØste den?- At andre skulde hØste 

denne Erfaring, medens Ophavet til den selv skulde dØ, vilde da være 

ganske uretfærdig. Det vilde jo være det samme som, at nogle Væsener 

kunde hØste eller tilegne sig alle de Behageligheder, som andre havde 

saaet, medens de, som maaske med stort Besvær havde skabt Aarsugen 

til eller Grundlaget for Behagelighedernes Fremkomst, aldrig selv kunde 

komme til at nyde godt af denne deres Skabelse eller Sæd. Men saaledes 

er Naturens Love ikke. Den Mand, der faar vaade FØdder, maa selv op

leve Virkningen deraf. Man bliver ikke forkØlet, fordi ens Næste gaar 

for tyndt paaklædt. 

Det er rigtigt, at det her i det almindelige jordiske Menneskes Hori

sont ser ud til, at mange lider uskyldigt, og at andre hØster en Masse 
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Fordele, som de ikke har rØrt en Haand for at faa fat i eller gjort sig 

fortjent til. Men denne Opfattelse er igen udelukkende baseret paa den 

alt for lille jordmenneskelige Horisont, der kun spænder over Jordmen

neskekroppens Levetid og saaledes ikke har noget som helst Evigheds

perspektiv. Væsenet ser jo kun sig selv som en timelig Ting. Det gØr sin 

Eksistens identisk med Kroppens Levetid, og har dermed lukket ude fra 

sin Dagsbevidsthed, alt hvad det eventuelt har bedrevet forud for denne 

Krops Eksistens. Det har derved mistet alle Forudsætninger for at forstaa 

sin Fremtid efter denne Krops Afslutning eller Undergang. 

348. Vi skal nu dvæle ved de store Kraftkilder, igennem hvilke Jeg' et 

behersker Tilværelsen og gØr sig til Specialist i al Skabelse. 

Hvad er da Skabelse? - Skabelse er i Virkeligheden "noget", ved 

hvilket Jeg' et udtrykker sig. Det er ligegyldigt, hvad man saa end vil pege 

paa i Tilværelsen. Det levende Væsens Øjne, dets Farve, dets Natur og 

V æremaade er alt absolut kun skabte Ting ligesaavel som Huse, Maski

ner, MØbler eller andre menneskelige Frembringelser. Organismerne el

ler Kroppene er ligesaa timelige som Haandværkerens eller Kunstnerens 

Produkter. Alt udtrykker Intellektualitet eller forudgaaende hensigtsmæs

sig Plandannelse. Alt udtrykker noget. Alt fortæller noget. Ethvert Jeg 

kommer derved i F orm af "det levende Væsen" til at virke paa de Øv

rige Væsener og Ting i sine Omgivelser. Der opstaar en Reaktion imellem 

disse Ting og Jeg'ets Manifestation. Denne Reaktion er det levende V æ

sens "Skæbne". Men denne "Skæbne" er medbestemmende i Verdens 

Skabelse eller ViderefØrelse, selv om det kun er i mikroskopisk Fonn, 

foruden at den naturligvis fØrst og fremmest i en vis Udstrækning er be

stemmende for sit Ophavs fremtidige Tilegnelse af sine normale Ønskers 

Opfyldelse. 

Vi har allerede set, at Jeg'et gennem sin Overbevidsthed, sin Under

bevidsthed eller Dag- og N atbevidsthed, sine aandelige Legemer saavel 

som sit fysiske er i Stand til at manØvrere med Materien. Materien eller 

Stoffet i Tilværelsen udgØr saaledes en Hovedbetingelse for Jeg'ets Aa-
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benbaring af sig selv eller dets Tilsynekomst for andre levende V æ

sener. 

349. Som Læserne allerede gentagne Gange har erfaret, fremtræder 

Verdensaltets samlede Materie i syv store Grundarter, hvoraf de seks er 

Materiale for Underbevidstheden, medens den syvende er Materiale for 

Overbevidstheden. Da Materie er koncentreret Energi, har jeg i "Livets 

Bog" kaldt disse syv forskellige Slags Materie for "Grundenergier". 

Gennem disse syv Grundenergier bliver al Skabelse mulig. Da de 

seks Grundenergier udgØr selve det Materiale, af hvilket Tingene skabes, 

bliver der ligeledes seks tilsvarende Grundformer for Skabelse. Og da 

hver af disse Grundformer har en Zone i Tilværelsen, i hvilken de er 

kulminerende eller er den fØrende Natur, bliver der saaledes tilsvarende 

seks Tilværelsesplaner. Da disse Tilværelsesplaner evigt er befolket med 

alle de eksisterende levende Væsener i Tilværelsen, vil det altsaa sige, at 

disse ogsaa er at inddele i seks Grundarter for Væsener, hver især efter 

den Grundenergi, der er den fØrende i deres Manifestation. 

350. Den fØste Grundenergi er, som tidligere nævnt, "Instinktener

gien". Som det fremgaar af Stykke 225 i "Livets Bog", er det den, der 

er den fØrende i "Planteriget". Den er i nævnte Bog udtrykt ved rØd 

Farve. 

For Mennesker i Almindelighed dækker Ordet "Instinkt" i Virkelig

heden kun en Bevidsthedsegenskab. Denne Egenskab bestaar i Ev

nen til at "ane". Men Evnen til at "ane" er jo en Funktion, en Funktion 

er igen det samme som en "Bevægelse". Og "Bevægelse" kan igen ikke 

eksistere uden at være identisk med Aabenbaringen af Energi. Den sær

lige Energi, ved hvilken en Instinktoplevelse befordres, udgØr altsaa den 

fØrste Grundenergi i Tilværelsen. 

V ed "fØrste" skal her ikke forstaas nævnte Energis absolutte "Begyn

delse". En saadan findes ikke. Livets Grundenergier og Grundprincipper 

er evige Realiteter. De har absolut ingen Begyndelse eller Afslutning. 

Naar "Instinktenergien" her nævnes som den ,,fØrste", skal det kun ud-
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trykke, at den udgØr den fØrste i det Afsnit i "Spiralen", hvor Udvik

ling begynder. Den er den svageste af de nævnte Grundenergier. Og der, 

hvor den er den fØrende, er det givet, at selve Bevidsthedslivet maa være 

det svageste i Tilværelsen. Planteriget udgØr derfor den mest elementære 

Zone, der findes. 

Det er rigtigt, at Mineralerne synes at udtrykke et endnu mere ele

mentært Liv, men dette Liv kan ikke henregnes til fysisk Liv, idet det, 

som vi senere skal se, er en Underbevidsthedsfunktion i det sjette Rige, 

der er af hundrede Procent aandelig Art, og derfor ikke udlØser sig i 

nogen som helst Dagsbevidsthed paa det fysiske Plan. Væsenerne her 

kan ikke som Planten "ane". Planterigets V æ sener har saaledes igennem 

Instinktegenskaben en begyndende Dagsbevidsthedsfunktion paa det 

fysiske Plan. Planten kan igennem sin Anelsesevne i en elementær be

vidsthedsmæssig F orm o p leve fysiske Foreteelser og dermed i en tilsva

rende elementær Form "tage Stilling" til disse Foreteelser. Den kan "ane" 

Sollyset, den kan "ane" Vandaarer i Jorden, den kan "ane" Nattens 

Kulde, ja, den kan i det hele taget "ane", hvad der er til Gavn, og hvad 

der er til Skade for den. Vi ser Planter vokse imod Lyset. Vi ser Træer 

lade sine RØdder vokse hen imod V andaarer i J orden, hvis saadanne 

findes i Nærheden, ligesom vi ser, hvorledes mangfoldige Planter hen 

imod Aften lukker deres smaa Blomsterblade sammen til Værn imod 

Nattens KØlighed. Disse Funktioner eller denne "tagen Stilling" til Om

givelsernes Indvirken er naturligvis ganske uden Hjerneviden. Hjerne

funktionen er her i sin mest elementære Form. Som vi skal se paa Sym

bol Nr. 9 er den fjerde Grundenergi eller "lntelligensenergien" hos 

Plantevæsenerne ganske latent. Men det er jo netop derfor, dens fysiske 

Oplevelser kun bliver i Form af "Anelse". 

Da den kun har elementær Hjernefunktion, vil dens Analyserings

evne jo være tilsvarende elementær. Den kan kun skelne i det grove 

mellem "Behag" og "Ubehag". Den kan ikke som Mennesket gØre sig 

begribeligt, hvad Slags "Behag" eller "Ubehag" den staar overfor. Dens 
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Oplevelse er en detaillelØs FØlelsesreaktion, som den altsaa paa en Maade 

har Evne til at aabne eller lukke sig for, alt eftersom den "aner" "Be

hag" eller "Ubehag" ved den. 

V ed Hjælp af denne Anelsesevne bryder J eg~ et igennem til det fysiske 

Plan. "Anelsen" er den fysiske Dagsbevidstheds fØrste svage Morgen

dæmring. 

Da "Anelse" er en Funktion, maa der være noget, der fungerer. Dette 

noget er fØrst og fremmest Jeg'ets Anelsesorgan. Men et Organ bliver jo 

ikke til uden paa Grundlag af Træning eller Øvelse. Plantens Anelses

evne er jo allerede en "Vane" eller "Automatfunktion". Hvorledes kan 

da Planten foretage den Træning eller Øvelse~ der efterhaanden har ud

viklet nævnte Organ hos den? - J a, denne Træning eller Øvelse er 

saare simpel, ligesom den for det jordiske Menneske udgØr noget af det, 

det i stØrst Udstrækning og lettest tilgængeligt kan blive eller er Vidne 

til. Men næsten ingen lægger Mærke hertil. De jordiske Mennesker 

strØmmer ud fra Byerne eller Kulturcentrerne i titusindvis paa Som

mersØndage. De nyder Synet af disse Livsformers tusindfoldige V ariatio

ner, deres Farve, Duft og Tegning. De afbrækker det grØnne LØv paa 

Træerne om Foraaret, ligesaavel som de plukker Blomsterne og tager 

disse deres Erobringer med hjem~ sætter dem i Vand for at bringe deres 

Atmosfære, deres Liv og Duft med ind i deres Stuer. Uden at vide det 

har de saaledes Tendens til at supplere deres Hjem og Møblement med 

en Skabelsesproduktion, der er frembragt af en anden Verdens "Haand

værkere", end de fra deres egen Sfære. De har kun Øje for det skØnne 

i de hjemfØrte Erobringer fra Naturen~ hvormed de kan smykke et Bord 

eller en Vindueskarm og hæve disse af Menneskene frembragte Pro

dukter op i et endnu skØnnere eller mere flatterende Lys. ForelØbig er 

det hovedsageligt kun en egoistisk eller selvisk Proces fra J ordmenne

skets Side, der har fundet Sted. Det har kun brugt Planteskabelserne 

som et Supplement i sin egen Skabelse af Hygge og Velvære for sig selv. 

Men det kan naturligvis ogsaa bruge Planteskabelserne i uselviske Øje-
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med. Dette sker i desto stØrre Grad, jo mere uselvisk Væsenet er. 

Det bruger da her Blomsterne, Planterne, de grØnne Grene som For

æringer, som Fødselsdagsgaver, Julegaver eller andre Former for Fest

gaver. Men hvorledes det dermed indvirker paa Plantevæsenets Skæbne, 

har det almindelige J ordmenneske som Regel aldrig tænkt paa. J a, det 

lever endog i absolut Uvidenhed om et "Plantejeg"s Eksistens og har 

nærmest TilhØjelighed til at betragte al Vegetation for at være, om end 

ikke livlØs, saa dog bevidstlØs. Men denne Jordmenneskets Uvidenhed 

kvalificerer det netop til at være et af Forsynets store Redskaber til at 

aabenhare "det dræhende Princip" overfor Plantevæsenet. Ingen V æ

sensformer bliver vel i den Grad udsat for "det dræhende Princip" s 

Virkninger som Plantevæsenet. J ordmennesket afskærer Grene, plukker 

Blomster, fælder Træer, ja, bruger endog undertiden de sidste til Brænd

sel. Desuden maa samme V æ sen, ligesom mangfoldige andre V æ sener, 

i stor Udstrækning bruge Plantevæsenet til FØde. Men det er ikke 

alene Jordmennesker og Dyr, der manifesterer "det dræbende Princip" 

overfor Plantevæsenet. Det er ogsaa i allerhØjeste Grad Naturen selv. 

Igennem Storm og Kulde, igennem Hede og TØrke bliver Plantevæse

nerne drastisk paavirket. Da de udgØr den fØrste Næring eller Føde for 

Dyr og Mennesker er de paa Forhaand skabt til at faa deres Legemers 

N a tur lemlæstet eller Ødelagt. Den samlede Planteverden er saaledes 

Genstand for en meget energisk og haard Paavirkning af den samlede 

Natur. Men det er jo al denne Lemlæstelse, der vækker det paa det fysiske 

Plan endnu ubevidste Væsen til Live paa nævnte Plan. Denne tusindaarige 

Pauvirkning bringer efterhaanden Plantevæsenet til at mærke Forskel 

paa Lemlæstelserne og paa det, der virker livgivende eller er befordrende 

dets fysiske Sundhed og Vækst. Og herved opstaar saa den fØrste gryende 

Dagsbevidsthedstendens, nemlig Anelsesevnen. Plantevæsenet begynder 

at mærke det fØrste M o r gengry af en ny Verden. 

M en igennem Aartusinders Briser og Storme, Regn og Solskin, Bru

talitet og Lemlæstelse bliver Planten umaadelig trænet eller rutineret i 
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Anelsesfunktionen. Og med denne Overlegenhed vaagner nye Bevidst

hedsegenskaber. Med Evnen til at mærke Forskel paa "Behag'' og "Ube

hag" opstaar Længsel eller Begær efter det behagelige. Dette Begær ud

vikler en begyndende Villie til Opnaaelse af det, den "aner" som behage

ligt. Og igennem Sekler af Tid udvikler Planten nye Evner og Anlæg. 

Den faar Organer, saa den bevidst begynder at kunne tage aktiv Del i 

Skabelsen af en vis Tilfredsstillelse af sit voksende fysiske Begær. Og 

den naar frem til en Tilstand, hvor man næsten kan se den som en M el

lemting imellem "Dyr" og "Plante". Den udgØr i denne Tilstand ikke 

mere en "Plante" i Renkultur, men den er endnu heller ikke noget Dyr 

i Renkultur. Et saadant Væsen har vi i den "kØdædende Plante". 

En saadan Plante er naaet frem til at finde Behag i en Føde eller 

Næring, der ligger udenfor den for Planter almindeligvis gældende. I 

Stedet for at faa sin Hovedernæring igennem sine RØdder i Form af Saf

ter fra J ordhunden fa ar den nu en stor Del af sin N æ ring fra levende 

Organismer, som den mere og mere faar Evne til at tilintetgØre eller op· 

lØse. Vi ser her en Slags fØrste Begyndelse til det, vi kender hos Dyrene 

som "FordØjelse". Den tusindaarige drastiske Pauvirkning fra Naturens 

Side, som Plantevæsenet har været Genstand for, har altsaa frembragt 

en Reaktion i samme Væsens Bevidsthed i Form af Anelsesfunktion. 

Denne Funktion udgØr en særlig kombineret Energiudfoldelse, en særlig 

Vibrationsart eller Energiform. Og det er denne Energiform, vi kal

der "Instinktet" eller "lnstinktenergien". Denne Energi er saaledes 

J eg' ets fØrste store Kraftkilde. 

351. Men med J eg' ets Rutine i Benyttelsen af denne Kraftkilde eller 

Anelsesenergien udviklede sig som nævnt Begæret efter Nydelsen af 

animalske Organismer og dermed en stØrre og stØrre Evne til at tilegne 

sig denne Nydelse. Denne ny Evne udlØser sig altsaa ikke i "Anelse", 

men derimod i Befordringen af OplØsningen eller FordØjelsen af de Or

ganismer, som den begærer at nyde. Denne OplØsningsproces er den 

fØrste Begyndelse af Udfoldelsen af "det dræbende Princip". Denne op-
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lØsende eller dræbende Funktion udgØr ogsaa en særlig Slags Energi

kombination. Denne særlige Energi er det, jeg her i "Livets Bog" 

kalder "Tyngdeenergi". Dens virkelige Hovednatur er en Slags "For

brænding". Dens Fremtræden i sin stØrste Koncentration er identisk 

med den fysiske Ild. Den er i Renkultur det samme som "Solenergi". l 
Bevidstheden giver den Væsenet den eksplosionsmæssige Forstærkelse 

af dets Kraftudfoldelse, der senere hos Rovdyret bringer det til at over

vinde de Dyrs Modstand, det begærer til F Øde. Fornemmelsen af denne 

Energiudfoldelse i Bevidstheden eller Organismen kendes i den daglige 

Tilværelse som "Hidsighed". "Tyngdeenergien" (Ilden eller Solener

gien) er saaledes J eg' ets anden store Kraftkilde. 

352. Men denne dræbende eller eksplosive Manifestation vilde al

drig nogensinde kunne finde Sted, hvis ikke der samtidig var en tredie 

Energiart til Stede. Eksplosioner kan nemlig ikke finde Sted, hvis ikke 

der er noget, der kan sprænges. Dette noget er Tilværelsens tredie Grund

energi: Følelsen. Denne Energi er lige akkurat Modsætningen til Ild- el

ler Solenergien, idet den i V irkelig heden, hvor mærkeligt det saa kan 

lyde, er identisk med Verdensaltets Kulde. 

Medens Ild varmer, udvider, oplØser eller dematerialiserer, har Kulde 

til Egenskab at fryse, fortætte, krystallisere eller materialisere. Og Re

sultatet af disse her tre nævnte Grundenergiers Sammenspil bliver alt, 

hvad der kommer ind under Begrebet "fysisk Materie". Denne Materie 

fremtræder saa igen i de tre Variationer: "fast", "flydende" og "luft· 

formig", men er i hver Variation i Virkeligheden at udtrykke som "fast" 

eller "fortættet" Materie. 

Det er altsaa paa Sammenspillet mellem Ild og Kulde, at hele den 

fysiske Verden beror. De levende Væseners Legemsvarme eller Tempera

tur er Ligevægtspunktet eller Balancen imellem de to Energiers Kamp i 

de levende Væseners Organismer. Alle faste eller fysiske Materier er 

saaledes en Koncentration i Følelse og Tyngde. De udgØr i Virkeligheden 

bunden Ild. Alt udtrykker eller repræsenterer derfor ogsaa en eller an-
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den Varme- eller Kuldegrad. Alt fryser eller brænder. Der, hvor Følel

sesenergien er i Mindrevægt opstaar Eksplosioner og Brand. Alt her 

splintres og gaar til Grunde, oplØses eller dematerialiseres. Der, hvor 

FØlelsesenergien er i Overvægt, opstaar Fortættelse, Sammentrækning, 

Fasthed, Krystallisering, hvilket er det samme som fysisk SynliggØrelse 

eller Manifestation. 

Efter dette at dØmme, er der altsaa megen FØlelsesenergi i Verden. 

V i bliver jo overalt Vidne til en Mængde F ormer for fysisk Synlighed, 

hvilket altsaa vil sige, en Mængde F ormer for bunden Ild. M en vi bliver 

ogsaa Vidne til en overordentlig Mængde Situationer, hvor Ilden ikke er 

bunden, men helt behersker Tilværelsen. Og her er Tingenes fysiske 

Eksistens eller Synlighed paa Retur, er under OphØr. Der, hvor Ildener

gien i særlig Grad begynder at blive i Overvægt i Verdensaltet, og FØlelses

energien derfor er i tilsvarende Mindrevægt, opstaar der umaadelige 

V armeomraader. Disse Omraader kan endnu ikke ses med de fysiske 

Øine. De er Begyndelsen til Soldannelse. Ved fortsat TilstrØmning af 

Tyngdeenergi til disse Varmeomraader bliver de jo af en tilsvarende til

tagende stærkere og stærkere Natur. Og tilsidst er Tyngdeenergien frem

trædende i en saadan Mængde, at den bliver synlig for det fysiske Syn 

som Ild. Og vi ser da disse umaadelige Varmeomraader som lysende Taa

ger, der mere og mere bliver koncentreret til skarpt afgrænsede kugle

formede lysende Omraader eller Legemer. Disse lysende Legemer kender 

vi under Begrebet "Himlens Stjerner" og lærer allerede i Skolen, at det 

er Sole og Solsystemer. Solene udgØr altsaa Ildlegemer eller koncentre

rede Tyngdeenergimasser sammenpresset til en vis Spænding af Følelses

energi. 

Men selv om Tyngdeenergien er i Overvægt, gØr Følelsesenergien sig 

jo stærkt gældende, og Solomraaderne bliver selve Kulminationen af 

Eksplosioner. Her er Kombinationen af Lyn og Torden. Her er Ly

den altdominerende. Solene udgØr et Larmens Eldorado. Her er intet 

baseret paa Ro eller Stilhed. H er er ikke noget, der hedder Søvn eller 
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Hvile. Solene er Verdensaltets Smeltedigler. Her kulminerer StØjen fra 

selve Verdenernes Skabelse. 

Denne Skabelse beror altsaa paa et Sammenspil af "FØlelse" og 

"Tyngde". Solene og alle Øvrige lysende Himmellegemer er kun lysende 

i Kraft af "Tyngdeenergien"s Overvægt over "FØlelsesenergien". Men 

efterhaanden faar "FØlelsesenergien" mere og mere Indpas i Solomraa

det. Til at begynde med er den jo ikke nær stærk nok til at binde 

"Tyngdeenergien" helt. Herfra de store Eksplosioner, vi kalder "Protu

beranser". Disse vældige Eksplosioner er kun Udtryk for Følelsesenergi

mængder, der bliver overvundet af Solenergien. Men efterhaanden som 

Følelsen mere og mere faar Indpas i Solomraadet, bliver Eksplosionerne 

tilsvarende aftagende i Voldsomhed. De bliver mindre og sjældnere. Der 

sker den Forvandling med Solomraadet, vi kalder "AfkØling". Men "Af

kØling" er jo kun tiltagende Kulde. Men denne AfkØling foregaar for

holdsvis langsomt. Og der opstaar derved en hel Masse forskellige Stadier 

i denne Solomraadets Forvandling fra Ild til Kulde. Og efterhaanden 

bliver alle Solenergierne bundne. Og denne bundne Solenergi er det vi 

kalder "fast Materie". Alle fysiske Detailler, alle Organismer og Kroppe, 

alt hvad vi ser paa kolde Kloder er i fØrste Instans et Følelsesværk, et 

Resultat af en gensidig Forening af Kulde og Varme. Alle faste Materier, 

ogsaa vort Kød og Blod, er i Virkeligheden, kosmisk set, Forfrysninger. 

En stærk overlegen Varme vilde jo med Lethed faa alt til at oplØse sig, 

faa alt til at dematerialisere, hvilket vil sige faa alt til at overgaa i andre 

Tilværelsesformer. 

Følelsesenergien binder altsaa den iltre eller farlige Tyngdeenergi. 

Overalt, hvor den faar Overtaget, opstaar der Ro og Stilhed. Inde i Be

vidstheden opleves FØlelsesenergien som en beroligende Tendens. I sin 

Renkultur i Bevidstheden er den hverken Sympati eller Antipati, men 

udgØr i Virkeligheden en mental Kulde. Herfra Begrebet "isnende Ro" 

eller "isnende Kulde". 

Hvis et Menneske fØler Antipati eller Had, saa er det ikke Følelses-
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energien, der er den dominerende. Det er derimod Udtryk for, at der i 

samme Væsens Mentalitet endnu eksisterer en noget for let Adgang for 

Tyngdeenergien i Bevids.theden. Antipati eller Had er i Virkelig

heden kun delvis bunden Eksplosionsenergi. Der behØves i Reglen 

kun en ganske lille TilfØrsel af Tyngdeenergi, og Bægeret flyder over. 

Denne TilfØrsel sker igennem brutale Tankematerier, hvilket vil sige 

haanende, irritable eller fornærmende Udtalelser fra andre Væsener. Og 
fØrstnævnte Væsen bliver aldeles rasende. Det hidsige Menneske har for 

lidt Følelsesenergi. Ved Ophævelse af denne Mangel kommer Roen til

bage. Det hidsige V æ sen behØver blot at stikke sine Hænder i noget is

koldt Vand. Kulden herfra, hvilket jo er det samme som Følelsesenergi, 

overfØres da til Væsenets Organisme og Mentalitet, og den manglende 

FØlelsesenergi bliver erstattet, og Roen kommer atter tilhage i det hid

sige Menneskes Bevidsthed. 

Med FØlelsesenergien opbygger ]eg'et den fuldkomne Ro og Orden 

i Tilværelsen. Det er FØlelsesenergien, der holder Kloderne paa Plads i 

Universet. Og det er Følelsesenergi, et Væsen har Brug for tilVærn imod 

Hidsighed. Det er med FØlelsesenergien, et Væsen maa skaffe sig den 

Stilhed eller Ro i Sindet, der gØr det modtagelig for U d viklingen hen 

imod Brugen af endnu hØjere Bevidsthedsenergier. Denne vigtige Energi 

er J eg' ets tredie Kraftkilde. 

353. Vi har nu været i BerØring med J eg' ets tre fØrste Kraftkilder 

eller de fØrste af de store Grundenergier. Af disse her nævnte Energier 

skabes Materien eller Stoffet. Disse Energier er derfor hovedsagelig rent 

fysisk Legemsmateriale, medens de næste tre Grundenergier mere er 

Redskaber for Intellektualitet. 

Vi kan nemlig ikke undgaa at blive Vidne til, at der i al Bevægelse, 

al Skabelse, ligegyldigt hvor kaosagtigt det saa end for det primitive 

eller uintellektuelle Menneske maa tage sig ud, er en hundrede Procents 

Manifestation af Logik, hvilket altsaa vil sige Aabenbaringen af en hun

drede Procents Nytte, der igen er det samme som en hundrede Procents 
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Kærlighed. Naturens eller Tilværelsens Kræfter er saaledes ikke kolde 

eller dØde Eksplosioner, Kaos og Tilfældigheder. De larmende, buldrende 

og eksploderende Solomraader med de kolossale Protuberanser, deres 

voldsomme magnetiske Storme, der behersker de omliggende Planeters 

Natur og Liv, er saaledes i deres virkelige Natur Udtryk for en umaadelig 

haarfin Logik eller Planmæssighed og kan derfor kun komme til at op

fylde en tilsvarende haarfin Skabelse af Logik, Natur eller Kærlighed. 

354. Men med Instinkt, Tyngde og FØlelse alene kan Planmæssighed 

umuligt skabes. Hvad er da Planmæssighed?- Det er noget, ved hvilket 

man kan lede Tyngde- og Følelsesenergiens Reaktioner overfor hverandre 

ind i Skabelsen af Nytte. Man kan altsaa ved dette noget lede Eksplosions

energierne, bestemme deres Voldsomhed, eller helt binde Tyngdeener

gien med Følelsesenergien i Situationer, hvor det vil være det mest nyt

tige. At der eksisterer et saadant "Noget", er jo en Kendsgerning, man 

umuligt kan komme udenom. Ethvert ]ordmenneske, ja selv et nogen

lunde fremskredent Dyr arbejder i mange Situationer netop i Kraft af 

dette "Noget". Al Krigsteknik er jo en Ledelse af "Tyngde-" eller 

Sprængstofenergien. Ja, al Menneskehedens Skabelse, dens OpfØrelse af 

Huse, dens Fremstilling af Maskiner, Apparater og Kunstværker udtryk

ker jo i allerhØjeste Grad dette "Noget" s Eksistens. Dette "Noget" er lige

som "Instinktet" kun kendt som en Bevidsthedsegenskab, vi kalder "In

telligens". 

Men da den ligesom "Instinktet" kun eksisterer som en Funktion, og 

Funktion igen er en Bevægelsesart, bliver "Intelligens" saaledes ogsaa 

en bestemt Form for EnergiudlØsning. Det er denne EnergiudlØsning, der 

her i "Livets Bog" er betegnet som den fjerde Grundenergi under Be

grebet "lntelligensenergien". 

I den Fortættelse af Materie, som finder Sted igennem "Tyngde-" 

og "F Ølelsesenergien", er der saaledes i V irkeligheden en hundrede Pro

cents Planmæssig hed. Materialisationen eller F ortættelsen af den fysi

ske Materie, saavel som OplØsningen af den, afslØrer, at den bliver ledet. 
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Men naar de nævnte tre Energier: "Instinkt", "Tyngde" og "FØlelse", i 
deres Kombination eller Sammensætning som fast Materie, bliver ledet, 

vil det altsaa sige, at J eg' et eller den, der er O p hav til Sammensætningen, 

er i Stand til at beherske de nævnte tre Energier, kan sætte dem i den 

rigtige Kombination alt efter sit Ønske eller sin Villie. Men denne Be

herskelse kan jo absolut kun bero paa en anden eksisterende Energi. 

Man kan ikke flytte en Energi eller et Stof uden ved Hjælp af Energi 

eller Stof. Da dette Stof eller denne Energi her i dette Tilfælde er "In

telligensenergien", bliver denne saaledes en Kendsgerning. 

Da al normal Skabelse i sin hØjeste Analyse viser sig at være plan

mæssig eller intelligensmæssig, ligegyldigt om det er N uturens eller M en

neskenes, bliver det igennem denne "Intelligensenergien" s Tilstedevæ

relse i alle Frembringelser en Kendsgerning, at Naturen selv udgØr "Be

vidsthed", er sammensat af de samme Energier som selve de levende 

Væsener. 

"Intelligensenergien" udgØr altsaa en Kraft, ved hvilket ]eg'et kan 

lede sin Sammensætning af Materie eller Skabelsen af sin Manifesta

tion. U den denne Energi vilde ingen som helst Logik eller villiemæssig 

Skabelse kunde finde Sted i U ni verset eller Tilværelsen. "Intelligens

energien" udgØr saaledes ]eg'ets fjerde store Kraftkilde. 

355. Men hag denne Kraftkilde findes der endnu en Energi til Hjælp 

for J eg' ets Manifestation i den ydre Materie. Denne Kraftkilde viser sig 

som en Indtrængen i Bevidstheden af færdige Ideer eller Idemateriale el

ler Viden. Oplevelsen af denne Indtrængen af Viden i Bevidstheden, kal

der vi "Intuition". Men da en saadan Indtrængen i Bevidstheden af fær

dige Ideer ogsaa er en Evnefunktion, bliver den i Lighed med de andre fire 

store Bevidsthedsudfoldelser en Energifunktion. Og det er denne Energi, 

jeg her i "Livets Bog" har kaldt "Intuitionsenergien". 
Da denne Energi eller Materie er den mindst benyttede her paa det 

jordmenneskelige Stadium, er der ikke mange Detailler at udtrykke den 

ved. Det primitive Menneske kender ikke meget til "Intuition". Derimod 
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viser den sig ofte hos de store Forfattere, Kunstnere og i særlig Grad hos 

VerdensgenlØserne. Hos disse sidste er det denne Energi, der ligger til 

Grund for al deres Viden. Disse Væsener er nemlig saa fremskredent 

udviklet, at de har "lntuitionsenergien" under Villiens Kontrol, hvilket 

ikke er Tilfældet hos de andre nævnte Væsener. Hos Kunstnere og For

fattere kommer den i Reglen kun i Funktion under særlige Ekstasetil

stande, f. Eks. under Forelskelsesglæde, under Glæde over Naturen eller 

andre Former for Glæde. I en saadan Ekstasetilstand bliver Kunstneren 

eller Forfatteren fyldt med Ideer til sine Frembringelser. 

Jo fuldkomnere "Intuitionen" er, jo mere færdigbehandlet er den 

Viden, der strØmmer ind i Hjernen gennem "Intuitionen". Paa denne 

~Iaade kan hele Skuespil, Romaner eller Digte strØmme til Forfatterens 

Hjerne eller Bevidsthed. Det Materiale, disse V æ sener saaledes paa denne 

Maade har faaet, er saa godt som færdigbehandlet, saa Hjernearbejdet 

med dets Manifestation eller Organisering er meget minimal. 

For VerdensgenlØsernes Vedkommende, i hvem "Intuitionsevnen" er 

fuldkommen og hundrede Procents under Villiens Kontrol, bliver "ln

tuitionsoplevelsen en eneste stor Adgang til hØjere Verdeners Zoner og 

Sfærer, en ubegrænset Rejse frem og tilbage i Universets umaadelige 

Tid og Rum, en Oplevelse af Livets hØjeste Mysterium, en fuldkommen 

Oplevelse af Universets Fundament: Guds Bevidsthed eller den evige 
Fader. 

Da en saadan Brug af "Intuitionsevnen" fØrst lader sig gØre paa en 

VerdensgenlØsers Udviklingstrin, er det givet, at samme Evne paa dette 

Stadium ikke er kendt af den jordiske Almenhed. Men for den, der har 

Evne til at udforske VerdensgenlØsernes Bevidsthed, vil Beviserne for 

en saadan Evnes Eksistens blive mangfoldige. 

"Intuitionen" udgØr altsaa en hØjere Oplevelses/orm, der adskiller 
sig fra den almindelige derved, at den ligesom er af en indre Natur. 

Naar man er i det fysiske KØd og Blod, mærkes "Intuitionen" som en 

Oplevelse indefra. Al anden Oplevelse af Viden er jo en Oplevelse 
udefra. 
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JJ-1 edens Væsenerne i Almindelighed kun kan opleve Viden udefra 

gennem fysiske Erfaringer og Tildragelser, vil Væsener, i hvem "Intui

tionen" er udviklet, saaledes opleve Viden og Erfaringer indefra. Og et 

saadant Væsen kommer derved, som vi senere i Emnets Specialanaly

sering skal se, til at befinde sig i to Verdener. 

Da det ikke kan bortforklares, at der findes mange Kunstnere saavel 

paa Literuturens som paa Billedkunstens Omraade, der har faaet det 

meste af deres Materiale til deres geniale V ær ker eller Frembringelser 

igennem Oplevelsen indefra, og de samme Værker derfor umuligt har 

kunnet være et Produkt af ren intelligensmæssig Hjernespekulation, bli

ver det dermed en Kendsgerning, at "lntuitionsevnen" og den derigen

nem aabenbarede Energi eksisterer. 

Da "Intuitionsenergien" udgØr det Materiale, i hvilket de Tanke

arter, der udgØr den hØjeste Viden og Erkendelse af Livet og Tilværel

sen, bliver manifesteret, bliver den identisk med det, der i Biblen er 

blevet udtrykt som "den hellige A and". Denne guddommelige A and eller 

Energi er ]eg'ets femte store Kraftkilde. 

356. Men der er endnu en Kraftkilde til Raadighed for det levende 

Væsens Manifestation. Det er den, ved hvilken det kan "erindre". 

Da dette at kunne "huske" ogsaa er en Evnefunktion, er det ogsaa 

afslØrende en Energi funktion. Denne Energi er "H ukommelsesenergien". 

Ved Hjælp af denne Energi er det muligt for ]eg'et at skabe mentale 

"Kopier" af sine Oplevelser eller Erfaringer. Det faar derved efterhaan

den en hel Samling af disse "Kopier". Det er disse "Kopier", vi kalder 

"Erindringer . "Erindringer" er saaledes ogsaa i Virkeligheden rent ma

terielle Realiteter skabt i Materie eller Stof, men dette Stof er jo af en 

ganske anden Art end det fysiske. At "Erindringerne" saaledes er en Art 

skabte og dermed materielle Realiteter lader sig ikke afvise. Det er en 

Kendsgerning, at de danner en hel lille Verden for sig. Denne Verden 

er ganske vist en "indre Verden", men dette forhindrer ikke, at den 

alligevel udgØr en Verden, i hvilken Individet kan bevæge sig, opleve 
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Detailler, blive i glad eller daarlig Stemning. Denne "indre Verden" 

har alle den ydre Verdens Afskygninger. Den er dens Refleks i en anden 

Materie. I denne "indre Verden" ligger Detaillerne fra Individets Fortid 

opbevaret. Med sin Evne til at jonglere med denne Materie faar Individet 

M ulighed for at fØre sin Fortid ind i Nutiden, kan ud fra disse fortidige 

Oplevelser (Erindringer) vejlede sig selv i sine nutidige Beslutninger. 

De fortidige Oplevelser bliver derved et stort Fundament for Skabelsen 

af dets Fremtid. Uden "Erindringsevnen" vilde Udvikling umuligt kunde 

finde Sted. Individet vilde aldrig nogen Sinde kunde blive klogere, lige

som Begrebet "Fortid" vilde være en U mulighed. 

Men uden at kende "Fortid" vilde Begrebet "Fremtid" aldrig være 

kommet ind i dets Bevidsthed. Thi det er jo kun gennem Erindringerne 

fra den oplevede "Fortid" at Forestillingen om og Haabet paa en "Frem

tid" eksisterer. 

"Hukommelsen" er saaledes en Energifunktion. Og den hertil an

vendte Energi vil derfor være at udtrykke som "Hukommelsesenergien". 

Da alle daarlige eller mØrke Punkter i Erindringerne, igennem 

denne Energi bliver udskilte, saaledes at Erindringerne efterkuanden 

bliver langt lysere end den Virkelighed, de oprindelig var "Kopi" af 

og derfor i tilsvarende Grad virker "saligt" paa Individet, er samme 

Energi her i "Livets Bog" ogsaa blevet kaldt "Salighedsenergien". 
Denne Energi er ]eg'ets sjette store Kraftkilde. 

357. Samtidig med, at jeg henviser til Syrnhol Nr. 9, hvor der er givet 

et Overblik over de nævnte seks Grundenergiers Udfoldelse i For

hold til hverandre, skal jeg her lige herØre den syvende Grundenergi, 

igennem hvilken J eg' ets Evighedsnatur og SkæbneudlØsning finder Sted. 

Medens de fØrnævnte Energier udgØr Materiale for de timelige Or

ganismer eller Legemer, for Mentalitet, Oplevelse og Skabelse, danner 

den syvende Grundenergi derimod Materiale for alt ved J eg' et, der er 

af Evighedsnatur, alt hvad der skal overfØres fra det ene Liv til det andet 

saasom Evner, Anlæg eller Talenter. Den er saaledes Fundamentet for 
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alt, hvad Individet har "medfØdt" i sine timelige Tilværelser. Det er og

saa i Kraft af denne Energi, at den Rytme udlØses, ved hvilken ]eg'et 

kan befinde sig i den evige "Spiralrejse" eller den evigt skiftende Op

levelse af "Intellektualitet" og "Uintellektualitet" og den heraf fØlgende 

Oplevelse af henholdsvis Kærlighed og Had. Det er denne Energi, der 

regulerer de andre Energiers Rytmer, saaledes at de hver især har en 

stØrste og en mindste Udfoldelse, hvilket vil sige, at hver har en Kul

mination i sin Udfoldelse, hvor den behersker de andre Energier, og en 

latent Tilstand, hvor den kun i meget ringe Grad gØr sig gældende. Det 

er, som nævnt, i den syvende Grundener gi, at J eg' ets Overbevidsthed er 

skabt, samt Skæbneelementet og Talentkærnerne. M ed den bygges 

det Legeme op, igennem hvilket ]eg'et kan gØre sig til Herre over 

hver af de seks andre Grundenergier og ved Hjælp af disse skabe sin 

Underbevidsthed, samt al Øvrig Manifestation og Fremtræden. 

Da denne Energi saaledes i Virkeligheden udgØr Grundfundamentet 

for Jeg'ets Anvendelse af de Øvrige Energier, og disse derved paa en 

~~ aade er denne underordnet, har denne J eg' ets syvende store Kraft· 

kilde her faaet Navnet "Moderenergien". 
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S y m b o l N r. 9. 

GRUNDENERGIERNES KOMBINATION 

358. Som vi har set i det foregaaende, hestaar hele Universets sam

lede Energi- eller Stofmængde af syv forskellige Grundarter for Energi 

eller Kraft. Men disse Grundarter er komhineret sammen paa en saadan 

Maade, at ingen af disse eksisterer i absolut Renkultur. Enhver af de 

nævnte Arter er tilstede alle V egne, forekommer i alle Ting. l enhver 

Form for Skabelse og dermed i enhver Form for alt, hvad der kommer 

ind under Begrebet "skabte Ting", det være sig Kød og Blod, Muld og 

Sand, Hav og Himmel, Bly og Dun saavel som i Kærlighed og Had, 

kan de syv Grundenergiers Tilstedeværelse paavises, men de er ikke 

tilstede i lige store Mængder eller Kvanta. Og det er netop herigennem 

at Fundamentet for al Skabelse i det hele taget eksisterer. Hvis der kun 

eksisterede een Energi i Bevidstheden ad Gangen, vilde der absolut ingen 

Vibration, Bevægelse eller Funktion kunne finde Sted. Alt vilde være 

Stilhed. Bevægelse eller Vibration og dermed alt Bevidsthedsliv er jo 

netop identisk med Reaktionen af Energiernes BerØring med hverandre. 

Men hvis de ikke var forskellige, kunde der jo ingen Reaktion opstaa. 

Altet vilde have været lig "Intet". Men det er heldigvis det modsatte af 

Kendsgerningen. Altet er ikke et "Intet", men et "Noget". Og Begrebet 

"Intet" kan altsaa i denne Forbindelse aldrig nogen Sinde blive andet 

end Udtryk for en tænkt Modsætning til dette "Noget" eller Virkelig
heden. 

Al Oplevelse, al Skabelse, al Bevidsthed udgØr saaledes kun Reak

tioner imellem Grundenergierne. Og det er netop i Kraft heraf, at nævnte 
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Realiteter er at udtrykke som "kosmisk Kemi". Det levendeVæsen er saa· 

ledes som /Ør nævnt en "kosmisk Kemiker". Resultatet heraf er dets 

Oplevelse og Manifestation. Materialet for denne "Kemi" er det sam· 

lede Verdensstof, der igen, som her paavist, eksisterer i syv forskellige 

Grundarter for Energi, hvoraf de seks udgØr det direkte Materiale for 

tintelig Skabelse og Oplevelse, medens den syvende udgØr Fundamentet 

for J eg' ets Evighedseksistens og SkæbneudlØsning. 

359. Paa Symbolet er udtrykt de seks Grundenergier og deres ind

hyrdes Forhold til hverandre. Som allerede tidligere udtrykt i "Livets 

Bog" udgØr disse Grundenergier hver især et Tilværelsesplan. Disse saa· 

vel som Grundenergierne er igen udtrykt ved Solspektrets syv Farver. 

Paa Symbolet, der læses fra neden og opefter, ser vi to sorte Streger, 

der er noget kraftigere end de andre Streger. Disse markerer det Afsnit 

i U dviklingsbanen, der udgØr en "Spiral". Dette Afsnit er igen ved de 

andre Streger inddelt i seks mindre Afsnit eller Felter. Disse udgØr "Spi· 

ralen"s seks Riger eller fØrnævnte Tilværelsesplaner. Heraf udgØr det 

nederste (udtrykt ved den rØde Farve) "Planteriget", det næste (orange· 

f arvet) "Dyreriget". Derefter f Øl ger, kendetegnet ved gul, grØn, b la a og 

indigo Farve henholdsvis "Menneskeriget", "Visdomsriget", "den gud· 

dommelige Verden" og "Salighedsriget". 

Ved at læse Felterne eller Tilværelsesplanerne vandret faar man et 

Overblik over Grundenergiernes forskellige Kombination i hvert Plan. 

Vi ser, at alle Energier er tilstede i hvert Plan, men i forskelligt Kvanta. 

H v er Energi fremtræder i seks Stadier, nemlig et i hvilket den er latent, 

to i hvilke den er i opadgaaende Tilstand imod Kulmination, og to i 

hvilke den er i nedadgaaende Tilstand imod det latente Stadium, samt 

et i hvilket den kulminerer. 

I det nederste Felt, der jo udgØr "Planteriget", ser vi, at Kombinatio· 

n en af Energierne ser saaledes ud: "Instinktenergien" er i Kulminations· 

stadiet. "Tyngdeenergien" er i sit andet Stadium for opadgaaende Til

stand, medens "FØlelsesenergien" er i sit fØrste Stadium for opadgaaende 
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Tilstand. Derefter kommer "Intelligensenergien", der er i sit latente 

Stadium. Dernæst "Intuitionsenergien", der er i sit sidste Stadium for 

nedadgaaende Tilstand. Og tilsidst "Hukommelsesenergien", der er i. sit 

fØrste Stadium for nedadgaaende Tilstand. 

Denne Kombination af de seks Grundenergier udgØr altsaa tilsam

men den mentale og fysiske Materie, i hvilken "Instinkt-" eller "Plan

teriget" er manifesteret. I Kraft af denne Kombination af Grundener

gierne eller ]eg'ets Kraftkilder opstaar der et Materiale, af hvilket ]eg' et 

kan begynde at skabe sig fysisk Synlighed, ligesom det ved Hjælp af 

samme Materiale kan begynde at opleve fysisk, selv om denne Oplevel

ses/orm endnu kun eksisterer som en Anelsestilstand. 

Som det fremgaar af Symbolet, rummer Plantementaliteten meget 

lidt "Intelligens". Den har derimod "Intuition" og "Hukommelse". Dette 

vil altsaa sige, at den har en "indre Verden". Detaillerne i den "indre 

Verden" er "Erindringerne" eller "Guldkopierne" fra den forudgaaende 

"Spiral". Her i denne "indre Verden" har Planten sin egentlige Dags

bevidsthed. Her lever den i en absolut Salighedstilstand. Men den stærke 

Paavirkning fra den ydre fysiske Verden, som Plantevæsenet er Gen

stand for, saasom Vind og Vejr eller Kulde og V arme, Tørke og V æde, 

Brutalitet og Lemlæstelse, bringer efterhaanden Anelsesevnen til at blive 

en dominerende Faktor. Og med denne Anelsesudvikling begynder den 

Tilstand, der bliver til Dagsbevidsthed hos Dyr og Menneske. Denne 

Tilstand er altsaa hos Plantevæsenet endnu kun en Anelsestilstand. 

Nævnte Væsens virkelige Dagsbevidsthed er saaledes af en helt anden 

Natur end Dyrets eller Jordmenneskets. Og da det er en fortidig "Spi

ral"s Erindringer, Planten i denne Dagsbevidsthed beskæftiger sig med, 

vil samme Bevidsthedstilstand saaledes være af meget spæd Natur i 

Forhold til den Dagsbevidsthed, den ny "Spiral" begynder at udvikle 

hos samme Væsen. 

At Planten saaledes har en lille mikroskopisk Dagsbevidsthedstil

stand med Aandsevner fra en tidligere "Spiral" lader sig ikke bortfor-
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klare. Som vi senere skal se, er denne Tilstedeværelse en absolut N Ød

vendighed for hele Plantevæsenets Udvikling til Dyr og Menneske. Uden 

denne fortidige "Spiral"s Inkarnation i den nutidige Plante vilde dens 
nuværende fysiske Synlighed, F orm og Fremtræden være en absolut 

U mulighed. T hi hvad er denne Synlighed andet end en Reaktion imel

lem Plantens Fortid og Nutid? Hvis ikke der var "Intelligens" tilstede 
i denne Reaktion, vilde Planten være en tilfældig kaosagtig Materie

ansamling. M en det er jo lige det modsatte af Virkeligheden. Plantens 

ydre Struktur og F ormdannelse er umaadelig logisk eller hensigtsmæs

sigt bygget op, hvilket jo umuligt kunde have ladet sig gØre uden Tilste

deværelsen af "Intelligens". At denne intelligensmæssige Opbygning er 
automatisk, hvilket vil sige, at den sker uden nogen særlig bevidst hjer

nemæssig VilliefØring, beviser kun yderligere Plantens Overlevelse af en 

fortidig "Spiral", thi en saadan automatisk Bevidsthedsfunktion eller 

VilliefØring kan jo kun eksistere som identisk med "C. Viden". Da "C. 
Viden" kun kan blive til som et Resultat af "B. Viden", hvilket vil sige, 

dagsbevidst VilliefØring, og denne igen kun kan være et Resultat af "A. 
'Viden", hvilket vil sige hjernemæssige eller dagsbevidste Oplevelser, vil 

Plantevæsenets nuværende Tilstand saaledes være identisk med en urok

kelig BevisfØrelse for, at den har haft en fortidig vaagen fysisk Dags

bevidsthed med hjernemæssig V illiefØring, af hvilken dens nuværende 

Automatfunktioner er et Resultat. ( Angaaende "A. Viden", "B. Viden" 

og "C. Viden" henvises til min Bog "Logik", 94. Kapitel). 

Plantevæsenet har altsaa et for den udviklede Forsker tilgængeligt 

Sjæleliv, der er med til at bevise "Spiralzonen"s Eksistens som absolut 

Virkelighed. 
"Spiralzonen" udgØr jo et Udviklingsafsnit, der bestaar af to mindre 

Afsnit. l det ene Afsnit oplever Individet Kulminationen af "Primitivi
tet", og i det andet Kulminationen af "Intellektualitet". Væsenernes 

evige Tilværelse bliver i Kraft heraf en evigt skiftende mental Bevægelse 

igennem disse to Kulminationer./ det intellektuelle Afsnit af "Spiralen" 
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oplever det levende Væsen saa megen vaagen hjernebevidst VilliefØring 

og realistisk Viden, at denne ved sin Overgang til Automatfunktion helt 

kan /Øre det levende Væsen igennem "Spiralen" s uintellektuelle Afsnit 

uden nogen særlig fysisk Hjernefunktion. 

Plantevæsenets bevidste Del af Mentaliteten bæres jo af "H ukommel

ses-" og "lntuitionsenergien". Da den fØrstnævnte Energi er den domi

nerende, vil Plantevæsenets bevidste Felt, som fØr nævnt, være dens 

"indre Verden", dens Erindringer fra en tidligere "Spiral". Da disse jo 

fremtræder i en overvældende "Guldkopiering", hvilket vil sige, at ab

solut alt eventuelt MØrke og ubehageligt ved disse Erindringer er fjernet 

eller oplØst, "rustet" bort, saaledes at kun det absolut fuldkomne og gode 

eller ædle er tilbage, bliver denne "indre Verden" jo en "Salighedstil

stand" eller et Liv i absolut Glæde og Lykke. Sorg og Modgang, Sygdom 

og NøcJ, Had og Lemlæstelse kendes ikke i denne Plantevæsenets "indre 

Verden". Fra samme Væsens "indre" Tilstand kan der derfor kun ud

strØmme "Salig hedsener gi". Det er denne Energi, der forplantet tilfysisk 

Materie, skaber "Blomsten". 

H vad er en "Blomst"? - En "Blomst" er Kulminationen af SkØnhed 

i fysisk Materiesammensætning. Hvad er skØnnere end en "Blomst"?

Er Udtrykket "Blomst" ikke netop blevet Fællesudtryk for alt, hvad der 

kulminerer?- Siger vi ikke "Blomsten" af et Folks Kultur, den "blom

strende" Ungdom o.s. v.? - Plantevæsenets Tilstand paa det fysiske Plan 

er altsaa af en saa lys og salig Tilstand, at Udtrykket herfor er blevet 

Fællesudtryk for alt, hvad der skal betegnes som fuldkomment, harmo

nisk og skØnt. N aar det udtrykkes om noget, at det "blomstrer", ved vi, 

at det kulminerer i sin hØjeste og bedste Fremtræden i sin Arts særlige 

Natur. 

Engenes og Havernes umaadelig pragtfulde Blomsterflor med dets 

Tusinder af forskellige F arvesammensætninger og vidunderlige Dufte 

er saaledes "Intuition" og "Hukommelse" omsat i fysisk Synlighed. Det 

umaadelige Ocean af Ideer, som Blomsternes Mangfoldighed i Form og 
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Farve udtrykker, er "Guldkopierne" fra en tidligere "Spiral"s hØjeste 

Skabelse, omformet til Synlighed i en nutidig Verden sammensat af Ild 

og Kulde. Den fysiske Jordklode, det dræbende Princips Zone, er dekore

ret med realistiske Virkninger af en tidligere "Spiral"s hØjeste Kunnen. 

"Salighedsriget", "Guldkopierne"s Verden, oplyser MØrkets Zoner med 

sin himmelske Glans. H en over Mordernes, Krigernes og BØdlernes S f ære 

lyser Resultaterne af en fortidig "Spiral"s Intellektualitet i levende 

Funktion, udrenset for enhver U fuldkommenhed, fØlgende de hØjeste 

Kærlighedsbaner og Love, som samme "Spiral" s hØjeste Hjerner har væ

ret i Stand til at gØre til "C.Viden". Fortidige Verdeners hØjeste intellek

tueUe Frembringelser lyser i Dag omkring os som levende Realiteter i 

Automatfunktion. Guds Kærlighedsmanifestation i en fortidig "Spiral" 

er blevet til V anebevidsthed omkring nulevende Væsener. Verdener, der 

ellers vilde være Øde og golde, er igennem V egetutionen blevet U d tryk 

for Guds evige Straaleglans. Vi bader os i Lyset fra den evige Fader. 

Dette var Plantens intellektuelle Side. Men Planten har ogsaa en 

fysisk Side, thi uden denne kunde ovennævnte Herlighed jo ikke mani

festeres paa det fysiske Plan. Denne fysiske Side er altsaa dens rent ma

terielle Stofside. De væsentligste Bestanddele her er de to Grundenergier 

"Tyngde" og "FØlelse", der igen henholdsvis er det samme som Ild og 

Kulde. Disse to Grundenergier er det fØrende i al fysisk Skabelse eller 

Manifestation. Alt her er kun en Reaktion imellem Ild og Kulde. Den 

nærmere kosmisk-kemiske Proces, der her finder Sted, skal vi senere 

komme tilhage til. 
E fterhaanden som Plantevæsenets Salighedstilstand bliver udlevet, 

opstaar der en Slags ubevidst Længsel efter Kontrasten til Salighedstil

standen. Denne Længsel bliver til en vis Grad tilfredsstillet igennem 

den ydre Paavirkning, som Plantevæsenet er Genstand for i den fysiske 

Verden. En hel Del af denne Pauvirkning bliver derfor af Plantevæsenet 

oplevet som en "Behagsfornemmelse". Men Pauvirkningen fra den fysi

ske Verden er meget stærk og voldsom og er derfor undertiden langt 
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stærkere end det, der er i Kontakt med Opfyldelsen af Plantevæsenets 

Længsel. Denne forstærkede Pauvirkning oplever Plantevæsenet derfor 

som "Ubehagsfornemmelse". Da Plantens Intelligensevne er latent, kan 

den ikke analysere denne Side af sin Bevidsthed. Og dens Oplevelser her 

bliver derfor, som fØr nævnt, kun til "Anelser". Og vi er her ved den 

fØrste store Grundenergi "lnstinktenergien". 

Med denne Fornemmelsestilstand begynder Plantevæsenet sit Indtog 

i en ny "Spiral". Anelsestilstanden er saaledes Begyndelsestilstanden til 

den fysiske Dagsbevidsthedstilstand, der er dominerende hos Dyret og 

det jordiske Menneske. Plantevæsenets nuværende rent fysiske O pievel

sestilstand er altsaa kun paa "Anelsesstadiet". M en denne Tilstand er i 

stærk U d vikling. Plantevæsenets sjælelige Tilstand eller virkelige vaagne 

Dagsbevidsthed er i "Salighedsriget", men denne Tilstand degenererer 

i samme Grad, som den fysiske U d vikling tager til, og Væsenet bliver 

dermed Individ i et helt andet Tilværelsesplan. Dette Tilværelsesplan er 

"Dyreriget". Nævnte Rige er udtrykt ved det næste Felt paa Symbolet, 

læst fra neden og opefter. 

360. "Dyreriget" er saaledes i V irkeligheden kun en Fortsættelse af 

"Planteriget", men her er Grundenergierne jo naaet ind i et andet Sta

dium af deres rytmiske Baner. "Instinktenergien" er blevet mindre do

minerende, og er nu stadig paa Retur. "lntelligensenergien" er jo her 

begyndt at gØre sig gældende. Individet begynder at kunne analysere og 

bliver dermed bevidst i den ydre Verdens Detailler, begynder at faa Vi

den. Men den mest fremtrædende Energi her er "Tyngdeenergien" (Il· 

den), der som Billedet viser, er kulminerende. Den bliver derfor den 

Energi, der giver Zonen Karakter. M en da "F Ølelsesenergien" (Kulden), 

som Billedet ogsaa viser, er stærkt repræsenteret, bliver "Dyre

riget" ikke noget flammende Ildhav eller glØdende Solmasse. "FØlelses

energien" holder "Tyngdeenergien" i Skak, saaledes at dens Manifesta

tion kun kommer til Udtryk som "Varme". Alle Væsener i "Dyreriget", 

hvilket vil sige Væsener, hvis Legemer eller Organismer er sammensat 
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af dennes Zones Materiekombination, er derfor alle uden Undtagelse 

"varme" V æ sener. Det betyder naturligvis ikke, at alle er lige "varme". 

Vi har jo Væsener indenfor samme Zone, vi kalder koldblodige , men 

disse Væsener repræsenterer jo ogsaa en Form for "Varme" i deres Kød 

og Blod. De er blot nogle Grader koldere i deres Legemstemperatur end 

de hØjere Dyr, men de er endnu "varmere" end Plantevæsenerne, der 

jo ogsaa repræsenterer en vis Grad af V arme, og hvis Legemer derfor og

saa maa henregnes til "varme" Organismer. De kan dog ikke trives under 

"Frysepunktet". Men i Dyreriget kulminerer altsaa Manifestationen af 

"varme" Organismer. I Dyrerigets Væsener er "Tyngdeenergien" eller 

den eksplosive Energi i stØrst Udstrækning til Stede. 

Da "Følelsesenergien", selv om den ogsaa i samme Zone i stor Ud

strækning er til Stede, ikke kan holde "Tyngdeenergien" helt i Skak, 

bliver der i nævnte Zone en overordentlig Mængde "Eksplosioner", hvil

ket igen vil sige en overordentlig Mængde Felter, hvor "FØlelsesenergien" 

eller den afkØlende og fortættende Energis Virkninger pludselig glipper, 

og "Tyngdeenergien" s Virkninger momentvis faar Overtag. 

Da Væsenernes Organismer her i denne Zone er baseret paa et vist 

fØlelsesmæssigt Overtag af "Tyngdeenergien", vil der opstaa en fysisk 

saavel som mental Forstyrrelse i det paugældende Væsen, hver Gang et 

saadant Overtag brydes. Da denne Forstyrrelse er eksplosiv, er den sØn

derlemmende eller Ødelæggende for enhver M ateriefortættelse. Da V æse

nernes fysiske Organismer netop udgØr saadanne Materiefortættelser, er 

de i stor Udstrækning Genstand for ovennævnte SØnderlemmelser. Det er 

saadanne SØnderlemmelser, vi kalder "Sygdomme". Alle Former for 

Ulykker, enhver fysisk Lemlæstelse, ligegyldig hvordan den er opstaaet, 

ligegyldig hvad man saa end paupeger som dens Aarsag, vil i et hvilket 

som helst Tilfælde være identisk med "Tyngdeenergien"s Brud paa 

"F Ølelsesenergien" s Overtag. Da Mentaliteten eller Tankefunktionen i 

samme Zone i stor Udstrækning er baseret paa Oplevelserne gennem den 

fysiske Organisme, vil de paugældende "Eksplosioner" eller SØnder-
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lemmelser af Organismerne jo i tilsvarende Grad skabe Forstyrrelser 

i de paugældende Væseners Sjæleliv eller Mentalitet. Saadanne Forstyr

relser kalder vi "Sorg", "Melankoli", "Sindssygdom" og "A andssvag hed". 

Disse Foreteelser er alle uden Undtagelse en FØlge af Uligevægten imel

lem "Tyngde-" og "FØlelsesenergien". 

Da "Tyngdeenergien kulminerer i "Dyreriget", og den i de andre 

Riger kun fremtræder i Mindrevægt i Forhold til de Øvrige Energier, 

bliver "Dyreriget" saaledes den Zone, i hvilken de legemlige og sjælelige 

Lidelser kulminerer. Nævnte Rige er derfor her i "Livets Bog" blevet 

kaldt "det dræbende Princips Zone". Alle Oplevelser her er jo baseret 

paa Disharmoni og Lidelse, Ufuldkommenhed og Primitivitet. Samme 

Zone er derfor "MØrket" s Zone. Den er Tilværelsens eneste eksisterende 

"Helvede". 
Naar nævnte Zone saaledes er blevet Hjemstedet for MØrket eller 

Lidelserne, skyldes det jo ogsaa den Omstændighed, at "lntelligensener

gien" netop lige er begyndt at gØre sig saa meget gældende, at Væsenerne 

ved Hjælp af den i stor Udstrækning har kunnet forØge deres fysiske 

Dagsbevidsthed med virkelig Viden i Stedet for "Anelses-" eller "In

stinktbevidstheden''. 

V ed den begyndende "Intelligens" er V æ senerne her i Stand til at 

sætte sig ind i deres Oplevelsers rent fysiske Karakter. De kan drage 

Lære af den. Men denne Lære bliver i fØrste Instans til Fordel fot· Ud

foldelsen af "det dræhende Princip". Eksplosionsenergien bliver taget 

i Brug i Selvopholdelsesdriftens Tjeneste. Da man i denne Zone jo maa 

dræbe for at leve, vil den fØrste Brug af "lntelligensenergien" være til 

F orde l for DygtiggØrelsen i at dræbe. M en nogen særlig Viden om selve 

det levende Væsens virkelig evige Tilværelse eller udØdelige Natur er 

de dyriske Væsener absolut ikke i Stand til at tilegne sig, thi "Intuitions

energien" er her, som Billedet viser, ganske latent. Da det er denne 

Energi, der giver Adgang til Tilværelsens hØjeste Ideverden, og "Hukom

melses"· eller "Salighedsenergien" er stærkt degenererende hos samme 
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Væsen, kan dets Opfattelse af Tilværelsen, dets Idealisme og Moral kun 

være Reflektioner ud fra "det dræbende Princip"s Zone. Mordgenialite

ten kan kun være dets hØjeste Begær. Og vi ser da ogsaa denne Genialitet 

komme til Udfoldelse, beherske Dyret i dets hØjeste Fremtræden, der jo 

er det samme som det jordiske Menneske. 

Nævnte Væsen er, med sit Kendskab til de eksplosive Stoffer, sine 

Bombemaskiner og Skydevaaben af alle Arter, sin Mangel paa Bevidst

hed om hØjere Livs- eller Tilværelsesformer, sin Mangel paa Kærlig

hedsevne og den heraffØlgende Drabsmoral, det kulminerende M ord geni. 

Dyret i Form af det jordiske Menneske er saaledes i Kraft af Grund

energiernes særlige Kombination i "Spiralen" s anden Zone Livets og 

Tilværelsens stØrste Modstander. Væsenet her er sin egen stØrste, men 

ukendte "DØdsfjende". l "Spiralen"s anden Zone skabes Væsenets Op

levelse af Kontrasten til V irkelig heden, nemlig en Tilværelse, der næsten 

er uden Intellektualitet, Kærlighed og Guddom. 

361. Men Grundenergiernes Rytme i "Spiralen" fortsætter stadigt og 

fØrer Væsenet næsten umærkeligt gradvis videre, og "Dyret" bliver lang

somt til et helt andet Væsen. Dette ny Væsen er "det rigtige Menneske". 

Med Kulminationen af "Tyngdeenergien" i "Spiralen" s andet Afsnit 

begynder den V æsenstilstand, vi kalder "det jordiske Menneske". Men 

dette Væsen er altsaa ikke noget færdigudviklet "Menneske". Det benyt

ter sig endnu i en altovervejende Grad af den eksplosive Energi baade 

med Hjerne og Haand. Der er Blod og Brand i dets Fodspor. Mordgeniet 

æder og drikker og formerer sig paa "Tigeren" s og "Svinet" s Maner. Der 

er Rovdyrglans i dets Øjne, NØdskrig og DØdsrallen i dets Atmosfære. 

Det er en ægte "jordisk" Søn. Det Rige, vi nu skal se, er derfor "ikke af 

denne Verden". Men dets Atmosfære har begyndt at overskygge Zonen. 

Mordgeniet degenererer. Efter "Tyngdeenergien" s Kulmination tager 

11 FØlelses"- og "lntelligensenergien" saadan til, at den dræbende Energi 

bliver mere og mere bunden. Eksplosionernes Voldsomhed er i stærk Af

tagen. De mister efterhaanden deres dræbende Natur. Reaktionen imel-



Kosmisk Kemi 459 

lem Energierne bliver af en stilfærdig Karakter. Denne Stilfærdighed op· 

lever det dyriske Væsen som "Fred". Og med dennes Indpas i Bevidst

heden begynder et nyt Rige at inkarnere i jordisk KØd og Blod. Og med 

den tiltagende Harmoni imellem "Tyngde"-, "FØlelses"- og "Intelligens

energi bliver "Freden" til "Kærlighed". Og paa Mordgenialitetens Rui

ner opstaar "en ny Himmel" og "en ny Jord i hvilken Retfærdighed bor". 

Et Rige, som ikke er af denne Verden, kommer til at lyse og funkle over 

jordiske Kontinenter. Den rent materielle Værdiadministration vil her 

forlængst væregaaet over til "C.Viden". Det gode, Væsenet vil, det gØr 

det, og det onde, Væsenet ikke vil, det gØr det ikke. Denne Natur er for

længst blevet til Automatfunktion hos Væsenet. Kærligheden er her 

absolut og selvfØlgelig. Og med denne, Bevidsthedens Harmoni med Li

vets Love, begynder en ny Energi at holde sit Indtog i Bevidstheden. 

Denne Energi er "lntuitionsenergien". Da denne Energi udgØr det fine

ste Bevidsthedsmateriale, der findes, udgØr den det "Stof'', i hvilket 

Livets hØjeste Idemateriale skabes. Ja, det er Materialet for selve Gud

dommens Bevidsthed. Nævnte Energi er derfor ogsaa at udtrykke som 

identisk med "den hellige A and". Der, hvor "Intuitionen" faar Adgang 

til Kærlighedsvæsenets Bevidsthed, oplever det Guddommen. Væsenet 

bliver "eet med Faderen". Det hæves op paa Guddommens eget Udsigts

punkt. Det ser uhindret igennem Universet, igennem Tider og Afstande. 

Guds Rige ligger udbredt for dets undrende Øjne. 

Men denne umaadelige Oplevelse kan ikke undgaa at sætte sit Præg 

paa Væsenet. Det begynder at kopiere "Guds Rige". Det begynder at 

skabe i "Guds Billede efter hans Lignelse". Det forhenværende M ord

geni er blevet en Kunstner i Humanitetens og Sympatiens Fortolkning. 

Det er blevet Geni i Kærlighed. 

Det rigtige Menneske adskiller sig altsaa fra det jordiske eller dyriske 

Menneske, der er Specialist i Lemlæstelse eller Ulykkeskabelse, derved, 

at det er Specialist i Humanitet eller Kærlighedsmanifestationer. Medens 

der er Død og Undergang i fØrstnævnte Væsens Fodspor, blomstrer 
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Livet frem, der hvor det rigtige Menneske har gaaet. Der er Straale

glans over Kærlighedens Væsener. 

Med Hensyn til det rigtige Menneskes rent fysiske Tilstand, da er 

den, som Billedet viser, endnu noget dominerende. Det rigtige Menneske 

maa endnu spise og drikke, men dets FØde er, som Modsætning til Dyre· 

nes og det primitive jordiske Menneskes, der væsentlig er andre Dyrs

Kød og Blod, af PlantekØd, hvilket igen vil sige, den Substans, der sid

der omkring Plantevæsenernes Kerner. Nævnte Substans bestaar hoved

sagelig af Livsenheder eller Mikroindivider, der kan gaa levende over 

i Menneskets Kød og Blod og derved faa sin videre Udvikling uden 

nogen som helst Form for Lidelse. Denne Substans afviger saaledes 

fra KØdet og de grove Næringsstoffer derved, at der i dette eller i 

disse er en umaadelig Mængde Mikroindivider, der ikke kan optages i 

Menneskets KØd og Blod som Næring. Disse Mikroindivider bliver der

ved, igennem FordØjelsen, dræbt. Og deres Lig danner tilsammen det, 

vi kalder "AffØring". 
Da der saaledes i den grove Føde kun findes et forholdsvis lille 

Procentantal Mikroindivider, der kan optages i Blodet som Næring, bli

ver al den Øvrige Masse af den indtagne FØde kun til Fyld. Og det 

primitive Væsens FordØjelsesorganer er da ogsaa i hØj Grad baseret 

paa at give Plads for dette Fyld. Samme Væsen vil derfor komme til 

at afvige fra det rigtige Menneske derved, at det har en mere robust 

og sværere Organisme end dette. 

Da sidstnævnte Væsens FØde saa at sige er hundrede Procents Næ

ring, er dets Organisme efterhaanden vokset fra at skulle behandle 

Fyld. Og friet for denne Belastning er dets Organisme naturligvis af 

en langt sartere og mere forfinet Karakter end det jordiske Menneskes. 

Dets Mave og Øvrige FordØjelsesorganer er blevet af et mindre Om

fang og dets Legeme slankere. 
Naar dertil kommer, at selve Polforvandlingen, hvilket vil sige, V æ

senets Overgang fra "Dyreseksualisme" til "Menneskeseksualisme", 
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der igen er det samme som, at det skØnneste i Kvindens feminine og 

M andens maskuline mentale Naturer og fysiske Linier er forenet 

til en guddommelig Sammensætning i eet Væsen, bliver det rigtige 

Menneskes Organisme saaledes selve Kulminationen af, hvad der kan 

præsteres af SkØnhed og Fuldkommenhed i Skabelse af fysiske Organis

mer eller Redskaber for intellektuel Manifestation. 

Ved aldrig at skulle arbejde med Fyld, ved altid kun at indtage 

hundrede Procents Næring, er et saadant V æ sen fri af den tunge Be

lastning, som det primitive Dyr og Jordmenneske er bundet af, og som 

i saa stor en Udstrækning er Fundamentet for samme Væsens Jord

bundethed og Sygdomstilstand. 

Men samtidig med, at det rigtige Menneske mere og mere kommer 

ind paa at spise den rigtige FØde, hvorved den rent fysiske Ernæring 

formindskes, tiltager en anden Ernæringskilde i samme Individ, nemlig 

Aandedrætsernæringen. Det rigtige Menneske vil, i sin hØjeste Instans, 

faktisk komme til at leve helt af Luften. Dets fysiske Organisme vil 

efterhaanden blive saa fin, at den ernæringsmæssigt set helt kan opret

holdes i Kraft af Aandedrætsfunktionen alene. Og nævnte V æ sen nær

mer sig her et Stadium, hvor det bogstaveligt talt er et "luftigt" V æ sen. 

Man vil saaledes forstaa, at med den grove Ernærings OphØr er V æ

senets rent jordisk, fysiske Tilstand af en hel anden og langt skØnnere 

og mindre fysisk Natur end den, man nu kender. Dertil kommer, 

at det samme Væsens Afhængighed af Pattedyrlovene, hvad FØdsel og 

Legemsopbygning angaar, forlængst er ophØrt, idet dets fysiske Legeme, 

som vi senere skal se, bliver opbygget og sammenholdt ved Tankekon

centration. Dette vil igen sige ved en fremragende Materialisations- og 

Dematerialisationsevne, der tillader V æ senet at skabe sit fysiske Legeme 

af visse andre Medvæseners Overskud af "Sjælefludier" eller "Aands

dufte", hvorved Formeringsprocessen eller GenfØdslen bliver en Slags 

Inkarnering i disse "Sjælematerier". Gennem Kræfterne fra det inkar

nerede Væsens Talentkerner for Legemsskabelse bliver de fØrnævnte 
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"Sjælekræfter" saa hensigtsmæssig fysisk fortættede og af en saadan 

Natur, at de her bliver til en fysisk Organisme for Væsenet. 

Da det rigtige Menneskes Organisme saaledes eksisterer som for

tættede "Sjælefludier", og denne Fortættelse kun er opretholdt ved 

Tankekoncentration, kan den ligeledes oplØses ved Tankekoncentration. 

Og samme Væsens fysiske Synlighed kommer derved saaledes udeluk

kende til at bero paa en Villiesakt. Med andre Ord, Eventyret om at 

gØre sig "usynlig" er her blevet til Virkelighed. Dog skal det tilfØjes, 

at denne Væsenets umaadelige Underlæggelse af Materien, hvorved 

det selv i tilsvarende Grad er blevet frigjort af denne, dog for det rig

tige Menneskes Vedkommende kun er i sin fØrste Begyndelse og fØrst 

faar sin Kulmination i Spiralens femte Rige. Det, der nu kendes inden

for det jordiske Menneskes Samfund under Begrebet "Materialisation" 

og "Dematerialisation", er Begyndelsen til Udviklingen af denne lnkar

neringsmaade. 

362. Da det her kun er Opgaven at give et karakteristisk Overblik 

over Tilværelsesplanernes eller Spiralrigernes Særegenheder, maa jeg, 

hvad en nærmere detailleret Analysering angaar, henvise til senere Af

snit af "kosmisk-Kemi". Men jeg vil dog gerne, inden jeg gaar videre, 

gØre en lille Bemærkning angaaende "Følelsesenergien", som jo er den 

fØrende Energi i det rigtige Menneskerige. Vi har allerede her set, at 

den udgØr Verdensaltets Kulde. Men nu maa man ikke derfor tro, at 

det rigtige Menneskerige er en dominerende IsØrken. Ligesom "Dyre

riget", trods "Tyngde-" eller "Ildenergien" s Kulmination i dets Om

raade, ikke er et flammende Ildhav, saaledes er det rigtige Menneskerige 

som nævnt heller ikke identisk med nogen som helst dominerende Form 

for Vinterkulde. Takket være "Tyngdeenergien" s Tilstedeværelse bli

ver det rigtige Menneskerige ogsaa en "Varmezone", selv om dens Gen

nemsnitstemperatur i Organismer og Ting naturligvis ikke er paa samme 

HØjde som i "Dyreriget". 
Som Billedet viser, er "Tyngdeener gien" endnu temmelig fremra-
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gende, men "FØlelsesenergien" er her blevet den saa overlegen, at der 

ingen Eksplosioner kan finde Sted hverken i det rent ydre fysiske eller 

i det indre tankemæssige. Da "Intelligensenergien" er saa fremragende 

repræsenteret, at intet ulogisk kan finde Sted, og al Disharmoni der

med er en Umulighed, bliver selve "FØlelsesenergien"s Aabenbaring 

i nævnte Zone eller Rige identisk med den vidunderlige Oplevelse eller 

Fornemmelse af Livet, vi kalder "Kærlighed". Denne Livets saligste For

nemmelse er saaledes det samme som en logisk ledet, ligevægtig Reaktion 

imellem Ild og Kulde. "Kærlighed" er altsaa ikke ren "F Ølelsesenergi", 

men er en harmonisk kosmisk-kemisk Sammensætning af de nævnte tre 

Grundenergier: "Tyngde", "FØlelse" og "Intelligens". 

Paa det fysiske Plan spiller "Tyngdeenergien" saaledes en væsent

lig Rolle i "Kærligheden" s kosmisk-kemiske Sammensætning. Menne

skene har da ogsaa vænnet sig til at opfatte "Kærlighed" som Udtryk 

for Varme. Og dette er ikke uden Grund, thi naar KærlighedsbØlgerne 

gaar igennem det fysiske Legeme, mærkes det i Blodet som fysisk V arme. 

Denne Varme beviser saaledes "Tyngdeenergien"s Tilstedeværelse. Og 

den fysiske UdlØsning af Eksplosionsenergien kan her kun komme til 

UdlØsning i en af "FØlelse" og "Intelligens" fuldt behersket Form. 

Denne beherskede Form kalder vi "Kærtegn". At "Kærligheden" saa

ledes virkelig udgØr en særlig bestemt kosmisk-kemisk Sammensætning 

erkendes jo ogsaa let derpaa, at de samme tre Grundenergier meget ofte 

hos Væsener kan give sig helt andre Udslag end netop "Kærlighed". 

Hvis der f. Eks. er for megen "Tyngde-" eller "Eksplosionsenergi" i 

Forhold til de to andre Grundenergier, bliver "Kærtegnene" voldsom

me, giver Udtryk for Brutalitet, bliver lemlæstende. Og vi kalder dem 

ikke mere "Kærtegn", men udtrykker dem under Begrebet "Vold". 

Forskellen mellem et sympatisk "Klap paa Kinden" og en "Ørefigen" 

bunder altsaa tilbage i de tre Grundenergiers kosmisk-kemiske Kombi

nation i Bevidstheden. En "Ørefigen" er saaledes baseret paa for megen 

"Tyngdeenergi" i Kombinationen, medens det kærlige "Klap paa Kin-
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den" er Eksplosionsenergien i en saa bunden Form, at den lige akkurat 

kan komme til den lempelige eller varsomme UdlØsning, som et "Kær

tegn" er. 
Men forØvrigt er alle andre fysiske Bevægelser eller Fonner for 

Skabelse, der er absolut logisk ledet, hvilket vil sige, direkte nyttegi

vende uden Drab eller Lemlæstelse, behersket Eksplosionsenergi og bli

ver saaledes i Virkeligheden det samme som "Kærtegn". 

Hvad enten vi mærker Brisens svage KØlighed mod vor Kind en 

varm Sommerdag, eller vi sidder i en Flyvemaskine og farer hen over 

Kontinenter eller Have, kan det kun ske i Kraft af bunden eller beher

sket Eksplosionsenergi. 

Ved hunden Eksplosionsenergi forstaas her en for det jordiske Men

neske behagelig Tilpasning af UdlØsningen af nævnte Energi, saa den 

ikke bliver lemlæstende eller brutal, men derimod absolut velgØrende 

og nyttig. Brisen og Flyvemaskinen bliver saaledes, i Øjemed hvor de 

er direkte velgØrende eller nyttige for Mennesket, identisk med "Kær

tegn". Det samme gælder naturligvis alle andre Foreteelser i det dag

lige Liv, der paa samme Maade tjener Mennesket eller de levende Væ

sener. Efterhaanden som Eksplosionsenergien saaledes bliver bunden af 

Logik og FØlelse, bliver Tilværelsen fuld af "Kærtegn". Da det rigtige 

Menneskerige er baseret paa denne fuldstændige logiske Beherskelse 

af Eksplosionsenergien til Fordel for direkte Behagsskabelse for de leven

de Væsener, bliver det daglige Livs Detailler i nævnte Rige udelukkende 

identisk med "Kærtegn". Og den tredie Grundenergis Zone kan derfor 

med Rette udtrykkes som "Kærlighedens Rige". 

363. Vi har altsaa her set, at det rigtige Menneskerige efterhaan

den kommer til at afvige meget fra det jordiske. Dets Udvikling gaar 

i Retning af at blive mindre og mindre fysisk haade hvad Legemshyg· 

ning og Fremtræden angaar. Men med denne ny Tilstand er det alle

rede begyndt at afslØre en endnu hØjere liggende V æsenstilstand. Lige

som det rigtige Menneskerige begynder at skygge ind i Dyrets eller det 
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jordiske Menneskes Tilstand, saaledes begynder et endnu hØjere Rige 

at skygge ind i det rigtige Menneskes Tilstand i den sidste Halvdel af 

dette Væsens Spiralzone. Da "Intelligensenergien", som Symbolet viser, 

kulminerer i dette Rige, har jeg kaldt det for "Visdomsrige t". Og vi 

er hermed naaet frem til en Zone, hvor den fysiske Verden begynder 

at fortone sig bagude. I dette Spiralens fjerde Rige er al Materie blæn

dende Intellektualitet. De groveste eller mest fortættede Materier her 

er "fysiske Tanker". Vi er nu i en Verden, hvor selv Lufternæringen er 

ophØrt, og Væsenets Ernæringskilde udelukkende er ren Tankematerie, 

suppleret med den umaadelige Kærlighedsatmosfære, der uvægerlig 

maa være en FØlge af den Livslovenes totale Opfyldelse, der her i In

tellektualitetens Hjemstavn og Kulminationszone absolut kun kan være 

herskende. 

V resenernes Manifestationslegemer er her kun holdt sammen ved 

bevidst Tankekoncentration. De "materialiseres" og formes udelukken

de efter de givne Situationer, i hvilke de skal tjene deres Ophav, og 

"dematerialiseres" eller oplØses saa snart disse Situationer er forbi. 

Væsenet er altsaa her saa frigjort af Materien eller er denne saa 

overlegen, at den tidligere nævnte "SynliggØrelse" og "UsynliggØrelse" 

ikke alene er en Hoved faktor i Væsenets Tilværelse, men den er ogsaa 

blot en Villiesakt. At "vise" sig for sine Venner er her ikke en tung og 

besværlig Formalitet saaledes som i den fysiske V er den, hvor Væsenet 

undertiden maa bringe sit fysiske Legeme, der er en tung, fortættet 

Materiemasse, over Have og Lande, Tusinder af Mile hen til det Sted, 

hvor det skal vise sig personligt synligt. Her i Intellektualitetens Hjem

stavn eksisterer Afstande ikke, og der er derfor her heller ikke noget 

der hedder "at rejse". Væsenets Manifestationslegeme bliver kun "ma

terialiseret" eller synliggjort i InteresseØjeblikket paa Basis af Væsenets 

Ønske eller Villie til F orde l for U dØveisen af Tankeudvekslingen mel

lem det selv og den eller de, med hvem det vil korrespondere. 

Naar det jordiske Menneske skal vise sig personligt for et andet 
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V æ sen, maa det fortrinsvis være i Rum sammen med dette Væsen og 

maa derfor bringe sit Legeme til dette Rum. Dette gælder ikke for "Vis

domsvæsenet". I dette Væsens Verden er som nævnt alle Afstande fjer

net, og Væsenerne er saaledes paa en M aade i "samme Rum". De be

hØver derfor ikke "at rejse" for at "vise sig personligt" for hverandre. 

De behøver derimod blot at "komme paa samme BØlgelængde", hvilket i 

dette Tilfælde vil sige en bestemt sympatisk mental Kontakt. Dette sker 

ved en Tankekoncentration eller en særlig bestemt V illiesakt, og V æ

senerne bliver synlige for hverandre, kan hØre, se og fØle hinanden, 

ganske uafhængig af Afstande. Væsenernes Tilsynekomst for hveran

dre her er altsaa i Realiteten ikke baseret paa en Afstandsforvandling 

saaledes som i den fysiske Verden, men derimod paa en Tilstands for

vandling. 

364. At en saadan Tilværelsesform, som den her antydede, virker 

fantastisk for Læserne er naturligvis en SelvfØlge, thi det gØr jo alt, 

hvad der kommer ind under Foreteelser, der ligger forud for, hvad der 

er en Kendsgerning for det jordiske Menneske af i Dag. At J orden er 

en Kugle og svæver frit i Verdensrummet var engang ganske uforstaae

ligt og dermed utroligt. At Mennesker skulde naa til at tale igennem 

Luften og blive hØrt af Mennesker paa helt andre Kontinenter uden 

nogen ydre synlig Forbindelse, saaledes som det nu sker igennem Radio

fonien, har jo ogsaa engang været helt utænkeligt. Og er det samme ikke 

Tilfældet med saa mange andre af den moderne Tekniks store Vid

undere? - Har vi ikke netop set, at mange af Fantasiens eventyrlige 

DrØmme er blevet til realistisk Virkelighed? - Og det jordiske Men

neske vil igennem sin Udvikling faa at se, at Livet vil blive ved med 

at gØre den normale Fantasi eller V æ senernes normale hØjeste DrØmme 

til Virkelighed. 

Men ligesom Planten i Dag ikke kan forstaa, at den engang skal 

blive frigjort fra sin Rodfæstning i Jordbunden og i Form af et Dyr 

komme til, efter sin egen Villie, at bevæge sig frit omkring til Sol og 
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V and, og Dyret i Dag ikke kan forstaa, at det engang i F orm af det jor

diske Menneske skal komme til at kunne beherske Elementerne, saaledes 

at det i Stedet for at galopere paa sine egne Ben kan anvende Ekspres

tog, Auto eller Flyvemaskine, i Stedet for sine KlØr kan skabe sig 

geniale Vaaben i Form af Bomber, Kanoner og Maskingeværer etc., saa

ledes kan det jordiske Menneske af i Dag heller ikke forstaa en Tilvæ

relse, hvor det frigjort af sit fysiske tunge Legeme ikke mere skal 

have sine Ønsker og Begær tilfredsstillet igennem en Overvindelse af 

Granit, M e tal eller anden tung Materie, men derimod kan faa hele sit 

Livsbehov udlØst, sine Ønsker opfyldt, blot ved en Overvindelse af luft

formige eller aandelige Materier, i hvilken den tætteste er af en Natur, 

der oplØser sig ved eller lystrer enhver massiv Tankekoncentration. 

365. I "Visdomsriget" og efterfØlgende Rige er Materien altsaa af 

en saadan Konsistens, at den tager Form efter V resenernes koncentre

rede Ønsker eller Begær. Man forstaar derfor, hvor fuldkomment det 

er, at den dræbende Energi er saa lidet fremtrædende her, og at V æ

senerne i den fysiske Verden maa lære at tænke fuldkomment, for at 

denne fuldkomne Tænkning kan blive til Automatfunktion eller "C. 

Viden", inden V æ senerne bliver hjemmehØrende Beboere af disse him

melske Verdener. Tænk hvis den samme M agt eller bevidsthedsmæssige 

Overlegenhed over Materierne, som her er fØrende, ogsaa var gældende 

i Dyreriget eller det jordiske Menneskes Hjemstedszone. Tænk hvilken 

guddommelig Foranstaltning det er, at Hadets og Egoismens SØnner er 

placeret i en Zone, hvor Materien kun indirekte og meget modstræbende 

og besværligt omformes af Individets Tanke. Tænk hvor godt det er, 

at Mordtankerne i stor Udstrækning fØrst maa bearbejdes i Sten og 

Staal, fØr de rammer KØd og Blod, og at Væsenets hele Fremtræden 

saavel i Skyerne og V andene som paa Land betinges af et atmosfærisk 

Tryk. Intet Under at Væsenet her maa "tjene sit BrØd i sit Ansigts 

Sved". Det er af Væsenet selv opfattet som en "Forbandelse", men i 

den guddommelige V er densordning er det en Velsignelse. Tænk hvis 
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det hadende, dræbende og selvtilbedende Væsen ikke befandt sig z 

disse faste Materier, men var under frigjorte Livsformer, hvor Materien 

lystrer Tanken direkte paa samme M aade som i "Visdomsrige t", hvad 

vilde der saa ikke ske?- Hele Hadets Repertoire af onde Ønsker over 

en Fjende vilde kunne bringes til Udfoldelse blot ved en Tankekoncen

tration. Den i samme Koncentration overlegne Hævner vilde altsaa 

kunne pautvinge en underlegen Fjende hele Resultatet af sin Opfind

somhed i raffineret Hævn. Han vilde saaledes f. Eks. kunne tvinge 

M odstanderen til at leve et Liv i Spedalskhed, holde hans Ansigt i en 

permanent V ansirethed, Ødelægge hans Organisme, ligesaa tit den blev 

materialiseret eller synliggjort. Ja, alt hvad en raffineret Hævner kan 

tænke eller opfinde af onde Anslag imod en Fjende, men som umuligt 

lader sig praktisk manifestere her i den jordiske Verden grundet paa 

Materiens Fasthed, vilde altsaa være muligt, hvis ikke netop denne 

F as t hed eksisterede. 

Alt, hvad der overhovedet kunde tænkes af Brutalitet og Lemlæ

stelse, vilde man saaledes kunne paufØre sin underlegne Fjende uden 

nogen som helst haandsmæssige Foranstaltninger, men derimod udeluk

kende ved sin egen Tankekraft. Og den fysiske Opholdszone vilde blive 

af en saa umaadelig mØrk og trist Natur, at den nuværende DØdedans 

paa de jordiske Slagmarker, midt i Bombeeksplosioner, Maskingevær

regn, Granatrædsler, saaredes og lemlæstedes hjerteskærende Skrig og 

Dødsrallen vilde være en umaadelig eftertragtet paradisisk Oplevelse 

ved Siden af den fØrstnævnte Tilstand. 

Intet Under at Vejen ud af de tunge Materiers Zone kun gaar 

igennem U d viklingen af Næstekærlighed. Saalænge Væsenet er farligt 

for sine Omgivelser, maa det forblive under de tunge Materiers Belast

ning. De faste Materier er Livets SpændetrØje. Naar Væsenet bliver 

uselvisk aabner "SpændetrØjen" sig, Væsenet bliver frigjort, og Ma

terien lystrer behageligt og direkte, og det virkelige Liv begynder at 

aabne sine Porte for den betagede Gudesøn. 
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366. Da "lntelligensenergien", saaledes som det fremgaar af Sym

bolet, her er kulminerende, og denne Energi igen udgØr den absolutte 

Hovedbasis for bevidst Tænkning, bliver Individets Anelses- eller ln

stinktbevidsthed her reduceret til det mindst mulige. Vi ser da ogsaa, 

at "Instinktenergien" her kun eksisterer i latent Form. Den bevidste 

Tænkning, hvilket vil sige Analyseringsevnen, eksisterer her i sin hØje

ste Fremtræden. Da ethvert i "Visdomsriget" hjemmehØrende Væsen 

har tilbagelagt S p iralens mest primitive eller uintellektuelle Zoner, og 

der hØstet Kulminationen af Erfaring for Resultaterne af Disharmonien 

med Livslovenes Overholdelse, og dets Hukommelse samtidig begynder 

at blive betydningsfuld, vil dets Evne til at kunne drage intellektuel 

Nytte af disse fortidige mØrke Erfaringer ligeledes her kulminere. Dets 

Ræsonneringsevue er blevet til Genialitet, hvilket vil sige, at dets Ana

lyser er blevet hundrede Procents i Kontakt med V irkelig heden. Og da 

dets Villie er baseret paa denne Kontakt, bliver hele dets Fremtræden 

og Straaleglorie tilsvarende hundrede Procents intellektuel blændende. 

Og Virkningen heraf forhØjes endnu mere, idet der Side om Side 

med denne blændende VilliefØring eksisterer en fremragende Intuition 

i Væsenets Bevidsthed. "lntuitionsenergien" er her i sit andet Stadium 

for opadgaaende Tilstand. Den er Livets hØjeste intellektuelle Energi. 

Den er, som tidligere berØrt, Materiale for "Den hellige Aand". Nævnte 

Aand er igen det samme som Livets eller Tilværelsens, Universets eller 

Verdensaltets "Fundamentalvidenskab". Dens Idemateriale og Tanke

formationer udgØr Guddommens egen Viden om sig selv, Universet og 

Tilværelsen. V ed Hjælp af "lntuitionsenergien" kan de levende V æse

ner i Tilværelsen faa personlig Adgang til denne Guddommens egen 
Viden. 

Denne Videns Tankeformationer eksisterer kun i Form af meget 

koncentrerede Ideer, der udtrykker nævnte Videns Hovedfacitter. Naar 

Individet i sin U d vikling naar frem til at kunne anvende "Intuitions

energien" i sin Bevidsthed, vil det saaledes kun være disse Hovedfa-
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citter, det har Adgang til. Den rent lokale Detaillering af disse Facitters 

Begrundelse, BevisfØrelse eller Udregning faas derfor ikke igennem In

tuitionen. Denne BevisfØrelse maa det, af "den hellige Aand" overskyg

gede Væsen, selv udregne, selv finde Grundlag for i selve Tilværelsen 

eller i de levende Væseners eget praktiske, fysiske og aandelige Liv. 

Adgangen hertil sker saaledes udelukkende paa Basis af Væsenets ln

telligensevne og ved Hjælp af "lntelligensenergien". Men en saadan 

Udnyttelse af Intelligensevnen og den fjerde Grundenergi er dog fØrst 

mulig eller af virkelig Betydning, naar Individet ved Hjælp af "FØlelse" 

og "Intelligens" behersker "Tyngdeenergien" harmonisk, saa Bevidst

heden ikke mere forstyrres af nævnte Energis mere eller mindre ubundne 

eksplosive Natur, dens UdlØsninger i Form af alle selviske Manifesta

tioner eller dræbende, lemlæstende og sindsØdelæggende Begær efter 

Position i Ære, Magt og Rigdom. FØrst naar Individet er færdig med 

disse primitive Begær, og Uselviskheden eller Kærligheden til Medvæ

senerne er blevet den fØrende Livsenergi, er Intelligensen fri og brugbar 

for Individets Tilegnelse af Udredningen af dets da tilstrØmmende ln

tuitionso p levelser. 

367. Da det jordiske Menneske undertiden kan have Øjeblikke, un

der hvilke det kan komme i en Situation, hvor der midlertidig kan være 

en harmonisk Ligevægt imellem "Følelse" s-, "Tyngde-" og "Intelligens

energien", kan det i en saadan Situation faa "Intuitionsoplevelser". Det 

kommer derved i Besiddelse af Facitter eller en Viden, der ligger over 

dets daglige Horisont. Da det endnu ikke har naaet et saadant U dvik

lingsstadium, at Energiernes Harmoni i Bevidstheden er permanent, og 

det derfor er selvisk, og dets "lntelligensenergi" maa være optaget heraf, 

vil det ikke være i Stand til at klargØre for sig selv eller andre sine 

intuitive Oplevelsers videnskabelige Dokumentation eller Begrundelse. 

Dette forhindrer naturligvis ikke, at et saadant Menneske undertiden 

forsØger at udrede de nævnte Oplevelser alligevel, men denne Udred

ning bliver som Regel kun til Fanatisme og har intet med virkelig Intel

lektualitet at gØre. 
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368. Anderledes stiller det sig med Væsener, der er hjemmehØrende 

i "Visdomsriget". Her er Intelligensens Hjemsted. Her kulminerer V æ

senernes Analyseringsevne. Og Guds Bevidsthed bliver til videnskabelig 

Kendsgerning. Væsenet ser Verdensaltet igennem Guds Bevidsthed. Det 

er paa Faderens eget Udsigtspunkt. 

Men "Intuitionsenergien" har ogsaa andre Fordele. Ved Hjælp af 

den kan Individet naa frem til Genialitet i Skabelse. Denne intuitive 

Skabelse virker igen paa en saa let og behagelig Maade, at den næsten 

virker som en Slags Automatfunktion. De mest geniale Kunstværker og 

Litteraturfrembringelser, Digte, Romaner og Eventyr skylder denne in

tuitive Skabelse sin Tilblivelse. 

Men selv om denne Skabelsesform fØrst kulminerer i det næste 

Rige, vil man forstaa, at Livet eller Tilværelsen i "Visdomsriget" bliver 

af en umaadelig intellektuel Storhed. 

Da Materien blindt, direkte lystrer Tænkningen, og denne er kul

minerende Intellektualitet, og dette igen er det samme som hundrede Pro

cents Kærlighed, bliver de overfysiske Kloder eller Verdener, der huser 

"Visdomsriget", af en for det jordiske Menneskes Erfaringer og daglige 

Tilværelse saa overlegent frigjort guddommelig Tilværelse, at den saa 

at sige er ufattelig for nævnte Væsen. At skulle forklare "Visdoms

riget" s overjordiske Tilstand for det jordiske Menneske er næsten det 

samme som at skulle gØre den lette Sommerbrises luftige Tilværelse 

begribelig for den tunge massive Granit. 

369. Med Udviklingen af den intuitive Oplevelsesevne vokser V æ

senet ud af "Visdomsriget" og bliver hjemmehØrende i det næste store 

Spiralrige, der her i "Livets Bog" er udtrykt som "den guddommelige 

Verden". 

Som det fremgaar af Symbolet, er det "lntuitionsenergien", der her 

kulminerer og derfor er den fØrende indenfor Bevidsthedslivet i nævnte 

Verden. Da "Intelligens-" og "Hukommelsesenergien" ogsaa er meget 

stærkt repræsenteret, medens de uintellektuelle Energier: "Tyngde-" 
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og "FØlelsesenergien" kun er svagt repræsenteret, bliver vi her stedet 

overfor F ormer for Oplevelse af Liv og Tilværelse, der er Udtryk for den 

mest fuldkomne Kulmination af HØjintellektualitet, der overhovedet kan 

eksistere. En stØrre harmoni- og skØnhedsbefordrende Konstellation af 

Grundenergierne eksisterer ikke. V i er i selve Kulminationen af Gud

dommens egen hØjeste mentale Udfoldelse eller intellektuelle Aaben
baring. 

Hvorledes er saa denne Tilværelse? - ]a, i Henhold til Grund

energiernes Konstellation eller indbyrdes F o r hold udgØr den lige akkurat 

den hØjeste Kontrast eller Modsætning til den Tilværelsesform, der er 

den fØrende i Dyreriget eller det jordiske Menneskes Hjemstedszone. 

Medens det i nævnte Rige er Tyngdeenergien og dermed Eksplosions

energien i mere eller mindre ubundne og derfor i lemlæstende, dræ

bende og Ødelæggende Former, der er den fØrende, er det "Intuitions

energien", der er den fØrende i Spiralens hØjeste Zone. Da den dræbende 

Energi i nævnte Zone kun eksisterer som latent, er den alle de Øvrige 

Grundenergier i samme Zone ganske underlegen. Der kan derfor her 

slet ikke være Tale om nogen som helst F orm for de mØrke og ubehage

lige Tilstande, som det jordiske Menneske sukker og stØnner under, saa

som Sygdom, legemlig Smærte, Sorg, Melankoli, Had eller Fjendskab, 

Misundelse, Magtsyge, Ærgærrighed, Forfængelighed, Uærlighed, Bag

talelse, ulykkelig Kærlighed, Tvang og Undertrykkelse o. s. v. 

I Henhold til de Kombinationsforhold, Grundenergierne repræsen

terer i "den guddommelige Verden", er der i samme Verden ikke nogen 

som helst Mulighed for de kosmisk-kemiske Sammensætninger, paa 

hvilke de nævnte primitive Detailler udelukkende er baseret, idet 

de alle uden Undtagelse mere eller mindre er ubunden "Tyngde

energi", og denne Energi altsaa kun er til Stede her i saa ringe 

Mængde i Forhold til de andre Grundenergier, at Udfoldelse af dens 

eksplosive Natur er en Umulighed. I den "guddommelige Verden" 

forefindes der derfor heller ikke noget som helst realistisk mentalt 
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Mørke. Men dette betyder naturligvis ikke, at Væsenerne her er uvi

dende om et saadant MØrkes Eksistens paa andre Kloder i Tilværelsen. 

Tværtimod, igennem deres hØjintellektuelle intuitive Begavelse er de i 

Stand til at tilegne sig det mest fuldkomne Kendskab til dette Mørke, 

der overhovedet eksisterer. Samtidig hermed maa man ogsaa huske paa, 

at disse Væseners Hukommelse befinder sig paa et fremskredent udviklet 

Stadium, og at den sætter dem i Stand til at erindre sig umaadelige Felter 

af deres tidligere Liv og Tilværelser i de underliggende Spiralzoner. De 

faar derved en fænomenal Viden om Tilværelsen og Livet, der ikke 

alene er baseret paa deres ydre intuitive Oplevelser, men ogsaa i en 

meget væsentlig Grad, igennem deres udstrakte Erindring er baseret 

paa egne Erfaringer eller Oplevelser. 

Foruden i denne kulminerende HØjintellektualitet befinder V rese

nerne i "den guddommelige Verden" sig ogsaa i Kulminationen af den 

absolutte FrigØrelse. Reinkarnations- eller GenfØdelsesprincippet eksi

sterer her kun i latent Form. Væsenerne har jo ikke noget Legeme i 

Materier, der er fastere, end at de "materialiserer" eller "dematerialise

rer" paa deres Tankes Bud. "Organismerne" her staar og falder 

med deres Ophavs Villie. V æ senerne bliver synlige eller usynlige alt 

efter deres Ønske. Som FØlge heraf bliver "den guddommelige Verden" 

et evigt stærkt skiftende Panorama. Detaillerne skifter ligesaa hurtig 

som V resenernes Tanker. Og de synlige Ting er jo netop kun Ting, der 

er opretholdt paa Basis af Tankekoncentration. 

M en da alle Væsener her kun tænker fuldkomment eller genialt, 

bliver disse Detailler Udtryk for den mest fuldkomne, straalende Har

moni og SkØnhed. H e le denne V er dens Detailler er altsaa udelukken

de hundrede Procents fuldkomne Væseners guddommelige M entalud

foldelse. 

Da der ikke findes andre Fortættelser af Materier end de, V æse

nerne fremkalder med deres Tankekoncentrationer, er disse de samme 

Væseners virkelige "Organismer" eller "Legemer". Væsenerne her er 
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altsaa kun iklædt Tanke. De er saaledes ikke som i den dyriske Verden 

iklædt faste og for Tanken uoplØselige Organismer eller Legemer. De 

er her kun iklædt lyse guddommelige Stemninger og Følelser, Ideer og 

Forestillinger. Bevidsthedslivet i "den guddommelige Verden" er en 

"ydre" Foreteelse. 

370. Med Hensyn til den umaadelige hØje Standard, dette Bevidst

hedsliv befinder sig paa, (alle V æ sener her kan jo kun tænke fuldkom

ment og har den stØrste Sympati og Kærlighed til Medvæsenerne, lever 

kun for at gØre disse lykkelige), vil man forstaa, hvilken umaadelig 

guddommelig Oplevelse det er, at befinde sig i denne himmelske Verden, 

ligesom man ogsaa forstaar, hvilken guddommelig Velsignelse det er, at 

dette Væsenernes indre Bevidsthedsliv her er en "udvendig" Verden, 

tilgængelig for alle, kan overskygge alle og omfavne eller indhylle alle 

uden Undtagelse i sin intellektuelle Kærlighedskaabe. Man forstaar og

saa, hvor vidunderligt fuldkomment det er, at det samme Princip ikke 

eksisterer i det jordiske Menneskes Zone, hvor Bevidsthedslivet er alt 

andet end intellektuelt fuldkomment eller kærligt. Det er en V elsig

nelse, at Hadet, Misundelsen og Egenkærligheden, Mordlysten eller Øde

læggelsestendensen kun indirekte kan aabenbares for M ed væsenerne 

igennem den tunge ydre fysiske Verden. Det er godt, at Bevidsthedslivet 

hos Væsenerne i Dyrets Zone er en indvendig Verden, der kun kan blive 

synlig hver Gang, den har sprængt nogle af sine i Form af KØd og Blod, 

}ord og Vand, Sten og Metal fremtrædende Lænker. Og at Væsenerne 

saaledes faktisk kun "i sit Ansigts Sved" kan gØre sit primitive indre 

Bevidsthedsliv tilgængelig for Medvæsenerne. 
Et Bevidsthedsliv, der udtrykker hundrede Procents Intellektualitet 

og Kærlighed og dermed er hundrede Procents i Kontakt med de funda

mentale V erdenslove, og saaledes i tilsvarende Grad kun kan være i 

Harmoni med Guddommen, behØver ikke at lægges i Materiens eller 

Stoffernes SpændetrØje. Den er kun for de Væsener, der ikke vil hjælpe 

Forsynet med at beskytte, kærtegne og glæde M ed væsenerne, men 



Kosmisk Kemi 475 

derimod udelukkende dyrker sig selv. For saadanne Væsener er den 

tunge Materie en Velsignelse, thi den bliver netop det Materiale, af 

hvilket den Rædsel og DØdedans, det H elvede eller den Skærsild, der 

kan smelte Egoismens frosne Isblokke om til Intellektualitet og Kær

lighed, kan skabes. 

371. I "den guddommelige Verden" er alt altsaa Udtryk for den 

allerhØjeste Ubundethed eller Frihed. Da Væsenernes mest fortættede 

Materier er deres egne Tanker, og deres Organismer saaledes i Virke

ligheden kun bestaar i villiemæssigt oplØselige Tanker, hvis OplØsning 

igen kun finder Sted til F orde l for andre Tankers Materialisation, bli

ver Væsenernes Reinkarnation her saaledes umærkeligt en evig For

nyelse, der forhindrer den Svækkelse, vi i den fysiske Verden kender 

som "Alderdom". En saadan Tilstand eksisterer altsaa ikke i "den gud

dommelige Verden". Alle Organismer her repræsenterer kun en per

manent Ungdom. 

Da DØden, i den F o r stand vi kender den her paa J orden, heller 

ikke kan eksistere i den overjordiske Verden, idet den jo kun kan eksi

stere som et Middel, ved hvilket Individet kan udskille sig fra Organis

mer i fast eller tung Materie, hvilket vil sige Plantelegemer eller Or

ganismer i Kød og Blod, og saadanne Organismer ikke forefindes her, 

bliver Livets Oplevelse her det samme som en Fornemmelse af "evig 

Tilværelse". 

372. I en Verden, hvor Materien saaledes direkte former sig efter 

Tankens mindste Bud, bliver den indhyrdes Korrespondance mellem 

V æ senerne naturligvis ogsaa af en hel anden og langt fuldkomnere N a

tur, end den man kender i de tunge Materiers Sfærer. Naar det jordi

ske Menneske skal meddele andre V æ sener sit Hjertes inderste Dyb, 

kan det kun ske paa en indirekte Maade. Det er selv begravet eller ind

hyllet i tunge, fysiske Materier, og kan kun meddele eller afslØre sig 

ved at sætte disse i Svingninger, hvilket vil sige udforme disse Materier, 

saa de bliver Syrnholer for, eller Kopier af, de Tankeformationer eller 
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Tankebilleder, det Ønsker at aabenbare eller afslØre. Men da den tunge 

fysiske Materie ikke paa nogen Maade direkte kan lystre Tanken, maa 

det levende V æ sen ad andre V eje faa denne Materie til at lystre. Dette 

sker netop ved, at Tanken direkte lystrer de aandelige Materier, hvil

ket vil sige de intellektuelle Grundenergier. I disse former Materien 

sig, som allerede nævnt, paa Tankens Bud. Disse Udformninger af den 

intellektuelle Materie kalder vi her paa det fysiske Plan "Ideer". Disse 

"Ideer" kan blive af en temmelig stabil Karakter, idet den Tankekon

centration, hvilket vil sige, det Ønske eller Begær, paa Basis af hvilket 

nævnte Ideer eksisterer, kan blive af en permanent Natur, kan blive 

til Vanebevidsthed og dermed til Automatfunktion. Dette vil igen sige, 

at vedkommende Tanker eller Ideer opretholdes af Individet, uden at 

dette behØver at være permanent hjernernæssig bevidst i denne Funk

tion. Et Resultat af denne Funktion er saaledes de psykiske Or

ganismer, der jo er det samme som Individets aandelige eller sjælelige 

Legemer. Her i "Livets Bog" udtrykkes disse Legemer som "underfysi

ske". De har i samme Bog faaet Navn efter den underfysiske Materie, 

i hvilken de hver især er skabt. Og vi har allerede lært disse at kende 

under Begrebene "Instinktlegemet", "Intelligenslegemet", "Intuitions

legemet" og "Hukommelseslegemet". Disse Legemer er alle af en under

fysisk Natur. De andre Legemer "Tyngdelegemet" og "FØlelseslegemet" 

er i FØlge deres Identitet, som henholdsvis udgØrende Varme- og Kulde

legeme eller som en Mellemting heraf, at betragte som "fysiske" Legemer. 

Som vi allerede har lært, bærer de underfysiske Legemer "N atbe

vidstheden" og de to andre Legemer "Dagsbevidstheden" hos det jordi

ske Menneske. Endvidere eksisterer, som ogsaa tidligere berØrt, "Over

bevidstheden", der bæres af Individets "Evighedslegeme", i hvilket dets 

"Skæbneelement" og "Talentkerner" eksisterer og som her i "Livets 

Bog" ogsaa er udtrykt under Begrebet "X. 2." 

37 3. Medens de fire underfysiske Legemer direkte bliver til paa 

Tankens eller Ønskets Bud, bliver de to fysiske af en mere vanskelig 
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og for Tanken uhaandterlig Natur. Derfor kan disse Legemers Skabelse 

kun befordres ved Hjælp af allerede eksisterende fysiske Legemer, hvil

ket vil sige, igennem "Forældreprincippet". Det er netop derfor, at f. 

Eks. det jordiske Menneske ikke kan fØdes eller komme til Verden, hvil

ket vil sige, faa skabt sig et fysisk Legeme, uden ved Hjælp af to allerede 

eksisterende Legemer, som indehaves af to andre Væsener. Ophavene 

til disse to Legemer bliver altsaa det paugældende Væsens "Fader" og 

"Moder". 
Her i "den guddommelige Verden" er "Forældreprincippet" saale

des latent. Materien lystrer jo direkte Individets "Skæbneelement". Ved 

Hjælp af "Forældreprincippet" faar Væsenet saaledes skabt sig sit fysi

ske Legeme. Og med dette Legeme bliver det i Stand til at behandle 

den tunge fysiske Materie, dels direkte med selve det fysiske Legeme, 

og dels med Apparater eller Maskiner, som det ligeledes ved Hjælp af 

det fysiske Legeme er blevet i Stand til at konstruere eller skabe. Men 

dette fysiske Legeme og disse fysiske Skabelser kan kun dirigeres eller 

beherskes ved Hjælp af de aandelige Legemer. Tilblivelsen af disse 

sidstnævnte Legemer sker udelukkende direkte gennem "Skæbneelemen

tet" og "Talentkernerne", ligesaavel som enhver anden Manifestation i 

de samme Materier eller Stoffer, som disse Legemer er skabt af. Indivi

dets Manifestation kommer derved til at fremtræde som en direkte og 

indirekte Aabenbaring eller SynliggØrelse. O pievelsen eller Sansningen 

af det levende Væsen maa derfor ligeledes blive direkte og indirekte. 

l den daglige fysiske Tilværelse, hvor Individet kun kan komme til 

Syne igennem Mineral-, Plante- og Dyreformer, ser vi altsaa kun indi

rekte U d tryk for Individets Skabekraft og VillieudlØsning. M en bag den 

fysiske Tilværelse eksisterer saaledes en direkte Tilværelse, udelukkende 

baseret paa direkte Udtryk for det levende Væsens Tanke og Villie eller 

dets Lyst til Manifestation og Tilværelse. Spiralen kommer derved til 

Syne som fremtrædende i to Afsnit, nemlig, et for direkte, og et for indi

rekte Skabelse og Oplevelse. Af disse to Afsnit er det jordiske Menneske 
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kun kendt med det, i hvilken den indirekte Oplevelse og Skabelse finder 

Sted, hvilket Afsnit igen er det samme som det, vi kalder "den fysiske 

Verden". Denne Verden er altsaa i overvejende Grad baseret paa "Tyng

de" og "FØlelse" (Ild og Kulde), der igen ligger til Grund for al fysisk 

Fortættelse og OplØsning af Materie. 

Som FØlge af denne Materies fortættede eller tunge Natur danner 

den Grundlaget for Udviklingen af Individets Tænkeevne. I denne Ma

terie kommer Tankefejl eller Bevidsthedsufuldkommenheder ikke til at 

blive af en nær saa drastisk eller ulykkebringende Natur, som den, der 

vilde blive FØlgen, hvis den fandt Sted i Spiralens Zone for lette Ma

terier. Naar Individet fØrst kan haandtere de tunge Materier fuldkom

ment, vil dets Manifestationer kun kunne straale og funkle af Harmoni 

og SkØnhed i Spiralens Afsnit for direkte virkende Tankemanifesta

tioner. 

374. Da al Smerte og Lidelse netop er baseret paa FØlelses- og Tyng

deenergiens Sammenspil, og disse Energier eller Materier kun indirekte 

lystrer Tanken, bliver Smerte og Lidelse saaledes kun en indirekte Mani

festation eller Oplevelse. Tænk, hvilken Velsignelse. I det Smerte og 

Lidelse kun kan eksistere som en indirekte Oplevelse, kan den kun finde 

Sted i Individets "ydre" Verden. Det har saaledes en hel Verden imellem 

sig og Lidelserne, til hvilken det /~an trække sig tilbage. Hvis ikke det 

var saaledes, kunde "DØden" aldrig blive en Befrielse for rent fysiske 

Lidelser, ligesom der heller ikke vilde være noget som helst der hed 

"BedØvelse". Og "Besvimelse", denne ]eg'ets egen guddommelige mid

lertidige Tilbagetrækning af Bevidstheden fra Smerteomraader, vilde 

ligeledes være en U mulighed. 

375. Idet "den guddommelige Verden" saaledes afviger fra den fysi

ske ved, at alle dens Detailler er direkte Manifestationer, direkte Be

vidsthedsudtryk for levende Væsener, idet Materien direkte lystrer Øn

sket eller Begæret, vil den indbyrdes Korrespondance eller V ekselvirk

ning mellem de levende V æ sener her blive af en i Forhold til den fysi-
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ske Korrespondance næsten ufattelig Overlegenhed. Medens al fysisk 

Korrespondance her paa det jordiske Plan kun er haseret paa indirekte 

Udtryksmidler, er Korrespondancen i "den guddommelige Verden" ude

lukkende baseret paa hundrede Procents direkte U d tryk. Her i den 

fysiske Verden maa de levende Væsener overfØre deres Tanker, hvilket 

vil sige, Ønsker og Begær, i Symboler, skabt i fysisk Materie. Saadanne 

Symboler udgØr igen tilsammen det, vi kalder "Sproget". Dette frem

træder igen i to forskellige Afsnit, vi kalder "Tale" og "Skrift". Af 

disse er Talen langt den ældste Meddelelsesmetode. Den har udviklet 

sig fra Dyrets BrØl til den nuværende fuldkomne menneskelige Tale

maade. Den udgØr i sig selv kun en Række Lydformer, der hver især 

udgØr et for en Serie Mennesker fælles Kendemærke for en af de Tanke

eller Bevidsthedsnuancer, af hvilke Væsenets Fornemmelse af Livet er 

hygget op. En saadan Lydform kalder vi et "Bogstav". Bogstaverne kan 

sættes sammen til "Ord" og disse igen til "Sætninger". Og med Sæt

ningerne kan man udtrykke hele store Bevidsthedsnuancer i fysisk Ma

terie. Denne Materie udgØr i dette Tilfælde Luften. V æ senernes "Tale" 

udgØr saaledes direkte kun en Række Luftvihrationer, men udgØr 

indirekte en Række Kendetegn for Væsenets indre Fornemmelser 

af Tilværelsen. Disse Fornemmelser er tilgængelige for Medvæsenerne 

igennem "HØrelsen". Uden denne Sans vilde Væsenets indre skjulte 

Sjæleliv umuligt kunne blive tilgængeligt gennem "Tale". 

Paa samme Maade er man efterhaanden ogsaa blevet i Stand til at 

gØre denne "Tale" tilgængelig for "Synet", idet man har givet Lydfor

merne Kendemærker i synlig Materie, har ladet Bogstaverne fremtræde 

i de Kontrastformer, der er synlige for Øjet. Det skrevne Ord er saaledes 

ogsaa, direkte, kun en fysisk Foreteelse, er i Realiteten kun en Lys- og 

Skyggevariation, og bliver kun et indirekte U d tryk for Væsenets indre 

hevidsthedsmæssige Fornemmelser af Livet. Væsenets indre Bevidstheds

liv er saaledes her i den fysiske Verden skjult bag ydre fysiske Fore

teelser og kommer derved i alle Situationer kun indirekte til Syne. Det 
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er et Mellemled imellem J eg' et og dets ydre fysiske Fremtræden. M en 

i Spiralens hØjeste Verdener, hvor der ingen ydre fysisk Verden eksi

sterer i fortættet F orm, bliver Bevidsthedslivet dermed, som nævnt, 

direkte synligt, og Sproget, saaledes som det forekommer i den fysiske 

Verden, en total Over/lØdighed. 

376. Da vi i de overjordiske Verdener netop befinder os i Tankernes 

eget Hjemsted, hvilket vil sige, at alle Detaillerne i nævnte Verdener 

er V æ senernes Tanker eller Tankeudfoldelser, og her ikke eksisterer 

nogen fortættet fysisk Materie, igennem hvilken de fØrst skal manife

steres for at blive synlige, vil V resenernes Bevidsthedsliv saaledes her 

virke direkte paa Medvæsenernes Sanser. Naar man med sine egne men

tale Legemer direkte kan sanse eller opleve Medvæsenernes Bevidstheds

udfoldelse, behØver man jo ikke at faa denne Udfoldelses Detailler "for

talt" igennem tunge fysiske Ord i Form af "Skrift" eller "Tale". Denne, 

for det jordiske Menneskes Hjemstedszone saa absolut nØdvendige For

anstaltning er her i "den guddommelige Verden" af et saa tilbagelagt 

Stadium i Udviklingen, at den i Forhold til "den guddommelige Ver

den" s almengældende naturlige Korrespondance mellem V æ senerne er 

ligesaa primitiv som Fiskenes i Oceanet i Forhold til de jordiske Menne

skers Samtaler og de dermed forbundne Forstaaelsesmuligheder. At 

skulle skildre denne, "den guddommelige Verden" s Indbyggeres indbyr

des Korrespondancemuligheder for det jordiske Menneske, kan maaske 

symbolsk udtrykkes at være ligesaa vanskelig en Opgave som at forklare 

Menneskenes meget omfattende Meddelelsesevne eller Skrive- og Tale

begavelse for Fiskene. Saa Læserne maa forstaa, at den Fortolkning af 

de himmelske Verdener, jeg her har begyndt, er yderst elementær og kan 

ikke i nogen M aade være et fyldestgØrende Udtryk for den overjordiske 

Fuldkommenhedens og Kærlighedens Straaleglans, hvormed disse Verde

ner i Virkeligheden overskygger hele Universet. Jeg kan jo her kun fortol

ke Realiteter, der er en direkte Konsekvens af den U dviklingsretning, som 

er en Kendsgerning i jordiske Zoner. At afvige herfra vilde kun betyde, 
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at jeg kom ind paa Realiteter, jeg her paa Jorden kun vilde kunne finde 

meget svage Bekræftelser paa, ja saa svage, at der paa disse ikke kunde 

opbygges en BevisfØrelse af en saa dominerende Karakter som den, der 

skal til for at overbevise det jordiske Menneske. Min Beretning vilde 

saaledes blive af saa hØj en kosmisk Natur, at den umuligt vilde kunde 

forstaas af nævnte Væsen og fØlgelig maatte være umulig at docere som 

Videnskab for samme Væsen. Min Beretning vilde saa kun komme til 

at eksistere som et skØnt, men tilsyneladende uvirkeligt Eventyr, der 

vilde danne Grundlaget for en ny Trosreligion. 

Men den Tid er forbi, da V resenerne skalleve paa Tro. Nu kan deres 

FrigØrelse kun haseres paa absolut Viden. Og jeg er derfor nØdsaget til 

at begrænse min Beretning om de himmelseke Verdener til de Felter, 

der kan paavises som en direkte matematisk FØlge af det jordiske M en

neskes Tilværelse, dets Liv og Levned af i Dag. Derfor er det, jeg allerede 

har sagt, og det, jeg vil komme til at udtrykke om de samme Verdener 

i Fortsættelsen af "Livets Bog", kun Ting, der igennem Menneskenes 

egne Erfaringer kan bevises som urokkelige matematiske Led i Verdens

altets evige KredslØb. Og i Overensstemmelse hermed skal jeg fortsætte 

min Skitsering af Væsenernes indbyrdes Korrespondance i det femte 

Spiralrige eller den hØjeste himmelske Sfære. 

377. Først og fremmest maa man lære at forstaa, at Tyngdepunktet 

mærkes paa en hel anden Maade i "den guddommelige Verden" end her 

i den fysiske. I denne sidstnævnte Verden udgØr det, vi udtrykker under 

Begrebet "V ægt", en altdominerende Faktor. Enhver Ting "vejer" noget 

og faar sin Plads i den fysiske Tilværelse alt efter sin V ægt. De mest 

fortættede Materier, hvilket vil sige, de, der er koncentreret paa det 

mindst mulige Pladsomraade, er tungere end de, der er fordelt paa det 

stØrst mulige Omraade. De tunge Materier bliver derfor Underlaget, eller 

i Ordets virkelige Forstand, "Fundamentet" for de lettere. 

Da al Fortættelse af Materie er baseret paa "F Ølelsesenergi", er der 

saaledes mere FØlelsesenergi repræsenteret i de tunge Materier end i de 
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lettere. Men da "FØlelse" jo er en mental Energi, hvilket vil sige, er en 

Bevidsthedsudfoldelse, og denne igen kun kan eksistere i Kraft af "Vil

lie", og "Villie" igen er det samme som Begær, bliver det her synligt, 
at Materiernes V ægt, deres Grad af Fortættelse eller Fortyndelse er U d

tryk for en tilsvarende Grad af Begær, hvilket altsaa vil sige, en til

svarende Grad af "Villen" eller "Villie". Det bliver saaledes her til 
Kendsgerning, at den tunge Granit i J ordens Dyb saavel som den lette 

Sky paa Himlen, er et Produkt af et levendeVæsens Ønske, er en Villie

udfoldelse hos en "GudesØn". De fysiske Materiers Variationer omkring 
os, Klodernes Tilblivelse, de lysende Solbyer, Stjernetaager eller Mælke

veje, saavel i Mikrokosmos som i Makrokosmos, og alt hvad der i Dag 

findes i dem, er Udtryk for Bevidsthedsfunktioner, baseret paa Tanke

og Sjæleliv ligesaa naturligt og selvfØlgeligt som vort eget Hjerteslag og 

BlodomlØb. Alt er Bevidsthed. l Sandhed, det evige Ord: "Guds Aand 
svævede over Vandene", er her ved at blive til Virkelighed, til Kends

gerning, til Videnskab for det levende Væsen. 

378. Den fysiske Materie omkring os er saaledes Udtryk for Bevidst

hed og Villi e. H vad vil da denne Villie? - J a, denne Villie er forlængst 

blevet til "Automatfunktion" for dens Ophav, hvilket altsaa vil sige, at 

den forlængst er blevet haseret paa et selvstændigt Organ og udspringer 

saaledes ikke direkte fra nævnte Ophavs "Dagshevidsthed". Nævnte 

"Villen" eller "Villi e" bliver derved henhØrende under de, udenfor 

samme Ophavs "Dagshevidsthed" selvstændigt arbejdende Bevidstheds

funktioner, paa samme Maade som Blodomløb, Vækst og FordØjelse 

indeni vor egen Organisme. Men det forhindrer ikke dens realistiske 

Kraft og Indvirkning paa vor rent fysiske Skæbne. J a, uden denne per

manente Krafts Tilstedeværelse vilde der slet ikke være nogen som 
helst Betingelse for ren fysisk Tilværelse. U den en Krafts Tilstedevæ

relse vilde alle Ting falde fra hinanden. Det vilde være umuligt for 

Væsener og Ting at være knyttede til Jordkloden. Dette forstaas bedre, 

naar man hØrer, at det er denne Kraft, vi i daglig Tale kalder "Tyngde-
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kraften", og som bevirker ethvert Fald. Naar alle Ting styrter imod 

Jorden, alle Ting har Fald nedad imod Jordens Indre eller dens Cen

trum, saa er det Udtryk for et Væsens "Villen" omsat i "Automatfunk

tion". Denne "Villen" s samlede Resultat er den fysiske Klode, vi gaar 

paa. Samme Klode er i fØrste Instans baseret paa at skulle være et Red

skab, være en fysisk Organisme for denne "Villen" s Ophav, af hvilken 

den er et Resultat. 

At vi samtidig, som Mikroindivider, kan bo og hygge i denne Or

ganisme eller i den skabe Underlag eller Fundament for vor egen fysiske 

Tilværelse, er jo kun analogt med Mikrovæsenernes Tilværelse i vort 

eget fysiske Legeme samtidigt med, at det aabenbarer den umaadelige 

Visdom, paa hvilken Universets Love er baseret. 

Den Klode, vi gaar paa, er saaledes et fysisk Legeme for et levende 

Væsen paa samme Maade, som vor egen fysiske Organisme er Redskab 

eller Legeme for os. Det bliver derved synligt, at dette kæmpemæssige 

"Jordklodevæsen" er ligesaa bunden i fysisk Materie som det jordiske 

Menneske. Ligesom sidstnævnte Væsen ikke kan oplØse sit fysiske Le

geme ved Tankekoncentration, saaledes kan "Jordklodevæsenet'' heller 

ikke oplØse den fysiske Klode ved Tanke koncentration. Nævnte Væsen 

er saaledes i Princip knyttet til den tunge fysiske Materie paa samme 

Maade som det jordiske Menneske. Det repræsenterer blot en hØjere 

Spiral. Det er et "Jordmenneske" i denne Spiral. 

379. Vi begynder saaledes her at skulle skelne mellem de forskellige 

Spiraler. Det bliver derfor nØdvendigt at give disse og andre Spiraler, 

der er direkte medvirkende Basis for Skabelsen af det jordiske Menne

skes Eksistens, N avne eller U d tryk, ved hvilke vi kan skelne dem fra 

hverandre. I Henhold til senere Analyser vil vi derfor kalde den Spiral, 

i hvilken "Jordklodevæsenet" befinder sig for "C. Spiralen", og den, 

i hvilken det jordiske Menneske fremtræder, for "D. Spiralen". 

380. Med Hensyn til V resenernes Organismer eller Legemer i "C. 

Spiralen" s "Visdomsrige" og "guddommelige Verden", da er disse lige-
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ledes af en for deres Ophavs Tænkeevne eller Tankekoncentration di

rekte oplØSelig Natur. Men hvad saa med Mikrovæsenerne i disse Væse

ners Organismer? - Disse Organismer er jo identiske med de Kloder 

eller Verdener, paa hvilke "D. Spiralen" s hØjeste V æ sener har Hjemsted. 

Vi har allerede berØrt, at disse V æ sener er frigjorte af Materien, 

idet denne direkte lystrer Tanken, naar V resenerne befinder sig i denne 

Del af Spiralen. Som FØlge heraf bliver V resenerne saaledes hver især 

deres eget "Tyngdepunkt". Medens Underlaget eller det "faste" Punkt 
for Væsenerne i den fysiske Verden udgØres af de faste eller tunge 

Materier, vil Underlaget eller Fundamentet for Væsenernes Fremtræ

den i "den guddommelige Verden" udelukkende være Væsenernes eget 

hØjeste "Selv". l den fysiske Verden kender Væsenerne ikke engang 

dette "hØjeste Selv". Dyret er i sine fØrste Udviklingsstadier kun bevidst 

i V er den uden omkring det. Selv hos det jordiske Menneske finder man 

endnu i meget stor Udstrækning total U videnhed om Væsenernes Tilvæ· 

relse udenfor den jordiske "Dagsbevidsthed". Væsenernes inderste hØje

ste Natur er Mystik. Materierne, Formerne, de fysisk synlige, fØlelige 

og hØrlige Kombinationer er altdominerende. H vad der ikke er vejeligt 

eller maaleligt, hvad der ikke har fysisk Tyngde eller Fasthed, er uvirke

ligt forVæsenerne i Spiralens anden Zone. Væsenerne her lever, tænker, 

handler, græder og ler, de mages, tager til ægte, elsker og hader. Livet 

opleves, uden at man kender noget som helst til det, der oplever Livet. 

Alle Facitter, der ikke er baseret paa Tal, Tid og Rum, erkendes som 

"uvidenskabelige", kan i det hØjeste kun eksistere som "Trosdogmer". 
Væsenernes Kendskab til Tilværelsen er her udelukkende kun et Kend

skab til Materie og atter Materie eller Stof i det uendelige. Alt er her 

begravet i Materie, ogsaa de levende Væseners Viden om deres egen, 

over al Materie hævet, hØje Identitet som udØdelig Gudesøn. De tror 
sig selv identiske med deres fysiske Legemer, hvilket altsaa vil sige, 

tror sig identiske med en bestemt Ansamling fysisk Materie, tror det er 

den, der tænker og handler. SkØnt det er en hundrede Procets Mod-
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sætning til alle virkelige Kendsgerninger eller Erfaringer, de oplever, 

bliver deres Erkendelse saaledes i Virkeligheden den, at det er Materien 
eller Stoffet, der skaber. I sin virkelige Konsekvens vil dette altsaa sige, 

at det er "det skabte", der skaber "Skaberen". Dette har igen til yderste 

Konsekvens, at alle Ting "skaber sig selv". M en en Erkendelse, en Viden
skab, der er baseret paa denne hundrede Procents Modsætning til V ir

keligheden eller det absolutte, er ikke Videnskab, den er hundrede Pro

cents "Overtro" og gØr det til Kendsgerning, at det jordiske Menneske 
og alle Øvrige Væsener i Dyreriget er længst borte fra V irkeligheden og 

dermed fra Sandheden og Guddommen. De kender ikke dem selv. De 

oplever kun Materie. De er uden Virkelighed. De lever i en "Skyggernes 

Verden". Vi er her i "DØdens Rige" og oplever en Tilværelsesform, der 

udgØr den totale Modsætning til Livet i "Den guddommelige Verden". 
Her kender man Tilværelsens dybeste Detailler. Her er Livet ikke My

stik. Her oplever og erkender man enhver Form for Materie for det, den 

er, nemlig: Tankemateriale for ]eg'ets kosmiske Kemi eller den Proces, 

igennem hvilken det skaber sin Manifestation eller Tilsynekomst, til

fredsstiller sine Begær eller Ønsker. Væsenerne kan derfor ikke her, 

saaledes som i den fysiske Verden, blive illusioneret til at tro paa den 

Inkonsekvens, at det er Materien eller "det livlØse", der skaber "det le

vende". Her oplever man direkte, at det er "det levende", hvilket vil sige 

]eg'et og dets "Overbevidsthed", der i Virkeligheden er det faste Under

lag for hele Tilværelsen og derfor ogsaa for Materien. I "den guddomme

lige Verden" og Øvrige intellektuelle Del af Spiralen er, som fØr nævnt, 

alt det, man her i den fysiske Verden fØler som Væsenets inderste Kerne: 

Bevidstheden, blevet det udvendige, blevet det synlige, bærende, faste 
Fundament. 

381. For at forstaa, hvorledes en Tilværelse, baseret paa en saadan 

Fonn for Oplevelse, fornemmes, maa man i Tanken fjerne den faste 

fysiske Materie, som man her i Dyreriget har til bærende Underlag for 

sin Eksistens og Fremtræden. Naar man fjerner denne Materie, vil man 
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naturligvis i fØrste Instans forestille sig at "falde ned". Alt her i den 

fysiske Verden falder, indtil det netop mØder et eller andet fast Under

lag. Alle Bevægelser er udelukkende identiske med et saadant Fald. Men 

dette er, som fØr nævnt, betinget af Jordklodejeg'ets permanente Villie 

til Livet. Denne Villie eksisterer som Automatfunktion, hvilket jo er 

absolut nØdvendigt for Reinkarnationsprincippet i sin Kulmination eller 

V æ senernes Indkapsling i permanente Legemer af faste, fysiske Materier. 

M en i "den guddommelige Verden", hvor de permanente Legemer ikke 

eksisterer, grundet paa at Reinkarnationsprincippet her er latent og ikke 

forekommer i faste eller permanent bundne Materier, eksisterer der hel

ler ikke faste Kloder, ja, end ikke en eneste fast Ting af nogen Slags. 

Vi er helt udenfor Skabelsens Begyndelse. Vi er i selve Skaberens aller

inderste Kerne. Vi er bag alle Organismer eller Legemer. De eksisterer 

jo heller ikke her. ]eg'et er her i sin egen absolutte Verden kun udstyret 

med sin "Overbevidsthed". Men denne er jo en hundrede Procents Auto

matfunktion, ledet og styret i Kraft af det i samme "Overbevidsthed" 

boende "Skæbneelement" med dets Indhold af Myriader af "Talentker

ner". "Overbevidstheden" uden "Underbevidsthed" og dermed uden 

"Dag-" og "Natbevidsthed" giver ikke Individet Evne til nogen som helst 

Form for Oplevelse af Livet. Derfor vil ]eg'et ustandseligt være knyttet 

til sin "Underbevidsthed". Der vil saaledes aldrig eksistere noget Tids

punkt, hvor det er uden ,,Dag-" eller "N atbevidsthed", hvilket altsaa 

igen vil sige, at det aldrig noget Tidspunkt er eksisterende uden at opleve 

Livet. Denne Oplevelse bestaar igen udelukkende i at skabe, hvilket er 

det samme som at kombinere Materie. At kombinere Materie er det 

samme som at udfolde Bevægelse. Bevægelse er det samme som at flytte 

Materie. At flytte Materie sker kun paa Basis af Energi eller Kraft. Kraft 

er i sin hØjeste kosmiske Analyse en Bevidsthedsegenskab. Da Bevidst

hedsegenskaber igen kun kan være knyttede til et ]eg, bliver dette saa

ledes det "faste Punkt" for al Materie, for al Bevægelse, al Skabelse eller 

Oplevelse. 
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At V æ senerne ikke oplever dette i den fysiske Verden, beror jo paa, 

at Oplevelserne her kun sker indirekte. Denne indirekte Sansning har 

Sæde i Organer af fysisk Materie. Da de samme Væsener endnu ikke kan 

sanse kosmisk, fornemmer de den indirekte Sansning som direkte, idet 

de tror sig identisk med den Materieansamling, der udgØr deres fysiske 

Legeme. Og for fysiske Legemers Vedkommende maa der et Underlag af 

fastere Materie til for at hære. Fysiske Materier maa saaledes hvile paa 

andre fysiske Materier. Og da de nævnte Væsener kun kan sanse i den 

fysiske Verden, kender de ikke noget til denne deres egen guddommelige 

OphØjethed, at det er deres "Overbevidsthed" eller Jeg, der bærer Mate· 
rien og ikke Materien, der bærer J eg' et. 

382. Alle fysiske Væsener uden "kosmisk Bevidsthed" kan derfor kun 

have et illusorisk Begreb om det virkelige "faste Punkt" i Tilværelsen. 

Det, de saaledes anser for at være det "faste Punkt" for deres Tilværelse, 

er i Virkeligheden kun de Ting, der kan udgØre et "fast Punkt" for deres 

fysiske Legeme. Og Væsenernes Kendskab til Livet kan kun blive et 

Kendskab til Forholdet mellem deres fysiske Legemers M uterier og de 

fysiske Materier uden for disse. Deres Verdensbillede eller Livsopfattelse, 

deres Moral og Forskrifter bliver derfor kun en Erkendelse og Stimule

ring af de F o r hold, der er eller menes at være de mest fordelagtige for 

Hævdelsen eller Bevarelsen af det fysiske Legemes Position overfor de 

omliggende fysiske Materier. Man erkender, sanser og oplever derfor kun 

i M aal og V ægt, Tid og Rum. Al an kan kun sanse, hvad der kan udtrykkes 

i Tal. Jeg' et og dets "Overbevidsthed" udgØr en evig Realitet. Det kan 

derfor ikke udtrykkes i Tid. Da samme Realitet heller ikke kan veje no

get, fordi "V ægt", kosmisk set, er det samme som Manifestation af Villie, 

(alle Former for Fald er jo, som fØr nævnt, haseret paa "Klodejeg'et"s 

Villie til Opretholdelse af Materialisationen af sit fysiske Legeme eller 

den fysiske Klode, J ordmenneskene har fa aet til Hjemsted, paa samme 

Maade som Celle- og Organvæsenernes Sammenspil og U adskillelighed 

i Jordmenneskets fysiske Legeme er haseret paa dets Villie til Livet, om-
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sat til Automatfunktion), kan den heller ikke udtrykkes i Rum. Da 

"V ægt" saaledes er det samme som Manifestation af Villie og derved er 

det samme som en Frembringelse "af" ]eg' et og saaledes "ikke er" }eg' et, 

kan den ikke udgØre noget som helst tyngde- eller vægtmæssigt Udtryk 

for ]eg'ets Egennatur. 

Da "V ægt" saaledes er en Frembringelse af ]eg' et, har dette altsaa 

eksisteret fØr Frembringelsen. M en naar det har eksisteret fØr Frembrin

gelsen af V ægt, kan det i sig selv ikke "veje" noget. Da en Tings "V ægt" 

igen er det samme som et Rum- eller Pladsforhold mellem andre fysiske 

Ting eller Materier, er ]eg'et saaledes i sin Egennatur, som lige nævnt, 

ganske udenfor Rummet. Rummet er ligeledes et Produkt af ]eg'ets 

hØjeste l d entitet. 

]eg'et i sin hØjeste Fremtræden har saaledes ingen som helst talmæs

sig Analyse. En saadan Analyse kan absolut kun overgaa dets Frembrin

gelser. Udover ]eg'ets Analyse som den evige Skaber eller det evige Op

hav til det skabte, vil det ikke kunne gives nogen som helst Analyse, idet 

alt, hvad der ellers kan opstaa i det levende Væsens Bevidsthed, urokke

ligt kun vil være en Analyse af denne Skabers Frembringelser. Skaberen 

selv er hævet over enhver F orm for Analyse. Kun "det frembragte" er 

blevet til paa Basis af forudgaaende Tænkning og finder sin Begrundelse 

i denne Tænkning. Men da Skaberen ikke er et Produkt af forudgaaende 

Tænkning, kan han ikke gives Begrundelse i denne Tænkning. H an ad

skiller sig fra "det skabte" derved, at han aldrig "er blevet" til, men "har 

været" til i al Evighed. Alle Formaal er et Produkt af ham og er ikke 

identiske med ham. Og herigennem aabenbares saaledes det levende V æ

sens hØjeste Natur som absolut urØrligt eller ukrænkeligt. Dets absolut 

over al Materie hævede guddommelige Hellighed er her en Kendsgerning. 

383. I den jordiske Tilværelse er denne Viden eller Erkendelse af det 

levende Væsens hØjeste Identitet mere eller mindre ukendt og kan, som 

i det tidligere nævnte, i det hØjeste kun forekomme som Mystik, naar 

man fraregner Profeterne, der hØrer ind under en Kategori af V æ sener, 
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der mere eller mindre har, eller har haft, "kosmiske Glimt" af de hØjere 

Verdener, ja, der har maaske været enkelte indenfor nævnte Gruppe 

Væsener, der har haft permanent "kosmisk Bevidsthed". Jeg tænker 

her paa "V erdensgenlØserne". 

Det daglige Liv i Spiralens hØjeste Verdener bæres altsaa af "kosmisk 

Bevidsthed", hvilket jo er det samme som "den hellige Aand", der igen 

er det samme som de Tankeformationer eller Bevidsthedsnuancer, der 

udgØr den allerhØjeste harmonisk, kosmisk-kemiske Sammensætning af 

Grundenergierne. Det er selve lntellektualitetens, hvilket vil sige F o r

standens og Kærlighedens Kulmination. Det er Oplevelse af et Liv, fuld

kommengjort vedVæsenets allerhØjeste Udnyttelse af Intelligens til For

del for Manifestation af Uselviskhed, og i Kraft af hvilken guddommelig 

Indstilling, det kun kan befinde sig i selve Guddommens Mentalitet. Det 

har gjort sig Verden underdanig. Gudens Visdom, Ønsker, Magt og Kær

lighed er blevet dets egen Mentalitet. Uhindret af Tyngdelove eller dræ

bende Eksplosioner, saavel indeni som udenfor det selv, men med Ma

terien lystrende dets mindste Tanke, bliver Væsenet her en straalende 

Oplevelse for det selv og andre. 

Den Klode eller V er den, det nu har til Hjemsted, o p leves kun som en 

Zone eller Sfære, indenfor hvilken enhver Manifestation, der ikke udgØr 

en hundrede Procents Opfyldelse af Kærlighedslovene, er en total Umu

lighed. Ligesom et fysisk organisk Væsen, f. Eks. et ]ordmenneske, ikke 

kan fortsætte eller leve sit fysiske Liv i et Baal og saaledes ikke vil kunne 

leve det samme Liv paa Solen som paa J orden, saaledes kan et Væsen fra 

underliggende Riger eller S f ærer i S p iralen heller ikke leve disse under

liggende Sfærers Liv paa "den guddommelige Verden" s "Kloder" eller 

"Himmellegemer". Da disse hØjeste Verdener i Spiralen ikke er af for

tættede Materier, er de i sig selv usynlige. Deres Eksistens eller Tilstede

værelse markeres for deres Beboere kun som en Sfære af Opfyldelse af 

de mentale Love eller Betingelser for Materiekombinationer eller Sam

mensætninger, der skal til, for at samme Materie netop kan være af en 
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saadan Natur, at den lystrer den Villie-og TankefØring, der udgØr Livs

betingelse for Væsener, der frigjort af fysisk Materie kulminerer i Intel

lektualitet og Kærlighed. Kloderne eller Verdenerne i Spiralens intel

lektuelle Afsnit er saaledes ikke synlige eller fortættede faste Verdener, 

saaledes som Kloderne i Spiralens uintellektuelle Sfære. De er alle af 

mental Art. Og da "Overbevidstheden" er den mest koncentrerede men

tale Detaille, der eksisterer, bliver den saaledes udgØrende det absolut 

"faste Punkt". Men saavel den, som de andre mentale Materier, er her i 

sig selv usynlige og faar fØrst F arve, F orm eller Detaillering med den 

Reaktion i Materien, som ]eg'et igennem sit Ønske eller Begær afsted

kommer. Alt, hvad der er synligt, er saaledes kun en Vekselvirkning imel

lem "Overbevidstheden" og Materien. Det er egentlig det samme, der 

forekommer i den fysiske Verden. Her er Livets Oplevelse ogsaa identisk 

med en Vekselvirkning imellem Individets "Overbevidsthed" og Mate· 

rien. Men her er Væsenet ikke bevidst i sig selv, kender ikke sin "Over· 

bevidsthed". Hele dets Fremtræden er derfor i en overvældende Grad 

baseret paa Automatfunktioner, opelsket eller udviklet i fjerne fortidige 

Perioder i en anden Spirals intellektuelle Sfære, det, paa Grund af ele

mentær Hukommelse, ingen Erindring har om. Intet Under at det her er 

helt borte fra sig selv, tror sig identisk med Materien, tror sig staaende 

eller faldende med den. Det er i Virkeligheden et kosmisk "Foster" i 

Svøb. De faste permanente fysiske Organismer eller Legemer udgØr dette 

Svøb. l den intellektuelle Del af Spiralen er Væsenet vokset ud af dette 

Svøb. Her er det bevidst i sin egen Identitet og oplever sig frigjort af Ma

terien. Dets Liv er her i allerhØjeste Grad baseret paa vaagen "Dagsbe

vidsthedsfunktioner". Dets Automatisme er her latent. 

384. Hvis det jordiske Menneske pludselig vaagnede op i denne Til

værelse, vilde det opdage, at det ikke mere havde noget tungt fysisk Le

geme. Det vilde være gennemrislet af en urokkelig permanent Ungdoms 

charmerende Friskhed og Livsglæde. Dets Organisme, der skifter Form 

og Farve med Tanken og Ønsket, vilde straale i alle Regnbuens Farver. 
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Den vilde lyse og funkle i Metalglans saavel som med Solens Skin. Den 

vilde være i Stand til at aabenbare Lydenes umaadelige Skala lige fra 

Tordenens drØnende Brag bag Lynet til den fineste lille Symfoni fra 

Cikadens medfØdte Naturharpe. Dets egen Organismes skiftende Natur, 

efter Ønskets Bud, vilde snart give den himmelske Verdens jordiske 

Gæst Færten af en evig Tilværelse. Noget "dagligt" eksisterer ikke her. 

Alt har Evighedsglans. Alt vilde udtrykke eller bevidne dets Magtvælde 

som Gudens egen Søn, som Tidens og Rummets Herre. 

Dets umaadelige, fuldkomne Tanke- og H andleevne, dets kolossale 

Overlegenhed overfor Materierne, dets absolutte Frigjorthed fra For

mer og Tyngde vilde tillade det en Korrespondance med sine Omgivel

ser, der i eet og alt vilde blive en Kærlighedens Lovsang til den evige 

Guddoms Pris, manifesteret i himmelske Materiers betagende Straale

vælde. 

Sin Interesse og Sympati vilde det, som Gæst i den hØjeste Verden, 

nu direkte kunne meddele eller udtrykke med sin Sjæls hele Fylde. Det 

er ikke mere bundet til kun at kunne udtrykke sine Tanker ved indirekte 

jordiske Metoder. Dets Sympatitilkendegivelser eller Sjælsudtryk mar

keres ikke mere blot ved en Række Lydfrembringelser eller Bogstav

prentninger. Det er ikke mere et Væsen, begravet eller bundet i de faste 

Materiers SpændetrØjer, der udgØr Organismer for "det dræbende Prin

cip" s Væsener i Spiralens uintellektuelle Zoner, der udtrykker sig. Nu 

er det et himmelsk Væsen, der lader sin Organismes hele F orm og 

Farve, Lys og Volumen antage et hundrede Procents tilpasset sympatisk 

Udtryk for den, det vil kærtegne. Det overjordiske Væsen omfavner 

ikke med H ænder eller viser sin Sympati blot med et Par Smilehuller 

eller andre sympatiske Folder i Ansigtshuden, men kærtegner med hele 

sin Sjæl og Aand. 

Da det er eet med sin Næste, har det intet at skjule, intet at dække 

over eller at fortie for denne Næste, men optager ham helt og direkte 

i sin Kærlighedsglorie. Dette lader sig saa meget desto lettere gØre, efter-
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som denne Næste jo ogsaa er funklende af hundrede Procents Kærlighed. 

Intet som helst Væsen, hverken Dyr eller Menneske, kan, som vi senere 

skal komme tilhage til, passere "den guddommelige Verden" uden ude

lukkende i Kraft af sin Kærlighed. Lad saa være, at Flammen for visse 

V æ sener ikke er ret stor, Tigeren kan jo ikke have det samme Kær

lighedsvæld i sin Bevidsthed som V erdensgenlØseren, men dens lille 

Flamme er alligevel det absolut betingende for dens Tilværelse her. 

De dyriske Naturer maa lades tilhage i MØrkets Verdener. Ingen kom

mer her uden at have "Bryllupsklædningen" paa. Det jordiske Væsen, 

der har faaet Lov til at være den himmelske Verdens Gæst, vil derfor 

faa endnu meget mere at forundres over. Ikke alene er det selv frem

trædende i al U skyldsrenhed, hvilket vil sige, totalt udrenset for Egoisme, 

men alle, hvem det ser, er fremtrædende i tilsvarende Renhed. Men 

dets Forbavselse kender ingen Grænser, da det begynder at opdage, at 

næsten alle de Væsener, det ser eller bliver Vidne til her i den him

melske Verden, er gamle Bekendte fra den jordiske Zone, baade Venner 

og- Fjender. Det opdager, at ogsaa disse er Gæster her i den hØjeste 

Verden. Men er dets Forbavselse stor, bliver dets Glæde endnu tusind

fold stØrre, thi det er ikke alene sine gamle Venners Kærlighed, det nu 

er Genstand for, men det er ogsaa sine- Fjenders varmeste Sympati, 

der nu lyser det imtjJde. 

Hvor er alt Hadet og Fjendskabet blevet af?- Ja, det var jo netop 

det, der ikke hØrte med til "Bryllupsklædningen" og derfor maatte 

efterlades ved Indgangen til "den guddommelige Verden". Kommer da 

alle jordiske Væsener i "den guddommelige Verden"? -]a, hele den 

fysiske Reinkarnation er jo baseret paa en Gæstetilværelse i nævnte 

Verden. Imellem de fysiske Tilværelser eller Liv passerer V æseneme 

igennem Spiralens hØjere Verdener for derfra igen at fØres tilbage til 

F Ødslen i den fysiske Verden. Men alle disse jordiske V æ sener adskiller 

sig fra "den guddommelige Verden" s egne eller ordinære Beboere der

ved, at de ikke som disse har Hjemsted i nævnte Verden, men kun er 
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Gæster her og er hjemmehØrende i den fysiske Verden eller Dyre

riget. 
385. Men disse Væseners Tilværelse her beror altsaa udelukkende 

paa de allerædleste Instinkter, Talenter eller Anlæg i deres Overbevidst

hed. Absolut alle lavere Tendenser er ligesaa umulige her som vegetabilsk 

og animalsk Liv er umuligt paa Solene. Derfor vil alle Væsener uden 

Undtagelse kun lyse med en absolut harmonisk Kærligheds/lamme. 

Der kan naturligvis som fØr nævnt være en umaadelig Forskel i Flam

mernes Omfang og Farve, men fælles for dem alle gælder det, at de 

udtrykker hundrede Procents Kærlighed og er i tilsvarende Harmoni 

med Livets Love. 

I denne intellektuelle Solverden vil den jordiske Gæst opleve Livet 

i betagende Fylde. Nævnte Væsen er her i Livets Kerne. Det er paa 

Guds Trone. Det opdager hurtigt, at det er eet med Tidens og Rummets 

Herre. Paa dets Tankes mindste Bud former Materien sig. Former og 

Skikkelser materialiserer og dematerialiserer sig efter dets Ønske. Ma

terien lystrer ]eg' et. Og Verdenerne og Væsenerne kommer levende til 

Syne for Guds Trones Fod. Den betagede GudesØn oplever nære og 

fjerne Tider, Steder og Rum i samme "Nu" og paa samme "Sted". For 

Forsynets SØn eksisterer ikke noget "i Gaar" eller "i Morgen". Alt lyser 

og funkler med en evig Dags Klarhed. Kun et endelØst "Nu" kan betegne 

Livet for Materiens Herre. Tusinder af Miles Oceaner, Sletter, Skove og 

Bjærge, Hundreder af Verdener med Menneskeheder, Dyrearter, Mineral

og Planteriger, Trope- og Polaregne, Hundreder af andre Verdener med 

Ild- og Flammeterræner, med kogende Mineralier og en Atmosfære af 

Metaldampe, Skabelsesprocesser, Kloders Tilblivelser og Kloders Under

gang, Væseners Formdannelser, Kulturers Fremkomst, Kulmination og 

O p hØr, ja, hele Livets KredslØb i Makrokosmos og Mikrokosmos gen

nemfares af GudesØnnen, uden at denne bevæger sig saa meget som en 

eneste Millimeter i Rummet eller tilbagelægger en eneste BrØkdel af 

et Sekund i Tiden. l Sandhed, for den evige Guddom, og hvem der er 
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eet med ham, er "een Dag som tusinde Aar og tusinde Aar som een 
Dag". 

386. De levende Væsener i "den guddommelige Verden" skal altsaa 

ikke rejse for at komme til Venner og Bekendte eller for at komme til 

Steder og Tider. Det er kun i den fysiske Verden, at saadant forekom

mer, idet dette "at rejse" i Virkeligheden kun bestaar i en Flytning af 

Væsenets fysiske Organisme. Men da det i den hØjeste Verden ikke 

benytter sig af grov fysisk Materie, men har en Organisme af direkte 

tankelystrende Materie, og dets Overbevidsthed er det "faste Punkt" 

for denne Materie, kommer dette "at rejse" i den himmelske Verden 

lige netop til at opleves eller fornemmes som en Modsætning til dette 

"at rejse" i den fysiske Verden. Dette vil altsaa sige, at i Spiralens 

hØjeste Sfærer fØler Jeg'et sig som det "faste Punkt" i Universet, den 
samme Fornemmelse som Guden maa fØle. Dette vil igen uvægerligt 

resultere i, at ingen Bevægelser kan berØre selve Jeg'et, men udeluk

kende kun Materien. FØlgelig maa da al Oplevelse blive denne, at Ma

terierne, hvilket vil sige Verdenerne, Væsenerne, alt det skabte, alt, 

hvad der eksisterer i Stof, kommer, som vi fØr beskrev, til Jeg' et, 

og Jeg'et ikke til Materierne. Det er den hØjeste Oplevelse af Majestæt. 

Det er Oplevelsen af at have "fuldkommen LØbet'', hvilket i dette Til

fælde altsaa vil sige, at have tilendebragt Spiralens to Afsnit: "Indvik

ling" og "U d vikling". 
Væsenerne her i "den guddommelige Verden" kulminerer altsaa i 

Udviklingens Slutresultater. Her aabenbares den allerhØjeste Form for 
Blomstring af Liv. Materien lystrer Væsenets mindste Bud eller Ønske. 

Dets Skabeevne er Kulminationen af Fuldkommenhed. Dets Organisme 

eller Legemsform er her variabel i det uendelige. Det er vokset frem til 

den Tankemanifestationens fuldkomne Klarhed, den Skabelsens Renhed 

og Evners Mangfoldighed, der gØr Væsenet til Opfyldelsen af det af 

Guden tilsigtede Maal. Jo, GudesØnnen er her i Ordets allerdybeste For

stand, ved sin Skabekrafts Velsignelse, blevet "frugtbar", og ved sin 
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Organismes Variationer "mangfoldig", og igennem sin "V æren E et med 
Faderen" en "Opfyldelse af Jorden" (Lovene) og har dermed gjort sig 

Verden, hvilket vil sige Materien, "underdanig". I Sandhed, det levende 

Væsen er her, indtil hundrede Procent, fremtrædende i "Guds Billede 

efter hans Lignelse". 

387. Naar denne ovenfor omtalte Verden, der i Virkeligheden er 

Livets allerhØjeste Tinder, har kunnet blive saa straalende, som Til

fældet er, skyldes det naturligvis ogsaa en anden intellektuel Evnes 

store Fylde, nemlig: "Hukommelsen". 

Som det fremgaar af Symbolet, ser vi, at "Hukommelsesenergien" 

er meget fremtrædende i "den guddommelige Verden", og at den netop 

kulminerer i det næste Rige "Salighedsriget". Da Evnen til at bruge 

denne Energi ikke er ret fremtrædende i det jordiske Menneskes Zone, 

er det naturligvis ogsaa tilsvarende begrænset, hvad samme Væsen ken

der til nævnte Evne. Det jordiske Menneskes Hukommelseshorisont er 

af saa ringe et Omfang, at dets Grænser ligger et godt Stykke indenfor 

det Omraade af Rum og Tid, der markerer Grænsen for dets nuværende 

fysiske Liv, hvilket vil sige, dets fysiske Legemes Eksistenstid, der igen 

i "Livets Bog" ogsaa udtrykkes som "et Jordliv". 

Da "Hukommelsen" er det samme som Evnen til at vandre frem og 

tilbage i den oplevede Tid, forstaar man saaledes her, at det jordiske 

Menneskes Evne til at vandre frem og tilbage i Tiden er meget begræn

set. NævnteVæsen kan saaledes ikke engang vandre tilbage til sin Fødsel 

og Øvrige Detailler i de allerfØrste Aar af sit nuværende fysiske Liv, 

ja, det kan end ikke engang huske alle Detailler fra sit Liv en Uge eller 

en Dag tilbage. Da "Hukommelsen", som nævnt, i "den guddommelige 
Verden" er helt anderledes fremtrædende, idet den netop kulminerer i 

det næste Rige i Spiralen, er det givet, at der her er en helt anderledes 

dominerende Adgang til "Genoplevelse" af det allerede oplevede. Her 

er der ikke nogen Reinkarnation med besværlige DØds- eller FØdsels

processer, der spærrer Individets Vandring tilbage til tidligere oplevede 

mentale Terræner. 
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Som tidligere omtalt sker Legemsfornyelsen permanent ved tanke

lystrende Materier, og Fødsels- og Dødsprocessen foregaar kun som fuldt 

bevidste, behagelige, villiekontrollerede Materialisationer og Demateriali

sationer, hvorved Tilværelsen, som fØr nævnt, giver Væsenet Fornem

melsen af "evig Tilværelse". Af denne "evige Tilværelse" bliverVæsenet 

i "den guddommelige Verden" altsaa i Stand til, gennem sin Hukom

melsesevne, at genopleve store Omraader af tidligere oplevede Tiders 

Detailler. Det kan saaledes vandre betydeligt tilbage i Tiden. Dette 

gælder naturligvis i særlig Grad Zonens ordinære eller mest udviklede 

V æ sener. For det jordiske Menneskes Vedkominende, der kun oplever 

"den guddommelige Verden" paa Gennemrejse fra det ene fysiske Jord

liv til det andet, er Evnen til at vandre tilbage i Tiden anderledes be

grænset, selv om dets Hukommelse naturligvis ikke mere er hindret af 

fysiske Materier. Her i "den guddommelige Verden" kan det jordiske 

Menneske saaledes kun vandre tilbage til nogle faa tidligere Livs Om

raader, medens det ordinære eller hjemmehØrende Væsen i nævnte hØje 

S /ære kan vandre tilbage til H undreder af tidligere Livs Omraader for 

i det næste Rige "Salighedsriget" eller "H ukommelsesverdenen" 

at kunne gaa tilbage i den indeværende S pi rals hele Tidsrum eller 

KredslØb. 

388. Det er saaledes en ny Verden, der her begynder at skygge ind 

i "den guddommelige Verden". Ligesom "det rigtige Menneskerige" be

gynder at skygge ind i "Dyreriget", saaledes skygger "Salighedsriget" 

her ind i Spiralens hØjeste Verden. Efter "lntuitionsenergien" s Kulmi

nation begynder "H ukommelsesenergien" i stærkt stigende Grad at gØre 

sig gældende. Det er givet, at Bevidsthedslivet her, hvor "Intuitions

energien" kulminerer, og "Hukommelsesenergien" ernaaet frem i Nær

heden af sin Kulmination, bliver langt fyldigere og rigere end i nogen 

som helst anden Del af Spiralens Omraade. Vi er her i selve Livsop

levelsens Kulmination. Dette, saaledes at kunne vandre frem og tilbage 

i tidligere oplevede Tidssekler, er jo en mental Tilstand, man slet ikke 
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kender noget til i det jordiske Menneskes Zone. Denne Oplevelsesform 

vil i stor Stil sætte sit Præg paa de himmelske V reseners Korrespondance 

i - ikke den daglige Tilværelse - for her er ikke noget, der hedder 

"Dage" og "Nætter" i den Forstand, vi kender det her paa Jorden, men 

i deres "evige Nu". Nævnte Oplevelsesevne bevirker jo, at de kan gen

opleve "Fortiden" i Nutiden. Naar man samtidig tager i Betragtning, 

at alle Beboerne i den himmelske Sfære er Væsener, der har oplevet 

deres tidligere Spiraltilværelse paa hØjst forskellige Verdener eller Klo

der, er kommen fra alle "VerdenshjØrner"s Solsystemer og Mælkeveje 

i Universet, og saaledes repræsenterer tilsvarende hØjst forskellige "kos
miske Baner", {se Symbol Nr. 8. l. Bind af L. B.) og de samtidig kan 

genopleve disse Baners Begivenheder i "Nuet" og i den himmelske Sfæ· 

res tankelystrende Materier gØre dem synlige i levende F orm for M ed

væsenerne, forstaar man maaske bedre, hvor uendeligt righoldigt Livet 

eller Oplevelserne er i Guds egen Sfære. 

Det er saaledes ikke alene Oplevelser fra ens egen Banes fortidige 

Omraader eller Passage gennem underliggende Riger eller Verdener, 

men det er ogsaa Detailterne fra Medvæsenernes "kosmiske Baner"s 
fortidige Passager gennem helt andre Kloder, Verdener og Sfærer, der 

nu i "guldkopieret"Detaillering aabenbares levende for os i vor over
jordiske Eksistens. 

Nej, dette, at være i Guds egen Sfære, er ikke kedeligt, hvad enten 

man saa er der som "Gæst" eller som "hjemmehØrende". l kolorerede 
Flammeglorier aabenbarer Medvæsenerne her de af dem oplevede Klo

ders og Verdeners Detaillers og Tings umaadelige Mangfoldighed. Hidtil 

ukendte Mineral-, Plante- og Dyreformer, Menneskeorganismer og men

tale Skabelser i Harmoni og Fuldkommenhed kommer her i levende 

Lysdetailler, Farve- og Tonefænomener til Materialisation i Væsenernes 

himmelske Aura, alt efter deres Tankestyrke og Ønske om at kærtegne 
deres Næste. 

Man maa erindre, at her hestaar Kærtegn ikke i et "Klap paa Kin-
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den" eller et "TrØstens Ord" eller andre Medlidenhedsaabenbaringer, 

sligt er ikke nØdvendigt i Guds egen Zone. Her er ingen, der skal "trØ

stes", for her eksisterer ikke noget, der skaber Sorg, her er ingen Brug 

for Medlidenhed, for her forekommer end ikke selv den allermindste 

Antydning af noget i Retning af Ulykke eller Lidelser. Alle Væsener 

her er i guddommelig Sindsligevægt og eksisterer absolut kun for indtil 

hundrede Procent at udtrykke deres Skabevældes guddommelige Klarhed 

og intellektuelle Genialitet som en Gave til deres Næste. Alt her er hun

drede Procents Opfyldelse af de evige Love for Skabelse, der tilsammen 

igen er Opfyldelsen af Loven for Tilværelse: "Du skal elske din Næste 

som dig selv . Thi hundrede Procents Opfyldelse af Skabelsens Love er 

jo det samme som hundrede Procents Fuldkommenhed. En saadan Fuld

kommenhed er igen det samme som "et hundrede Procents Gode". Men 

dette kan jo igen kun eksistere som identisk med "en hundrede Procents 

Kærlighed". Da en saadan Kærlighed netop udgØr selve Kulminationen 

af Væsenernes indbyrdes Sympati, kan Atmosfæren her kun genlyde 

af en evig Lovprisning og Glæde over Næstens Eksistens, der igen 

virker som en evig Inspiration for Individet til, med sin geniale Skabe

evnes hele V ælde, uselvisk at tjene, underbygge og vedligeholde Næstens 

Lykke. 

389. Men naturligvis, kun en saadan Atmosfære kan være selve Gud

dommens hØjeste Domæne værdigt. U den den her skildrede Natur vilde 

Atmosfæren jo ikke være Kulminationen af det Lys, hvis Straaler som 

en svag Afglans, gennem Profeters og VerdensgenlØseres Munde, allerede 

er indpodet i Jordmenneskets Historie som "den Sæd, i hvilken alle 

Jordens Slægter skal velsignes". Og uden at være Aabenbaringen af en 

saadan Hellighed og Hjertets Renhed, som her er omtalt, vilde Gud

dommens eget Domæne umuligt kunne være en Zone, i hvilken den 

Forjættelse om Frigivelse og Almagt, den GØren sig Verdenerne under

danige, den Skabelsens Frugtbarhed og Mangfoldighed, den Besiddelse 

af Herlighed hos Guddommen fØr Verden var, som er nævnt i Biblen, 
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kunde blive til Virkelighed. Ligeledes vilde den OphØjethed over Ma

terien, Tiden og Rummet, der gØr een Dag til tusinde Aar, og tusinde 

Aar til een Dag for Individet, den Materialisation, der gØr det levende 

Væsens Fremtræden til "Guds Billede efter hans Lignelse", den Livs

form, der gØr Væsenet til "eet med Faderen" og dets hermed forbundne 

l dentitet som "GudesØn", heller ikke kunne blive til realistisk Kends

gerning. 

U den den her skitserede Zone vilde al l dealisme i V er den ingen 

Virkelighed have bag sig. Alle store Sandheder i Biblen og andre hellige 

BØger vilde kun være sygelige Fantasier og Overtro. De dræbende Reali

teter: Egoisme, Had og Misundelse, samt andre sorg- og ulykkebringende 

Tankeklimaer, maatte være Livets LØsen. Men da deres Manifestation 

altid uigenkaldeligt affØder Haabet om den Kærlighedens Idealisme, den 

Længsel efter Omfavnelse af Næstens Sympati, den Elskelighed imellem 

Væsener, der lige er omtalt som Livet i "den guddommelige Verden", 

er dette H aab og disse Længsler i sig selv den fØrste uafviselige Begrundelse 

for nævnte hØjeste Verdens Eksistens, thi i modsat Fald skulde disse 

Længsler og dette Haab imod hØjere Idealisme jo være fremkaldt ganske 

formaalslØst, og sligt har en virkelig intellektuel F o r sker endnu aldrig 

nogen Sinde mØdt i Naturens Frembringelser eller Skabelser. Samme 

Forsker maa saaledes, endnu inden han selv har "kosmisk Bevidsthed", 

allerede paa Forhaand, hvis han da Ønsker at være i Kontakt med Uni

versets Logik, teoretisk antage Muligheden af en hØjere Verdens Eksi

stens, der netop er bygget op og konsolideret paa det rige Erfarings

materiale fra Krigenes og Fejltagelsernes bloddryppende Verden paa en 

saadan Maade, at alle ulykkebringende og bevidsthedstyngende Realite

ter for bestandigt er lukket ude fra samme Verdens Omraade. 

Et Ideal, der udtrykker mindre end det, jeg her har omtalt, op

fylder ikke de skabte Længslers Maal og kan saaledes ikke være tilfreds

stillende for det af fysisk V æren mættede Væsen. Et Væsen, der til Over

flod har udlevet sig i fysisk Position, Rigdom, Ære og BerØmmelse, i 
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fysisk Begavelse og teknisk Snille, kan ikke have Længsler, der kan 

tilfredsstilles med en ny Oplevelse af de samme Ting. Livets Love be

virker nemlig ganske ufravigeligt, at Længsler absolut kun kan gaa i 

Retning af Kontrasterne til det, man til Overflod er mættet af. Det vil 

saaledes være umuligt at komme uden om de aandelige Verdeners Eksi

stens. De er de Led i Livets KredslØb, der er nØdvendige i V erdensbille
det, hvis dette ikke skal blive ved med at være en Forestilling, der 

blottet for Kendskabet til Væsenernes U dØdelighed, Talenternes og 

Skæbnernes Tilblivelse og Grundenergiernes og de tre X'ers Eksistens, 

ganske er uden de matematiske Led, der kan gØre det til en virkelig 

videnskabelig Opfattelse af Livets og Væsenernes sande guddommelige 

l dentitet. Nævnte F ørestilling om Verdensaltet maatte da, uden disse 

nævnte Realiteter, blive ved med at være et hØjst forkrØblet Verdens

billede, i hvilket intet som helst matematisk LØsen og dermed ingen 

som helst RetfærdiggØrelse af "U retfærdigheden" vilde være synlig eller 
eksistere. 

M en et Verdensbillede, i hvilket "U retfærdigheden" ikke matema
tisk begrundes som Udtryk for en hØjere M agts Kærlighedsvillie eller 

fuldkomne Skabelogik, men maa skydes ind under Begrebet: "Herrens 

V eje er uransagelige", er ikke nogen Videnskab, og fØlgelig heller ikke 

noget fundamentalt LØsen paa Livets vigtigste SpØrgsmaal: "Hvad er 

Sandhed" eller "Hvorfra" og "Hvorhen"? 
Hvor fantastisk min Beretning om de himmelske Verdener eventuelt 

vil være for den eller den, saa har den dog det matematiske Grundlag, 

der lige akkurat skal til for at gØre den Moral og hØjere Idealisme til 
Videnskab, som Verden i Virkeligheden, i særlig Grad efter det nu paa

begyndte Ragnarok, vil hungre og tØrste efter, og udgØr saaledes den 

intellektuelle Stabilitet, der kan gØre "Guds Ord" bestaaende eller bli
vende, selv om store mentale og fysiske Terræner gaar under eller op

lØses. Mine Ord er saaledes en videnskabelig Stadfæstelse af den over

jordiske Erkendelse: "Himlen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord 

skulle ingenlunde forgaa". 
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U den de, i min Beretning om de hØjere Verdener nævnte Realiteter, 

vilde intet som helst KredslØb, intet som helst livsfornyende eller "evigt 

bestaaende" kunne eksistere. En Beretning om Livet paa en saadan Basis 

vilde jo være lige akkurat det modsatte af de levende Kendsgerninger, 

der allerede forlængst er blevet accepteret af den materielle Videnskab. 

Livet er et KredslØb. Og Værdierne er evigt bestaaende, selv om For

merne skifter. Og nærværende Bog bliver saaledes, i Kraft af sin Beret

ning om Spiralens hØjere Verdener, i Kontakt med KredslØbet, Mate

matikken og den evige Sandhed. 

390. De, der ikke kan fØlge med her, er de, der ikke kan se Ret· 

færdigheden i "Uretfærdigheden". De ser endnu sig selv som Martyrer 

overfor Ubehagelighederne i deres Skæbne og fordØmmer indtil en vis 

Grad Medvæsenerne som Ophavet til disse. De har endnu ikke naaet 

den Hjertets Renhed, igennem hvilken de kan "se Gud". M en ogsaa 

deres Tid vil komme. Ogsaa de skulle blive "eet med Faderen", opleve 

deres Livs Evighed og deres egen Storhed som Tidens og Rummets Herre, 

altsammen netop i Kraft af Grundenergiernes evige Kombination i Spi

ralen og de herpaa baserede himmelske Verdeners Eksistens, som de i Dag 

fornægter. Det er en Lykke for dem, at de ikke er blevet borte for Gud

dommen, saaledes som Guddommen er blevet borte for dem. 

Men det er ikke alene Evnen til at fØre Fortiden ind i "Nuet", der 

er fremragende i "den guddommelige Verden". Her eksisterer ogsaa en 

udpræget Evne til at fØre "Fremtiden" ind i det samme "Nu", men 

Begrundelsen herfor er for omstændelig til at kunne fremfØres her. Jeg 

maa derfor, angaaende denne Oplevelsesform, henvise Læserne til senere 

Afsnit i "Livets Bog''. 

391. Som det fremgaar af Symbolet, er "Hukommelsesenergien" i 

stærk Tiltagen i "den guddommelige Verden". Og med denne Tiltagen 

bliver Individets Oplevelse mere og mere en Bevægelse frem og tilhage 

i tidligere oplevede Tider, en Genoplevelse af sine, i disse Tider op· 

levede, Ting. Og efter "lntuitionsenergien" s Kulmination, hvilket vil 
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sige, efterVæsenets allerhØjeste Bevidsthedsudfoldelse udadtil i Materien, 

efter dets allerhØjeste SynliggØrelse eller Korrespondance med Medvæ

senerne, degenererer denne ydre Manifestation til Fordel for Væsenets 

Erindrings- eller Genoplevelse af sin oplevede Passage gennem Spiralen. 

Dette vil altsaa igen sige, at Væsenet mere og mere faar overflyttet sin 

vaagne Dagsbevidsthed til sit Erindringsomraade, hvilket igen vil sige, til 

sin egen skabte "indre Verden". Uadtil bliver dets intellektuelle Mani

festationer mere og mere latente. Manifestationerne tager saaledes stærkt 

af, Glorien eller Auraen bliver mindre glØdende eller straalende. Og til

sidst viser Væsenet ikke mere nogen vaagen Dagsbevidsthed udadtil. Kun 

en Serie Automatfunktioner markerer Væsenets Fremtræden i Tilværel

sen. Og Væsenet er nu ikke mere i "den guddommelige Verden", men 

er blevet Borger i Spiralens sidste Rige: "Salighedsriget", "Guldkopier

ne" s Verden. 

Med Kulminationen af Væsenets hØjintellektuelle Domæne i "den 

guddommelige Verden", der igen resulterede i en hundrede Procents 

sorg- og lidelsesfri Tilværelse, udvikledes samtidig en tiltagende Mæt

telse af denne totale ubehagsfrie Oplevelse af Livet. Og denne Mættelse 

blev det udlØsende Moment til et Vendepunkt i Væsenets hele Livsform 

og Forhold til Forsynet eller Guddommen. 

Ligesom Mætteisen i den rent materielle eller fysiske Verden skaber 

FrastØdning eller Lede ved det, man er mæt af, og derved bliver en gud

dommelig Anordning til at forhindre "Forspisning", saaledes har Mæt

teisen ogsaa sin Mission i hvert af Spiralens Riger. Der er intet Individ, 

der kommer til at forlade en Zone eller et Spiralrige, fØr det er absolut 

mæt af Rigets særlige Traditioner eller Livsformer. Saalænge disse endnu 

tiltaler Væsenet og derved gØr det lykkeligt, er det umuligt for det at 

komme i et andet aandeligt Rige. Mætteisen skaber altsaa Mulighed eller 

Plads for Ønsket om Oplevelse af Kontrasten til den nuværende Ople

velse. Det er ogsaa U d tryk for denne Mætteis e, naar man f. Eks. siger 

om en Ting, at den er oplevet indtil Trivialitet. 
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Da denne Mætteisens Lov naturligvis ogsaa er gældende i "den gud
dommelige Verden", ganske simpelt fordi den er helt uundværlig for 

Livets KredslØb, kan Væsenerne saaledes ogsaa i Virkeligheden, i nævnte 

hØje Verden, komme til at opleve Lyset, den fuldkomne Tilværelse, Be

hagsnydelse og Kærlighed, i en saadan Grad, at disse Oplevelser ligefrem 

bliver "trivielle" eller med andre Ord "kedelige". Og vi ser her, at "Syn
defaldsprincippet", hvilket vil sige: Lysten til at overtræde Zonens Love 
og tilegne sig en anden Tilværelsesform, der kan give den Glæde og 

Lykke, som man ikke mere, paa Grund af M ættelse, kan tilegne sig i den 

Zone, hvor man hØrer hjemme, ogsaa er til Stede i Guds egen Verden. 
Og heldigvis, thi hvis ikke det var saaledes, vilde Livets Kreds

lØb her standse. Væsenerne vilde evigt være dØmt til at "spise sig til 

dØde" i Realiteter, af hvilke de forlængst var mætte. De vilde være nØd

saget til at beskæftige sig med Ting, der for dem var Indbegrebet af Ked

somhed, ja, ligefrem Lede. "Den guddommelige Verden" vilde, trods dens 
Identitet som: Guds egen Verden, trods dens straalende intellektuelle Lys 

og Kærlighed, blive et Helvede for sine Beboere. Men sligt er jo ikke 

Tilfældet. "Den guddommelige Verden" kan aldrig nogen Sinde blive 
et "Helvede" takket være Livets KredslØbsprincip, der bevirker, at V æ

senet frit kan bevæge sig fra Zone til Zone efter sit eget Begær eller uaf· 

viselige Ønske. Al Forvandling af Tilstande sker jo udelukkende kun paa 

Basis af Væsenernes egne Ønsker og Længsler. Og ingen kommer saaledes 

til at forlade de himmelske Verdener, ligesaa lidt som de kommer ind i 

disse, uden i Kraft af eget Begær eller egen absolutte V illie. 

392. Efter Mætteisen af Lysoplevelsen i "den guddommelige V er

den" gaar Individets Interessesfære mere og mere bort fra det faste 

"Nu" og stiler med tiltagende Styrke imod tidligere oplevede Tider, 

hvilket det jo har Adgang til igennem sin nu altdominerende Erindrings

evne. Dets Dagsbevidsthed bliver mere og mere levende i disse Oplevel

ser, og Væsenet er, som fØr nævnt, Borger i Spiralens sidste Rige: "Sa

lighedsriget". 
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Men med Interessen for dets tidligere oplevede Tider er der altsaa 

begyndt en Vending i Individets mentale Funktioner, der faar en enorm 

Betydning. Denne Vending er i Virkeligheden intet mere eller mindre 

end Individets fØrste Tendens til den Retning for VilliefØring, der senere 

i den kommende ny Spiral vil komme til at kulminere som Fundamentet 

for "det dræbende Princip", nemlig den Villie fØring, der under Begre

bet "Egoisme" er særdeles velkendt her i de jordiske Zoner. Men i "den 

guddommelige Verden" faar denne Tendens for VilliefØring naturligvis 

ikke saadan en Magt, at der her kan være Tale om, at dens Virkninger 

kan blive i Retning af Disharmoni og Lidelse. Tværtimod, der maa endnu 

hengaa Sekler af Tid, inden noget saadant kommer til det, i de hØjeste 

Livsformer, kulminerende Væsen. Den egoistiske eller selviske Tendens 

kommer altsaa ikke, i disse Sekler af Tid, til i nogen som helst Maade 

at berØre Individets Medvæsener. Den giver sig, som allerede nævnt, 

kun Udslag i, at det fØr saa uselviske V æ sen nu efterhaanden er blevet 

"træt" og ligesom trænger til H vil e for den megen "Tjen en sin Næste". 

Denne "Træthed" bringer Individet mere og mere i en Slags Stilstand 

overfor, eller Doptagethed af, den "ydre" Verden, der i hØjeste Grad 

begunstiger Erindringsfunktionen. Og det er jo netop overfor denne 

"Træthed" eller "M ættelsen" af den til Overflod nydte guddommelige 
Lystilværelse, at Individet kan finde V ederkvægelse eller Styrkelse i sin 

"indre" Verdens Detailler. Der kan det nemlig sØge tilbage til helt andre 

Tider og Forhold. Og desto stØrre Kontrast, disse Tider og Forhold re

præsenterer i Forhold til dets nuværende "ydre" Verden, desto mere 

Salighed eller Behagsfornemmelse vil Individet fØle ved at genkalde sig 

disse i sin Erindring. 

393. Men for at finde Kontraster til sin himmelske Tilværelse, maa 

Individet sØge tilhage til sine Erindringer fra Spiralens laveste Zoner, 

hvor dets Tilværelse kulminerede i faste Materier, hvilket altsaa vil 

sige, kulminerede i at være materielt hunden. Disse Tilværelsesformer, 

hvor Individets Udfoldelsesevne eller Bevægelsesfrihed var stagneret 
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eller hindret af de fortættede Materiers Tyngde, er jo en overordentlig 

Kontrast til det himmelske Væsens umaadeligt frigjorte Tilstande i Li

vets letteste eller mest bevægelsesfrie Materier. Oplevelsen af denne 

"indre" Verden bliver derfor efterhaanden en altdominerende F aktor i 

det lysmættede Individs Tilværelse. Dette bevirker saa igen, at Evnen 

til at opleve den "ydre" Verden i tilsvarende Grad uundgaaeligt degene

rerer for tilsidst helt at blive latent. Men dermed er Individets Dagsbe

vidsthedsfunktioner jo ophØrt i den "ydre" Verden til Fordel for Op

levelsen i den "indre" Verden. 

394. Udadtil betjener Individet sig nu, som vi senere skal komme 

tilbage til, kun af "lnstinktenergien" og den begyndende "Tyngdeenergi", 

der efterhaanden udlØser sig i de fysiske Funktioner eller Skabelsespro

cesser, der tilsammen senere kommer til at udgØre det, vi her i den jor

diske Verden kalder "Mineralriget". 

Da dette Riges Energifunktioner udadtil saaledes kun udtrykker 

ubevidste Funktioner, idet V resenernes dagsbevidste Energiudfoldelse 

er rettet indadtil i deres egen ensomme Erindringsverden, er "Mineral

riget" i stor Udstrækning, af de jordiske Mennesker, opfattet som en 

"livlØs" Verden. Men denne Betragtning har altsaa ikke noget som helst 

med V irkeligheden at gØre. "M ineralrige t" er ikke nogen livlØs V er den. 

Dens Funktioner eller Bevægelsesarter er alle identiske med bevidstheds

mæssige Automatfunktioner, hvilket vil sige, at de er urokkeligt baseret 

paa "C. Viden". Da "C. Viden", i Henhold til min Bog "Logik", 94. 

Kapitel, er det samme som "V anebevidsthed", og "V anebevidsthed" for

udsætter forudgaaende vaagen Dagsbevidsthed, og denne er identisk med 

selve "Livet", bliver "Mineralriget"s saakaldte "dØde" Funktioner i sig 

selv, for den udviklede Forsker, her urokkeligt synlige som identiske 

med "Bevidstheds-" eller "Livsfunktioner". "Mineralriget'' s Eksistens 

er saaledes ligesaa absolut et Resultat af forudgaaende vaagne Dagsbe

vidsthedsfunktioner som de Realiteter, der er skabt paa Basis af Menne

skehaand. Ligesom Huse, Maskiner, Befordringsmidler, Klæder og an-
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dre af Menneskene fremstillede Nyttegenstande er uomstØdelige Beviser 

for disse Menneskers forudgaaende Eksistens, saaledes er ogsaa en hvil

ken som helst Energikombination i "Mineralriget"s Fremtræden et uom· 

stØdeligt Bevis for en forudgaaende Eksistens af et bevidsthedsmæssigt 

Ophav. Og vi kommer saaledes ogsaa her til den Kendsgerning, at DØ· 

den er en Illusion, medens Livet udgØr den allestedsnærværende abso

lutte V irkelig hed. 

395. "Mineralriget" s "LivslØshed" skyldes saaledes kun den Omstæn· 

dighed, at alle dets Funktioner er Automatfunktioner, fordi deres le

vende O p havs Dagsbevidsthed er koncentreret paa de samme Væseners 

Erindringer. Bevidsthedens Hovedfunktion er saaledes her "Hukommel

sen". V resenernes vaagne Dagsbevidsthed er udelukkende rettet indad 

mod deres egen "indre" Verden. Og da det er den, der giver Individets 

bevidste Oplevelse Karakter, og denne Karakter er af saa hØj en Behags· 

fornemmelse, at den maa udtrykkes som selve Kulminationen af stille 

Glæde eller Fryd, der igen er det samme som det, vi kalder "Salighed", 

har jeg kaldt det Omraade i Spiralen, hvor Livet er baseret paa denne 

"indre" Oplevelse, for "Salighedsriget". 

"Mineralriget" er saaledes ikke det retmæssige U d tryk for denne 

Zone, idet det, som det af nærværende Analyse er fremgaaet, slet ikke 

dækker den dybere eller virkelige bærende Faktor indenfor denne 

Zone. 

396. Det levende Væsen har altsaa ikke nogen vaagen Bevidsthed 

vendt udadtil mod den "ydre" Verden under sit Ophold i "Saligheds
riget". Da dets bevidste Omgivelser derfor udelukkende bliver dets egne 

Erindringer fra tidligere oplevede Tider i Spiralen, har det her ingen 

som helst Medvæsener. Det er ene i sit umaadelige Rige. Det oplever her 

Kontrasten til den "ydre" Verden, hvor det ikke kan eksistere uden at 

være omgivet af Medvæsener, og hvor dets Tilværelse netop i allerhØjeste 

Grad er afhængig af disse Medvæsener. "Salighedsriget" bliver derved 

paa en M aade en "Hvilezone", hvad Omgangen og Korrespondancen med 
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Medvæsenerne angaar. "Salighedsvæsenet" lever saaledes i dyb Ensom

hed, udelukkende kun koncentreret paa sin egen Fortid. 

397. Men denne "Fortid" er, for "Salighedsriget"s ordinære Væsener, 

saa at sige hele den oplevede Spiral, hvilket igen vil sige, Oplevelserne 

fra dens fem store forudgaaende Riger: "Planteriget", "Dyreriget", 

"M enneskeriget", "V isdomsriget" og "den guddommelige V er den". 

Dette umaadelige Terræn i Tid og Rum er nu, gennem Individets kul

minerende H ukommelsesevne, blevet et samlet Domæne, er blevet et 

umaadeligt Rige, i hvilket GudesØnnen er blevet Konge eller absolut 

Enehersker. Alle dens Medvæsener, alle Oplevelsers Detailler fra nære 

og fjerne Tider indenfor Spiralens Omraade er henholdsvis Undersaatter 

og Provinser i denne store Eventyrverden, som Guddommen her har 

skænket sin søn. 

Alt, hvad Væsenet i Spiralen har oplevet, Glæder, Sorger, Medgang 

og Modgang, alt, hvad det har tænkt, alt, hvad det i MØrket har lidt og 

selv ladet andre lide, eksisterer her kopieret i funklende og straalende 

Materier. Braadden er taget af de mØrke Detailler. Det Kongerige, Gu

den har givet sin Søn, er ikke fyldt med urostiftende Væsener, Tanke

klimaer eller Ting. Det er, som om Guddommen har lagt hele sin alt

gennemtrængende Kærlighedskaabes enorme V ælde over sin Gave. Selv 

de værste Oplevelser fra Fortidens MØrke, fra Væsenets Passage igen

nem Spiralens "Helvede": Dyreriget eller "det dræbende Princip" s Zone, 

er her fremtrædende i funklende Sympatimaterier, er kopieret eller gen

skabt i den mentale Verdens allerædleste Stoffer, er fremtrædende i de 

himmelske Verdeners uforgængelige "SØlv-" og "Guldmateriale"- her

fra Navnet "Guldkopier". 

l denne overjordiske Glans ser Væsenet nu sine tidligere Tilværelsers 

Verdener, Kloder og Himmellegemer, Kontinenter, Have, Sfærer og Til

stande, alt efter sit Ønske. Dets Oplevelse her i "Salighedsriget" adskiller 

sig altsaa fra dets Oplevelse i den "ydre" Verden derved, at den er en 

Genkendelse af allerede oplevede Ting, medens den i den sidstnævnte 
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Verden bestaar af helt nye og fremmede Ting. l "Salighedsriget" oplever 

det absolut ikke nye Ting udover dette ene, at det i overduadigt Fylde 

faar en ny absolut urokkelig Stadfæstelse af Guddommens egen Livser

kendelse, der er udtrykt i det evige Ord: "Alt er saare godt". 

398. Her, i Individets egen store private Verden eller levende Guld

kopi af Verdensaltet, har det helt andre Forudsætninger for at kunne 

hedØmme sine fortidige Situationer, end det havde den Gang, det op

levede Situationerne i den "ydre Verden". Det har jo siden den Gang 

nu "fuldkommet LØbet" og set den guddommelige Mening og Hensigt med 

Væsenernes Skæbner, ligesaavel de ulykkeliges som de lykkeliges. Det 

har i sit "fuldkomne LØb" igennem Spiralens Helhed faaet Lejlighed til 

ved Selvsyn at se de virkelige Konsekvenser af Livets Ubehageligheder 

og set, at de samme Konsekvenser i Virkeligheden til Slut blev de him

melske Verdeners Oplevelse. Saa snart det nu i sin ophØjede Tilstand 

vandrer tilbage i Tidens umaadelige Sekler og ser sig selv i alle sine un

derliggende Situationer som Redskab i "det dræbende Princip" s Tje

neste, dets Genoplevelse af sit egoistiske og lidelsesfrembringende Væsen 

baade som Dyr og ]ordmenneske, som Rovdyr og Kriger, som RØver og 

Morder, da det levede i Spiralens lavere Zoner, forfærdes det ikke mere, 

det fØler ikke mere nogen Fortrydelse, Anger eller BØn om Tilgivelse, 

thi sligt er jo netop den Konsekvens af MØrket, det forlængst har passe

ret. Det var jo netop denne Passage, der gav Adgang til de himmelske 

Verdener. 

399. Men det er ikke alene den erfarede fuldkomne Konsekvens, 

som de mØrke Oplevelser efterlod i Væsenets Bevidsthed, der gØr Gen

oplevelsen af de fortidige Sekler i "det dræhende Princip" s Zone ly

sende. Den Omstændighed, at de dræbende Materier er den aandelige 

V er dens "uædle" "Metaller" og ligesom de jordiske uædle M e taller er 

letforgængelige eller uholdbare, bevirker jo, at de Dele af Individets Op

levelser i den mØrke Zone, der var bygget op af den aandelige Verdens 

"ædle" "Metaller", hvilket vil sige Sympati eller Kærlighed til Medvæ-
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senerne, bliver tilbage. Ligesom det jordiske Guld ikke kan forgaa ved 

Rust, saaledes kan de, i de "ædle" "Metaller" fremtrædende Dele af In
dividets fortidige Oplevelser i Dyreriget eller "Helvede", heller ikke 

forgaa, men bliver endog mere lysende og funklende tilbage, alt eftersom 

de bliver befriet for de 11 rustende" eller letforgængelige Materiers Til

dækning. Det er denne Omstændighed, der allerede her paa det jordiske 

Plan bevirker, at "Tiden læger alle Saar". 
Det er en Kendsgerning for de fleste, at Erindringerne altid straaler 

i et skØnnere Lys end den Virkelighed, de er en Genoplevelse af, og at 

dette Lys er desto stærkere, jo stØrre Tidsrum der er hengaaet imellem 

denne Virkelighed og dens Genoplevelse i Form af Erindringer. Alle 

Erindringer i 11Salighedsriget" vil derfor være overordentligt lysende. 

De er jo alle Genoplevelser af Liv og Detailler fra svundne Tider. l 
nævnte Rige eksisterer ingen bevidste "N yo plevelser". Væsenet her er 

jo ikke dagsbevidst i den "ydre Verden". Alle dagsbevidste Oplevelser 

her kan derfor udelukkende kun være Erindringer eller Genoplevelser 

af allerede tidligere oplevede Tilstande. 

400. Men hvor er dette "Gensyn" af Fortiden blændende og straa

lende. Der er Eventyrglans over denne skØnne Zone i Spiralen. Alle 

Erindringer her, ja selv de mØrkeste, opleves som umaadeligt straalende 

og fordunkler Erindringerne fra den lige oplevede hØjeste Sfære eller 

"guddommelige Verden". Men her maa man jo huske paa, at Individets 

Mættelse af nævnte Verden jo endnu i overordentlig stor Udstrækning 

er dominerende. 

For "Salighedsriget"s ordinære Væsener bliver Opholdet i nævnte 

Rige en total Genoplevelse af alle dets forudgaaende Oplevelser i Spi

ralens Riger. Oplevelserne her er altsaa ikke "Nyoplevelser" saaledes 

som Oplevelserne i den "ydre Verden", men til Gengæld skaber de en 

overordentlig stor "Gensynsglæde". Der er ikke en eneste Oplevelse her, 

ved hvilken der klæber nogen som helst F orm for jordisk MØrke, saasom 

Bitterhed eller Had til noget eller nogen. Selv Mord- eller Forbrydelses-
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erindringer kan end ikke skabe selv de allermindste Former for den Uhyg

geatmosfære, som de indhyller alt og alle i her i den jordiske Sfære. Man 

maa her huske paa, at "Salighedsvæsenerne" alle er Væsener, der lige 

har opholdt sig i Guddommens egen Zone, har til Overdaadighed oplevet 

hans Aasyns guddommelige Hellighed og Renhed, hvilket igen vil sige 

Universets eller Altets absolutte Fuldkommenhed, dets urokkelige haar

fine Retfærdighedslove, der igen er det samme som kulminerende In

tellektualitet og Kærlighed. De nævnte Væsener bærer endnu i deres 

Dagsbevidsthed Guddommens udtrykte "Billede efter hans Lignelse". 

De er endnu "eet med Faderen". De har "fuldkmnmet LØbet", hvilket 

vil sige, de har oplevet hele Livets l(redslØb og dermed oplevet Guddom

mens hele Hensigt med MØrket og Lidelserne. De har oplevet Lidelsernes 

yderste Konsekvens og ved, at disse i Virkeligheden udgØr Porten til 

"Himmeriges Rige". 

Uden en Oplevelse af MØrket vilde der umuligt kunne skabes en Op

levelse af Lyset. "Salighedsvæsenerne" har derfor tilegnet sig Guddom

mens eget Syn paa Lidelsernes sande Mission og ved, at de udgØr Funda

mentet for Kærlighedens Eksistens. De ser, at Lyset og MØrket er lige 

uundværlige Realiteter i Verdensaltets Styrelse eller i Skabelsen af de 

levende Væseners Oplevelse af Livet. Og uden dette Syn vilde de jo 

heller ikke være "eet med Faderen". Og med dette Syns guddommelige 

Intellektualitet eller Klarhed, udrenset for alt, hvad der eksisterer under 

Begrebet "Dumhed" og dens tro F Øl gesvende: ond Kritik og Mishags

ydelse, er Væsenerne i hØjeste Grad modnet til at gense deres Livs 

umaadelige Panorama med alle dets Faser, saavel i Ulykkens skumle 

KlØfter og Afgrunde som paa Lykkens solbeskinnede Tinder. Ja, saa gud

dommelig vis er det levende Væsens Tilværelse fremtrædende, at Gen

oplevelsen af KredslØbets mØrkeste Zone netop giver den stØrste Glædes

fornemmelse. Og det er jo denne Omstændighed, der garanterer nævnte 

Zones Genoplevelse som identisk med "Salighedsriget". 

401. Grundet paa Væsenernes store Mættelse af Lysregionen drages 
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de med uimodstaaelig Magt mod Kontrasterne til nævnte Regions Op

levelser. For "Salighedsvæsenerne" findes denne Kontrast absolut kun 

i deres egne Erindringer fra deres Oplevelse af deres Spirals MØrkezone. 

Denne MØrkezone er saaledes paa en Maade, for disse V æ sener, blevet 

en behageligere Sfære at tænke tilbage paa end den hØje Verden, de 

lige har forladt. Mørket er begyndt at blive Lys for de nævnte Væsener. 

Hele deres Interessesfære bliver derfor nu i stigende Grad rettet imod 

deres egne fortidige Oplevelser i MØrket. Og hvor er Genoplevelsen af 

disse fortidige Oplevelser dog pragtfuld og ejendommelig. "Saligheds

væsenet" ser nu sin fortidige Skæbne i hele dens fortsættende Detaille

opbygning igennem- ikke et enkelt lokalt fysisk Liv- men igennem 

mangfoldige Liv. Det ser saaledes dens sande A ar sag og Virkning, bliver 

paany Vidne til den altbeherskende Kærlighedsteknik, hvormed Altets 

og de levende Væseners Fremtræden aabenbares. I realistiske, straalende 

"Guldkopier" eksisterer hver en Detaille fra Væsenets fortidige Tilvæ

relse i Spiralen. Og paa Væsenets mindste Ønske eller Bud kommer Pa

norama efter Panorama fra dets fortidige Tilværelser til Syne i levende 

plastiske Former med Lyd- og Farvevirkninger indenfor den beundrende 

GudesØns evige "Nu". Tænk, hvad det betyder. "Salighedsvæsenet" kan 

altsaa i Dag, nu i dette Øjeblik, hvor Læseren læser disse Linier, "vandre" 

tilbage til fortidige Aartier, Aarhundreder, Aartusinder, ja, Aarmillioner 

og i straalende levende "Guldkopier" se sin egen fortidige fortsatte Fær

den igennem disse umaadelige "Tidsegne" eller "Tids kontinenter". Fra 

sit ophØjede, urØrlige, kosmiske Stade oplever det, i "Salighedsriget" s 

gyldne Materier, levende "Kopier" af sine egne fortidige "]ungletilvæ

relser", "Rovdyrtilstande" saavel som sine mere spagfærdige Tilværelser 

som "planteædende Væsen". Det ser sine egne dræbende ForfØlgelser af 

andre Væsener saavel som sin egen Fremtræden som Offer for andre 

Væseners tilsvarende morderiske Efterstræbelser. Det oplever "Ko

pierne" af dets Manifestation af det samme dyriske Princips Kulmina

tion i dets senere Tilværelser som "J ordmenneske", hvilket i dette Til-
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fælde vil sige "F ostermenneske". Det er jo ikke alle "Salighedsvæsener", 

der har været "Jordmenneske", men de har alle maattet gennemgaa de 

primitive Stadier, der i Øjeblikket betinger, at det jordiske Menneske 

kun er et "Foster" til "det rigtige Menneske". 

Som fØr nævnt ser "Salighedsvæsenet" i sit fortidige Panorama sine 

tilsvarende fortidige Tilværelser kulminere i de dræbende dyriske og 

krigerske Tendenser. Det ser, hvorledes det har mistet Organisme efter 

Organisme som Offer for Medvæsenernes ForfØlgelse og Had, og hvor

ledes dette Had kom som aarsagsbundet Svar paa dets egen altfor store 

Lyst og Villighed til at være med til at befordre DØd, Krig og Lem

læstelse over Medvæsenerne. Endvidere genoplever det hele sit seksuelle 

Liv i alle dets Faser igennem alle Tider i indeværende Spiral. Det ser 

sine egne Udskejelser og deres Virkninger i efterfØlgende Liv. Det ser, 

hvorledes det med sine Laster har nedbrudt det ene fysiske Legeme efter 

det andet og dermed gjort sine Talentkerner i Overbevidstheden defekte, 

og hvorved det igennem hele Perioder har mistet Evnen til at bygge 

nye fysiske Legemer op i normal Form. Det ser derfor videre her, lige

ledes i "Guldkopierne", hvorledes det har maattet leve hele Perioder i 

defekte og unormale Legemer og for sine Medvæsener fremtraadt i de 

tilsvarende unormale eller defekte Tilstande, vi kalder "Sindssyge", 

"Aandssvaghed" og andre Former for sjælelige og fysiske Defekter. Det 

ser ogsaa, hvorledes disse Defekter igen skabte i dets Overbevidsthed en 

vis Immunitet overfor de Laster og Udskejelser, som var Defekternes sande 

Aarsager, saa det efter endt Helbredelse eller Opnaaelse af normale Ev

ner igen kun kunde fremtræde i en forædlet Skikkelse, ja, stundom som 

forbilledlig Model eller Idealvæsen for Medvæsenerne. 

402. En stor Faktor i "Salighedsvæsenet"s Oplevelse af "Guld

kopierne" er dets Genoplevelse af dets seksuelle Liv igennem alle Spira

lens Tider. Det ser sig selv tumle sig i Elskovens Rus og Kamplyst som 

den frie Hjort i Skoven eller som en Don Juan i Seksuallivets senere mere 

oplØste eller degenererede dyriske Former. Ja, det ser ogsaa sig selv gen-
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nemleve Perioder som en "Dydens Apostel" i Askese og Forsagelse af 

berettigede saavel som uberettigede Nydelser, strengt overholdende mo

ralske Begreber, der mere var byggede op paa haardnakkede egoistiske 

Foreteelser og Traditioner end paa virkelig intellektuel og almengavnlig 

Viden. Det ser ogsaa i "Guldkopierne", hvorledes denne ufuldkomne og 

paa total U videnhed og Overtro baserede "Dyden" s Tilværelse kastede sin 

Slagskygge ned paa dets efterfØlgende Liv. Ogsaa her er Talentkernerne 

blevet defekte og Individet ude af Stand til, i de nævnte efterfØlgende 

Liv, at skabe sig den livsfornØdne, sunde og velgØrende og for sit Trin 

normale Seksualdrift. Perversiteter, hvilket vil sige sygelige eller ab

norme seksuelle Begær og disses Tilfredsstillelse indtil V anebevidsthed, 

har ligeledes skabt efterfØlgende Liv i sjælelig og fysisk Forkvakling. Og 

det gjorde ikke Sagen bedre, at den dybere Aarsag til denne seksuelle De

generation var at finde i Rodfæstningen af Væsenets Forvandling fra 

"Dyr" til "Menneske", og det fØlgelig derved ogsaa maatte opleve sin 
Seksualdrift i Kontakt hermed. Der blev saaledes en ny Seksualdrift syn

lig. Denne har her i "Livets Bog" faaet N avnet "M enneskeseksualisme", 

medens den gamle ægteskabelige Seksualisme i samme Bog er udtrykt 

som "Dyreseksualisme" grundet paa dens hundrede Procents H en hØ ren 

under "Pattedyrtraditionerne''. 

Da disse to Former for Seksualdrift er fuldstændig kontrære, idet 

"Dyreseksualismen" er Fundamentet for Egoismen og dermed for "det 

dræhende Princip", medens "Menneskeseksualismen" er Fundamentet 

for Evnen til at "elske sin Næste som sig selv", er det givet, at en saadan 

Forvandling i den hØjere Del af Dyreriget, hvilket vil sige Jordmenneske

zonen, maatte skabe Genvordigheder. FØdslen af en saa stor Ting som 

den, der udgØr Fundamentet for Individets fuldkomne Omskabelse til 

at være i "Guds Billede efter hans Lignelse" og dermed være et V æ sen, 

der i en kulminerende Kærlighed til alt og alle eller "værende eet med 

Faderen" oplever sig selv som en evig eller udØdelig "Tidens og Rum

mets Herre", kan ikke gaa af i Stilhed. Dyreriget giver ikke godvillig 
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Slip paa sine Væsener. Love og Traditioner, Skik og Brug, Uvidenhed 

og Overtro baseret paa de absolutte dræbende dyriske Traditioner, men 

beskyttet af Retsvæsen og velsignet af Gejstligheden, er endnu stimule

rende og beskyttende kØnslig Ejendomsret over andre Væsener. De 

nævnte Realiteter udgØr derfor tilsammen en M ur eller Skranke, som 

Individets indre kØnslige Forvandling nØdvendigvis maa gaa i Retning 

af at nedbryde. Men derved bliver Væsenet jo en "Synder", bliver en 

Paria i Samfundet, ugleset af de "rettroende" Medvæsener. Og vi har her 

hele "Synde faldet" s Historie i Renkultur. (Se forØvrigt min Bog "Logik" 

53. Kapitel.) Men hvor skulde ogsaa den uvidende Hjord eller Flok 

kunde forstaa de enkelte V æ sener, der begynder at vokse ud af de paa 

tusindaarig dyrisk V anebevidsthed baarne og vedtagne Love og Systemer? 

-Hvor skal Væsener, hvis modsatte Pol er en bevidstlØs og dermed en 

endnu uanet Side i deres egen Natur, kunne forstaa denne ny Tendens 

i Medvæsener af deres eget Køn.? -Hvor skulde Væsener, der aldrig 

har set andet end denne Pol personifiseret til Fuldkommenhed i et mod

sat KØn og lært denne Personifikation at kende som et absolut uund

værligt Fundament for deres egen Lykke, kunne forstaa en saadan Per

sonifikations spagfærdige eller fosteragtige Begyndelse i Væsener af 

deres eget Køn? - H vordan skal Bukken og Hinden i Skoven forstaa 

anden N a tur end netop den, der i hver af dem giver Muligheden for en 

Tilfredsstillelse af deres gensidige Længsler eller nØdvendige LivstØrst? 

- H vorledes skal det jordiske Menneske lettere kunne forstaa det ny 

Riges begyndende M orgendæmring, saalænge dets fundamentale Livs

tØrst og dennes Slukning endnu udelukkende er baseret paa det samme 

seksuelle Princip som Hjortens og Hindens eller som "Han"- og "Hun

dyret"s?- Hvorledes skal to nyforlovede unge Mennesker, der med en 

forelØbig næsten umættelig LivstØrst nu staar ved deres Livskilde og 

skal til at slukke denne TØrst, forstaa nærværende Analyser? - Vil 

disse ikke virke ligesaa taabelige eller intetsigende paa dem, som Ind

vendinger mod at drikke vil virke fantastisk paa en af TØrst udmattet 
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Ørkenvandrer? - De har naturligvis absolut kun Forudsætninger for 

at mØde det modsatte KØn i deres egen V resensnatur som en, deres hØjeste 

Lykke, og Flokkens gængse dyriske Traditioner og bærende Fundament: 

Pattedyrets Formerings- og Parringstilstand underminerende Tendens. 

Og selvfØlgelig ser de samme Væsener sig derfor nØdsaget til at forsvare 

sig imod denne sin Lykkes Traditioners begyndende Undergang og be

tragter de ny Bevidsthedstendenser som "Syndefald", som "forbuden 

Frugt". 

403. Men "Salighedsvæsenet", der har gennemlevet hele Spiralen, 

ser videre i sin egen indre gyldne Verden. I sine "Guldkopier"s overjor

diske Straaleglans ser det igennem sin egen Erindringsoplevelse det 

seksuelle Livs videre ForlØb. Det ser Dyrerigets Undergang i sin egen 

og aandeligt jævnaldrende Medvæseners Bevidsthed. Det ser, hvorledes 

denne jævnaldrende Medvæsensskare efterhaanden blive saa talrig og 

dermed de dyriske Loves Overtrædelse, trods DØdsstraf, Fængsling, Skan

dalisering og Had, saa omfattende, at Flokken maa begynde at lave 

sine Love om, maa begynde at mildne dem i det kommende ny Riges 

Favør. Men "Salighedsvæsenet" genoplever yderligere i sin "indre Ver

den", hvorledes Flokkens eller Samfundets Væsener igennem denne 

Vækst glide ind i en Zone, hvor de vaander sig i ulykkelige, ægteskabe

lige Kærlighedsforhold. Florerende U troskab, og de enkelte Væseners 

mange Giftemaal og Skilsmisser, viser, at disse i hØj Grad allerede er 

ramte af det ny Riges Straaler og i Virkeligheden allerede er ægteskabe

lig unormale, har forlængst forladt den dyriske Troskab i Parringen, der 

betinger det fuldkomne eller lykkelige Ægteskab. "Salighedsvæsenet" ser 

ogsaa, hvorledes "Abnormiteten" breder sig videre og videre. Interesser 

for mangfoldige Skabelsesprocesser i Form af Kunst og Videnskab kon

kurrerer med Ægteskabsinteressen. De underminerer Dyrerigets spe

cielle "H an-" og "H unvæsen", men de skaber "Geniet". T hi intet 

"Geni" og ingen som helst genial eller fuldkommen Skabelse kan opstaa 

fra et Væsen, hvis modsatte Pol er hundrede Procents latent. Senere 
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kosmiske Analyser i "Livets Bog" vil vise, at sidstnævnte Væsen umuligt 

kan eksistere paa anden M aade end med en altopslugende hundrede Pro

cents Interesse for, og Troskab imod, Ægtemagen. Denne Ægtemage er 

dette Væsens absolutte eneste Himmel. H er udover kan det kun bruge 

sine Evner og Kræfter i en eneste Retning, nemlig i Skinsygens Tjeneste. 

Det er det fuldkommen naturlige Kampvæsen. Hvis det har Interesse 

udenfor det her nævnte, er det ikke mere "Dyr" i Renkultur. Da er det 

allerede et "abnormt" Væsen, set fra Dyrerigets Standpunkt. 

404. Men selv om denne "Abnormitet" er baseret paa himmelske 

Kræfter eller hØjere Grundenergier i Spiralen, saasom FØlelse og In

telligens, saa er dens Resultater ikke umiddelbart aabenbarende et him

melsk Riges nære Fremtræden. Tværtimod, V æ senet bliver ikke saa hur

tigt færdig med sin, igennem Aartusinder og fra mangfoldige fortidige 

Liv nedarvede, dyriske V anebevidsthed. Da denne Bevidsthedsform er 

baseret paa Magt i Stedet for Ret, bliver "Salighedsvæsenet" nu i sin 

Erindringsverden Vidne til denne Bevidsthedsforms allerhØjeste Triumf. 

Ved sine fremskredne fysiske Evner og dets herpaa baserede omfattende 

Kunnen bringer det fremskredne Fostermenneske sine endnu dyriske 

Tendenser frem til flammende Kulmination. Da Væsenet endnu ikke 

har faaet udviklet nogen særlig Grad af HØjintellektualitet, hvilket vil 

sige sand Viden om U ni versets Kærlighedsmoral, kan dets M oral kun 

være den, der kan udtrykkes i dette: "Enhver er sig selv nærmest". Og 

det er klart, at i en saadan O pjatteise vil hele dets Skabelse og geniale 

Udfoldelse kun blive til Fordel for en Hævelse eller Udvikling af de 

dyriske Kampmetoder, der atter vil være til Fordel for dets egoistiske Be

gærs Tilfredsstillelse. Da disse Begær gaar i Retning af Rigdom, Ære og 

BerØmmelse, for at deres Ophav derigennem kan blive feteret og dyrket 

af beundrende Medvæsener, opstaar her Grundlaget for Misundelse, 

Had og ForfØlgelse af ligesindede og derved konkurrerende Medvæsener. 

"Salighedsvæsenet" ser videre, hvorledes denne Tilstand tilsidst blev 

almengældende og derved dannede Grundlaget for den Rædselsperiode 
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af DØd og Undergang, vi kalder "Helvede", der igen resulterer i "det 

dræbende Princip" s Undergang i Væsenets Bevidsthed og dermed gØr 

dets Identitet og FØdsel som "rigtigt Menneske" til Kendsgerning. 

Her standser "Salighedsvæsenet"s særlige Koncentration i sin "indre 

Verden", thi her begynder jo den Fuldkommenhed eller den skØnne 

Behagstilværelse, som det jo til Fuldkommenhed er blevet mæt af igen

nem sin nylig overstaaede Tilværelse i "den guddommelige Verden". Vi 

maa her huske paa, at "Salighedsvæsenet" s Genoplevelse af Spiralens 

lavere Zoner i stor Udstrækning jo er haseret paa disse Zoners Kontrast 

til den overdaadige lyse himmelske Verden, Væsenet lige har forladt 

grundet paa dets hundrede Procents Mættelse af samme Verden. 

405. "Salighedsvæsenet" afviger saaledes fra det jordiske Menneske 

derved, at T anken om de himmelske Verdener ikke kan give det nogen 

særlig Inspiration eller Glæde, men udgØr snarere Indbegrebet af Ked

somhed og vil saaledes paa en M aade være et Slags MØrke, medens en 

saadan Indstilling næsten er ufattelig for det fremskredne jordiske Men

neske, hvis Bevidsthedstendenser jo bæres af en umaadelig Længsel efter 

en hØjere og bedre Bevidsthedstilstand og en skØnnere og renere Sam

fundsverden, grundet paa dets overdaadige Mættelse af sin jordiske Til

stand eller Oplevelse af "det dræbende Princip" s Rædselsdetailler i 

F orm af Sygdom, Ulykker, Krig og Lemlæstelser. "Salighedsvæsenet" 

og det jordiske Menneske er saaledes i deres Længsler og Maal Kontra

ster. Det jordiske Menneske er paa "opadgaaende Bane", medens "Salig

hedsvæsenet" er paa "nedadgaaende Bane" i Spiralen. 

H vor vemodigt dette saa end maa tage sig ud for det af dræhende 

Materier indtil Overflod mættede "opadgaaende" jordiske Væsen, saa 

vil dette dog ikke kunne undgaa, hvis det besidder HØjintellektualitet, 

at fØle sig lykkelig ved denne guddommelige Anordning i Universet, thi 

uden denne vilde en evig Fortsættelse af Livet være en total Umu

lighed. 

406. Med den totale U dl eveise eller Mættelse af en Livsform op-
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staar der jo i Individets Bevidsthed FrastØdning imod samme Livsform. 

Da det er en Kendsgerning, at nævnte Mættelse skaber Længsel imod 

Kontrasten til den Livsform, man er mæt af, vilde Bevidstheden natur

nØdvendigt gaa i staa, blive et Lede, et "Helvede", hvis denne kontrast

mæssige Tilværelse ikke fandtes, og der saaledes ikke eksisterede nogen 

Tilfredsstillelse for den af Mætteisen bevirkede Længsel. Og en virkelig 

realistisk DØd maatte saa tilsidst blive en Kendsgerning. 

Naar "Salighedsvæsenet" saaledes drages mod Erindringerne af for

tidige Tidssekler i Spiralens lavere Zoner, er det, som fØr nævnt, fordi 

det er hundrede Procents mættet af de himmelske Verdeners hØje og 

fuldkomne Tilværelse, hvis Kulmination i "den guddommelige Verden", 

det lige har oplevet. Men det kan ikke pludselig blive egnet til at leve i 

disse primitive Zoner. Der maa hengaa mange Sekler af Tid, inden V æ

senet fra Guds egen Sfære eller "den guddommelige Verden" kan blive 

et fuldkomment Redskab i "det dræhende Princip" s Tjeneste og derigen

nem i realistisk Form, i Kød og Blod kan komme til at opleve den Til

værelsesform, som nu mere og mere bliver dets eftertragtede stØrste Lys 

og hØjeste Idealtilværelse og dermed udgØrende Maalet for dets Længslers 

Tilfredsstillelse. Det maa derfor i fØrste Instans nØjes med Adgangen til 

de Detailler fra de lavere Zoner, det har i sin egen "indre Verden", nem

lig Erindringerne fra den udlevede Spirals elementære Zoner. Med dets 

tiltagende Interesse for den Livsform, der bærer Spiralens elementære 

Zoner, fjerner det sig nu mere og mere fra "den guddommelige Verden"s 

Lys, selv om det naturligvis endnu længe vil være indhyllet i samme 

Verdens himmelske Glans. Den gaar jo helt igennem "Salighedsriget" s 

"indre" og "ydre" Verden og kan indirekte spores helt ned igennem 

Planterigets Farve og Duft, ja, gennem hele den Intellektualitet, der, 

omformet til Automatfunktion, danner det hærende Grundlag for V æ

senernes fuldkomne Førelse igennem Spiralens uintellektuelle Zoner. 

407. Men "Salighedsvæsenet" er ikke dagsbevidst i den "ydre Ver

den". Det er kun vaagen bevidst i sin "indre Verden", hvilket vil sige 
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i Erindringerne fra den udlevede Spirals fortidige Zoner og Sfærer. Med 

Væsenets vaagnende Interesse for disse Zoner har vi her for os den 

allerhØjeste Udfoldelse af det, der symboliseres ved Lignelsen om "den 

fortabte SØn". GudesØnnen er her i Princip, grundet paa sin vaagnende 

Interesse og Glæde ved de fortidige Zoners Livsprincip, i Færd med, i 

sin Bevidsthed, at forlade sin guddommelige Fader. Dette vil igen sige, 

at Væsenet med den tiltagende Interesse for og Længsel hen imod U in

tellektualitet eller Primitivitet kommer mere og mere bort fra den virke

lige Viden, det var i Besiddelse af i "den guddommelige Verden". Dette 

befordres jo yderligere meget kraftigt af den Omstændighed, der gØr sig 

gældende i dette, at V æ senet i "Salighedsriget" slet ikke kan sanse i den 

"ydre Verden" og dermed er afskaaret fra at opleve "ny Viden". V æ

senets Intellektualitet er saaledes paa en Maade "dØende". Med dets til

tagende Interesse for den "indre Verden" "visner" dets Evner til at 

manifestere sig i den "ydre Verden". M en dette er jo ogsaa guddomme

ligt. T hi uden denne Tilstand vilde der ingen H v ile blive for Væsenet. 

Dets Oplevelse af Livet vilde være en evig uafbrudt Kæde af Manifesta

tion eller Arbejde. Der vilde saaledes aldrig nogen Sinde kunde opstaa 

den /(ontrast til Arbejde eller Energiudfoldelse, der kan gØre dette eller 

denne til en Nydelse at opleve. "Salighedsriget" er saaledes Begyndelsen 

til en Slags kosmisk H v ile- eller Sovezone for Væsenets Intellektualitet. 

408. Det fremskredne "Salighedsvæsen" har som nævnt ingen særlig 

bevidst Funktion udadtil i den "ydre Verden". Det er kun koncentreret 

paa sine fortidige primitive Oplevelser, som det her genoplever i Form 

af "Guldkopier". Som nævnt er disse Genoplevelser af en overdaadig 

Nydelse for "Salighedsvæsenet" grundet paa, at de netop udgØr en domi

nerende Kontrast til den HØjintellektualitet og Frihed, som Væsenet i 

en overordentlig Grad er blevet mættet af i sin Passage gennem "den 

guddommelige Verden". 

At denne ll!Jættelse har været effektiv kommer til Syne derigennem, 

at Væsenets forandrede Bevidsthedsindstilling nærmest er at udtrykke 
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som en forelØbig uudslukkelig Længsel efter MØrke og Primitivitet, 

Længsel efter en Tilværelse i faste og bundne Legemsformer, Længsel 

efter at kunne mætte sig i Medvæsenernes KØd og Blod, Længsel efter 

at kunne svælge i at hade, myrde og lemlæste, altsaa Længsler, der repræ

senterer hele Drivkraften i "den mØrke U dstraaling" s Panorama, som 

jo fØrst faar sin sande Kulmination eller Genialitetsudfoldelse helt 

fremme i de Stadier i Spiralen, hvor de jordiske Mennesker for Tiden 

befinder sig. 

At "Salighedsvæsenet" ikke kan have disse drastiske TilbØjeligheder 

eller morderiske Længsler i en ret stærk Fremtræden i selve "Saligheds

riget" er naturligvis givet. Dertil er nævnte Rige altfor nær knyttet til 

"den guddommelige Verden" eller Guds egen S f ære, ligesom selve 

Grundenergiernes særlige Kombination i denne Del af Spiralen i sig selv 

er altfor stor en Hindring for en saa primitiv Tilværelsesforms Eksistens. 

l "Salighedsriget" er denne Længsel derfor ogsaa kun i sin fØrste spæde 

V orden. Men efterhaanden som "Salighedsvæsenet" mere og mere for

dyber sig i sine fortidige Tidsseklers Detailler, udvikler sig Begæret efter 

at kunne praktisere disse dets fortidige Handlinger og Livsmetoder i nye 

realistiske Metoder eller Variationer. Men det kan jo ikke lade sig gØre 

i "Salighedsriget"s "indre Verden". Her kan kun Gentagelser af allerede 

skete Ting finde Sted. Nævnte Verden bliver derfor efterhaanden for 

trang for Væsenets voksende Længsel efter at praktisere "Nyskabelse". 

Og i Kraft af denne Længsel sprænger Væsenet efterhaanden "Saligheds

riget" s Rammer i sin Bevidsthed. Og fra dets Skæbneelement begynder 

de i Form af Talentkerner eller "FrØ" nedgemte Evnekræfter at spire. 

Da disse Evnekræfter udgØr V anebevidsthed fra Væsenets tidligere Til

værelse i den "ydre Verden", vil de ligeledes her ytre sig som selvstæn

dige Bevidsthedsfunktioner i Materier, der ligger udenfor dets Dagsbe

vidsthed i "Salighedsriget". 
Da dets Længsel, som jo udgØr det udlØsende Moment for disse Funk

tioner, paa Grund af den omtalte Mættelse, ikke gaar i Retning af Til-
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væreisen i Spiralens hØjeste Verdener, bliver det Talentkernerne eller 

Evnekræfterne for Manifestation i Spiralens uintellektuelle Zoner, der 

bliver vakt. Disse Kræfter repræsenterer naturligvis endnu kun Evner 

til at manifestere sig i de Materier, der grænser nærmest op til Spiralens 

hØjeste Verdener. Nogen fysisk Manifestation er der derfor endnu slet 

ikke Tale om. Individets Funktion i "Salighedsriget" s "ydre V er den" er 

endnu af aandelig Art. 

409. Som det fremgaar af Symbolet, er "Intuitionsenergien" endnu 

i en udpræget Grad repræsenteret i "Salighedsriget" og ligeledes "In· 

telligensenergien", hvis Udstrækning her dog kun svarer til den U dstræk· 

ning, den har i J ordmenneskezonen. Men her er den jo degenererende, 

medens den hos J ordmenneskene er i U d vikling. 

Da disse Energier udgØr intellektuelle Energier, er de med til at 

bære Individets Dagsbevidsthed i "Salighedsriget". Samme Dagsbevidst· 

hed i nævnte Rige bestaar saaledes ikke udelukkende i "at huske", hvil

ket altsaa vil sige i at vandre tilbage til tidligere oplevede Tiders Detail

ler og Ting. Ved Hjælp af de to nævnte intellektuelle Energier er V æse· 

net saaledes i Stand til at kunne reflektere over sine Genoplevelser af 

fortidige Oplevelser. Med "Intelligensen" kan det analysere disses Natur 

ud, bedØmme deres Værdi, og med "Intuitionen" kan det udnytte de 

indvundne Erfaringer i nye Ideer eller Skabelsesprocesser. Og det er 

dette nyindvundne intellektuelle Materiale, der i særlig Grad vil komme 

til at præge Individets Længsel og dermed dets Evnekræfters Udfoldelse 

i Form af spirende ny Talenter. Dette betinger saa igen, at "Saligheds

væsenet" s begyndende Manifestationer i den "ydre Verden" aldrig i no

get som helst Tilfælde kan blive en total Gentagelse af dets tidligere 

Manifestationer i samme Verden. Kun i Grundprincip er de ny Manife

stationer af samme Art som de forudgaaende, men absolut ikke i Varia

tion. Og vi er her kommen til den Omstændighed, der danner Grund

laget for min Betegnelse af Væsenets evige Livshane som udgØrende en 

"Spiral". 
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Hvis ikke Forholdet netop var som her beskrevet, vilde der jo ingen 

som helst nye Variationer kunne finde Sted i Væsenets Manifestationer. 

Hver Gang det havde passeret "Salighedsriget", vilde dets Tilværelse 

blive en nØjagtig Kopi af den tidligere Spiral, og Væsenets Livsbane 

maatte da betegnes som en "Cirkel" eller "Ring". Og Mættelsesprincip

pet maatte da fØr eller senere komme til at gØre sig gældende her og gØre 

Tilværelsen, i Form af denne evige Gentagelse, til et Lede eller "Hel

vede", der maatte skabe Længsler, for hvilke der aldrig nogen Sinde 

vilde være Tilfredsstillelse, idet de for Tilfredsstillelsen absolut nØdven

dige ny Variationer ikke eksisterede og aldrig nogen Sinde vilde kunne 

opstaa. Og DØden vilde dermed forlængst have været Universets Herre. 

M en dette er heldigvis det modsatte af den eksisterende Kendsgerning. 

Takket være "Intelligensen" og "Intuitionen" bliver Spiralens Ople

velse efter hver Passage en ny og for alle Længsler tilfredsstillende Va

riation. 

Da dette Princip saaledes garanterer, at enhver normal Længsel ska

ber Tilfredsstillelse, og enhver Tilfredsstillelse skaber en ny Længsel, 

der igen skaber en Tilfredsstillelse og saaledes fortsættende, bliver Livet 

netop her synligt som det evigt uforgængelige KredslØb, der gØr det til 

Kendsgerning, at DØden kun kan være en tænkt Modsætning til Livet. 

Naar enhver Længsel skaber Tilfredsstillelse, og enhver Tilfredsstillelse 

skaber ny Længsel, eksisterer der i Livsbanen ikke noget som helst "DØd

punkt". Og en evig Tilværelse bliver dermed synlig som den absolutte 

urokkelige sande V irkelig hed. 

41 O. "Salighedsriget" er saaledes en meget ejendommelig Verden og 

adskiller sig fra de andre af Spiralens Riger ved kun at kunne opleves 

som en "indre Verden". Det har selvfØlgelig, som allerede fØr bemærket, 

en "ydre Verden", idet det jo ligesom alle andre Manifestationer i Uni

verset udgØr Energi, der igen i sin Natur er Stof eller Materie. Men til 

at sanse denne Materie har "Salighedsvæsenet" ingen Organer eller San

ser, efter at dets intuitive Evner er ophØrt udadtil. Herefter kan det 
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fundamentalt kun sanse i de Energiformer eller "BØlgelængder", der 

udgØr dets Erindringer. Derimod kan "Salighedsriget" s "Yderside" san

ses af Væsener, der har Organer eller Sanser for Oplevelse i den "ydre 

Verden" blandt andet ]ordmenneskene. Disse Væsener oplever, som vi 

allerede tidligere har bemærket, "Salighedsriget"s "Yderside" som "Mi

neralriget". 

M en da der i denne "Yderside" ikke finder vaagne dagsbevidste 

Funktioner Sted, der af de nævnte Væsener kan anses eller opfattes 

som Udtryk for Villie- eller Tankemanifestationer, saaledes som i 

deres egen Verden, har disse Væsener maattet vænne sig til at opfatte 

alle Energifunktionerne i "JUineralriget" som "livlØse". Samme Riges 

skØnne overjordiske Sfære er altsaa for disse Væsener, grundet paa mang

lende "kosmisk Bevidsthed" endnu udgØrende et ganske ukendt Terræn. 

Den umaadelig skØnne "Y der side", som "Salighedsriget" har i F orm 

af "Mineralriget", er for dem en Øde og dØd Verden. Dens vidunderlige 

Krystaller, dens herlige Frostblomster paa vore Vinduer om Vinteren, 

dens fortættede eller faste Materier i Form af Guld, Sølv og ædle Stene, 

dens pragtfulde flammende og lysende Materier i Form af Sole og Mælke

veje, dens ildsprudende Bjerge og forrevne Klippeformationer, dens 

Bakker og Dale, dens Tinder og Afgrunde, dens Farver og Lyde, dens 

Lyn og T orden, ja, hele dens M an i festation, lige fra Ild til l s, lige fra 

Dagens Solskin til Nattens MØrke, er af den jordiske Zones Væsener, 

ja endog af de videnskabeligt indstillede, opfattet som livlØse Funktio

ner. Trods dette, at sam,me Verdens her nævnte Foreteelser ogsaa lystrer 

synlige Love, og Love igen er det samme som Planer, og Planer igen 

umuligt kan være til uden at være identiske med T anker, og Tanker 

er Bevidsthedsfunktioner, og disse igen er det samme som Liv, bliver 

"Mineralriget" alligevel af de jordiske intellektuelle Væsener endnu op

fattet som absolut udgØrende et "DØdens Rige". 

411. Men dette Rige er ikke noget "DØdens Rige". Tværtimod, det 

udgØr det mest fundamentale Udtryk for den yderste Konsekvens af de 
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levende V reseners hele Livsfunktion gennem en Spirals umaadelige Tid 

og Rum. Det er rigtigt, at denne Konsekvens for den rent fysiske Sans

ning ikke udtrykker noget vaagent dagsbevidst Ophav bag sig, idet alle 

Bevægelser eller Funktioner i "Mineralriget" forekommer selvstændigt, 

men dette er jo ikke noget Bevis for, at disse Funktioner ikke er "Livs

ytringer". Hele den menneskelige Organisme, saavel som alle andre le

vende V æ seners Legemer, er jo saa at sige udelukkende bygget op ved 

selvstændige Funktioner, hvilket vil sige, Funktioner der ligger udenfor 

Individets nuværende dagsbevidste vaagne Villen eller Kunnen. 

Da disse Funktioner i allerhØjeste Grad udtrykker Logik, hvilket 

igen er det samme som Hensigtsmæssighed, og denne igen umuligt kan 

eksistere paa anden Basis end Begæret efter Opfyldelsen af det Maal, 

som den skal have til FØlge, er det hermed en Kendsgerning, at Funk

tionerne eller Bevægelserne i "Mineralriget" er "Livsytringer", idet Be

gær udelukkende kun kan eksistere som en Egenskab ved et levende 

Væsen. "DØde" Ting kan ikke begære noget. "Mineralriget" s umaadelige 

Energimasser er saaledes alle planmæssige, opfylder Hensigter. Men 

hvem er Ophav til disse Hensigter? - De jordiske Væsener kan det 

ikke være. Og det er saaledes givet, at disse Hensigter ikke har Ophav 

blandt de Væsener, der fremtræder i KØd og Blod. Men vi har jo ogsaa 

netop her igennem Spiralens Zoneanalysering set, at de levende V æse

ner i sig selv er Herre over alle Spiralens Energier og derved kan skabe 

sig Oplevelser af Liv eller Tilværelser i enhver af Spiralens særlige Ener

gizoner, og hvorigennem de netop beviser sin UdØdelighed. 

Da denne Tilværelse eller dette udØdelige Liv igen umuligt kan eksi

stere uden i Form af en treenig Analyse eller tre særlige Princippers 

Manifestation som ubrydelig Enhed, nemlig det jeg har udtrykt som 

"A. Viden", "B. Viden" og "C. Viden", hvilket henholdsvis igen udgØr 

vaagen dagsbevidst Tænkning, denne Tænknings Omplantning til reali

stisk Handling, og denne Handlings Gentagelse til V anebevidsthed, har 

vi her LØsningen paa de "livlØse" Materiers Gaade. Det mystiske "Noget", 
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vi kalder Livet, har altsaa tre Former at vise sig under. Enten eksisterer 

det som et Væsens Tanke eller som dets bevidste Manifestation eller som 

dets ubevidste Vane- eller Automatfunktion. Og vi er saaledes her ved 

de Funktioner, der er til Stede i Væsenernes Organismer overalt i N atu

ren, og det er altsaa de samme Automatfunktioner, der gØr sig gældende 

overalt i "M ineralrige t". Saadanne Automatfunktioner kan aldrig nogen 

Sinde være blevet til uden i Forvejen at have eksisteret som Vanefunk

tioner. Og da disse heller ikke kan være blevet til uden i Kraft af forud

guaende vaagen bevidst Villie funktioner, bliver alle "Mineralriget" s 

Funktioner identiske med Bevidsthedsfunktioner og er saaledes uomstØ· 

delige "Livsytringer". 

412. Men hvor og hvornaar blev disse "Livsytringer" gjort til Vane

eller ubevidst Automatfunktion? - Ja, for det almindelige Jordmen

neske, saavel den dybt religiØst troende som den materielt forskende 

Videnskabsmand, er det Omraade, i hvilket ovennævnte SpØrgsmaals 

Besvarelse ligger, et absolut ukendt Terræn. Ja, nævnte SpØrgsmaal er 

end ikke endnu opstaaet i deres Hjerner. De har endnu ikke op

daget deres Verdensopfattelses umaadelige Primitivitet. De sværger 

begge i naturmenneskeagtig Naivitet til "LivlØsheden" i det kolossalt 

omfattende, levende arbejdende Terræn, der er Underlaget og Hoved

betingelsen for hele deres jordiske Eksistens og Oplevelse af Livet. De 

ser Vandet fryse til Is, og Is smelte til V and. De ser Vandet fordampe 

og blive til Luft, og Luften fortætte sig igen og blive til V and. De ser 

den samme Egenskab i alle andre fysiske Materier. Alt kan smelte og 

fordampe, kan oplØse sig i sine Forbindelser, og alt kan fortætte sig til 

faste Materier eller Stoffer. De ser, at alt er Grader i denne Proces. Men 

at denne Fortætnings- og OplØsningsproces er baseret paa Materialisa

tions- og Dematerialisationsevnen fra "den guddommelige Verden" om

plantet til Vanebevidsthed eller Automatfunktion i fysisk Materie, ser 

de ikke. Og herom kan de naturligvis heller ikke vide noget som helst, 

idet de forlængst har mistet deres vaagne, bevidste Erindringer om deres 
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Ophold og Oplevelser i nævnte Verden. Den religiØst troende lever der

for lykkeligt videre, tilfreds med Forklaringen: "Guds Veje er uransage

lige", ja, han har endog TilhØjelighed til at mene, at alle materielle 

Foreteelser er af "det onde" og helst maa foragtes, hvis man vil gØre sig 

Haab om at opnaa den Yndest hos Guddommen, der giver Adgang til 

"Himlen" eller "Paradiset". Og hans Henrykkelse eller Glæde bliver saa 

meget desto stØrre, eftersom han i sit Ukendskab til Livet anser sig selv 

og ligesindede for at være de eneste attraaværdige for Guddommen. An

dre Medvæsener tilhØrer "det onde". Og Dyrene er jo kun til for at være 

FØde for disse "Guddommens Udvalgte", ligesom Planterne i stor Ud

strækning kun er til for at skulle pryde deres Haver, Stuer og Vaser. 

J a, de betvivles endog undertiden at være levende. Med Hensyn til 

"Mineralriget", da er dette for de samme Væsener jo en absolut "dØd" 
eller "livlØs" Verden. Den flittige materielle Videnskabsmand eller For

sker undersØger, vejer og maaler her i det uendelige, skaffer et Ocean 

af Facitter til V eje, men disse udgØr kun "Tal". Intet har endnu afslØret 

for ham, at de undersØgte Stoffer eller Materier er Villie- eller Tanke

manifestationer omdannet til Automatfunktioner i fysisk Fremtræden, 

og at de saaledes er hundrede Procents Udtryk for Bevidsthed eller Liv. 

SkØnt de nævnte Materier afslØrer Love eller Planer, der beviser 

Intellektualitet, og denne igen er selve Livets eget allerhØjeste eller for

nemste Kendetegn, har det ingen Indflydelse paa den rent 1naterielle 

Forsker. Hans Viden om "Mineralriget" er endnu kun dØde Tal, der, 

hvor materielt nyttige disse saa end kan være i den rent fysiske Til

værelse, dog er absolut intetsigende med Hensyn til BevisfØrelse for Stof

fets Identitet som Tanke, Bevidsthed eller Liv. Den samme Forsker do

cerer derfor i god Tro "Mineralriget" som en dØd og livlØs Verden uden 

at ane, hvor uvidenskabelig og meningslØs denne Docering i Virkelig

heden er. Livets absolut sande Facit er saaledes i Virkeligheden helt 

undgaaet hans Opfattelse eller Erkendelse. Han ser paa "Mineralriget" s 

ydre Foreteelser, vejer og maaler dem uden at fatte eller sanse den bag 
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disse Foreteelsers Logik absolut nØdvendigt eksisterende Aand eller Be

vidsthed, Tanke og Villie. Resultatet af hans Forskning af "Mineral

riget" er fuldstændigt analogt med et Væsens Iagttagelse af en Side Skrift 

af et Sprog, det ikke forstaar. I en saadan Situation kan V æ senet jo kun 

danne sig Kundskab om Bogstavernes StØrrelse, Figur og Antal og lige

ledes af Antallet af Ord og Stavelser, kort sagt, det kan tilegne sig en 

hel Del talmæssige Facitter, medens det forbliver ganske uvidende om 

den Tanke eller Mening, som Ophavet til Skriften har haft til Hensigt 

at aabenbare igennem den. 

Ligesom Væsenet her staar ganske blottet for Forstauelse af denne i 

Skriften udtrykte Tanke eller Mening, saaledes staar den materielle For

sker ogsaa ganske blottet for den dybere mentale Virkelighed, som aaben

bares igennem "Mineralriget"s Funktioner eller UdlØsninger. Han ser 

"Bogstaverne", "Ordene" og "Sætningerne", kan rubricere dem, men 

at de er U d tryk for Tanke eller Mentalitet og saaledes paa en M aade 

er udgØrende et Sprog, ser han ikke og kan derved selvfØlgelig ikke 

komme i Kontakt med denne Mentalitet, men maa blive ved med at 

nØjes med sine kolde og dØde Facitter, maa blive ved med at betragte 

"Mineralriget" som identisk med "DØden", skØnt det udgØr et Ocean af 

"Livsytringer", ja der er end ikke et Sted eller Punkt saa fint, at det 

kan dækkes med en Synaalespids, uden at det udgØr Bevægelse eller 

F o randring og dermed tilsidst for den udviklede Forsker vil være et 

uomstØdeligt Bevis for dets Identitet med Livet. Bevægelse kan aldrig 

i noget som helst Tilfælde være U d tryk for DØden, men vil til alle Tider 

og under alle Forhold eller i alle Situationer være identisk med Mate

rialisation eller Dematerialisation, hvilket igen umuligt kan eksistere 

uden at være identisk med et Led i en logisk Skabelse og er dermed som 

en urokkelig Kendsgerning identisk med et eller flere levende Væseners 

bevidste eller ubevidste Tilkendegivelse af deres Tilstedeværelse i Uni

verset. "Mineralriget" er saaledes i Kraft af alle dets Energiarters Natur 

sont Automatfunktioner identisk med et Ocean af ]eg'ers begyndende 
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Bevidsthedsudtryk for Længsel efter en lavere Verden, hvilket vil sige 

efter en Kontrast til deres nuværende Tilværelse. Da denne nuværende 

Tilværelse er "Salighedsvæsenerne" s vaagne dagsbevidste Tilværelse i 
deres Erindringsverden, er det altsaa herfra, at disse Længselsenergier 

gennem Væsenernes Underbevidsthed forplanter sig videre til den "ydre 

Verden". 

413. Ved "Salighedsvæsenet"s Genoplevelse af sine fortidige Spiral

tilværelser oplever det "Salighed", hvilket vil sige "Ekstase" eller for

stærket LykkefØlelse. Denne forstærkede LykkefØlelse har yderligere til 

Mission eller Opgave at befrugte Væsenets i fortidige Zoner frembragte 

"SkæbnefrØ" eller "Talentkerner". 
Ved den megen Lykkeenergi sættes "Talentkernerne", der jo er op

bevaret i Individets "Skæbneelement" i Overbevidstheden, i Funktion. 

De i "Talentkernerne" indkapslede mentale Kræfter bliver frigjorte, og 

en Skabelse fuldstændigt analog med den, der finder Sted i et PlantefrØ, 

naar det begynder at spire, eller med den Fosterdannelse, der finder 

Sted i Moders Liv efter en Befrugtning, har her taget sin Begyndelse. 

Og ligesom FrØets og Fosterets Udvikling sker paa Basis af Automat

funktion eller "C. Viden", saaledes sker nu ogsaa "Salighedsvæsenet"s 

begyndende Bevidsthedsfunktioner i den "ydre Verden" automatisk eller 

i Kraft af "C. Viden". 
"Saligheds-" eller "Ekstaseenergierne" forplanter sig saaledes videre 

igennern de paugældende Væseners Underbevidsthed og bringer "Talent

kernerne" fra den udlevede Spirals primitive Zoner i Vækst eller U d

vikling. Der sker saaledes omkring disse Væsener, der kun er vaagen 

dagsbevidst i deres "indre Verden", en efterhaanden temmelig omfat

tende Energifunktion i den "ydre Verden". Denne "ydre" Energifunk

tion udlØser sig automatisk i en begyndende Skabelse af Legemer eller 

Organismer, igennem hvilke }eg'erne efterhaanden bliver i Stand til at 

sanse i den fysiske Verden. 
Det, vi kalder "Mineralriget" er saaledes et umaadeligt Ocean af 
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]eg'ers automatisk paubegyndte Skabelse af Legemer for Befordring af 

Evnen til Oplevelse af fysisk Tilværelse. Disse fra Væsenernes fysiske 

"Talentkerner" udgaaende automatiske aandelige Kræfter udgØr tilsam

men det, vi her i "Livets Bog" under Navnet "Instinktenergien" har 
udtrykt som den fØrste af Livets store Grundenergier. Denne Energifunk

tion er endnu i sit fØrste Stadium usynlig for det fysiske Syn, men for

binder sig straks ved sin U dstraaling med Livets næste store Grundenergi 

"Tyngdeenergien". Denne sidste er ogsaa i sin E gennatur usynlig for 

fysisk Sansning, men ved sin Forbindelse med "Instinktenergien" op-

staar den fØrste Form for fysisk Materie. Men denne Materie eksisterer, 

som vi senere skal komme tilbage til, endnu kun i Straale- eller BØlge

formationer, og vilde saaledes ikke blive synlig for det fysiske Øje, hvis 

ikke netop "Saligheds-", "Instinkt-" og "Tyngdeenergikombinationen" 

mØdte Modstand i Livets eller Spiralens tredie store Grundenergi: "FØ

lelsen". Reaktionen af denne Modstand kommer til Syne i sit fØrste 

Stadium som en "permanent Eksplosion", hvilket vil sige en Kæde af 

mikroskopiske Eksplosioner. Denne Kæde er igen i Form af det, vi kalder 

"Ild", identisk med den allerfØrste F orm for synlig fysisk Materie. 
414. Alt, hvad vi kender som Ild og V arme, er saaledes identisk med 

Reaktionen af "Salighedsvæsenerne" s Længsel eller Begær efter fysisk 

Tilværelse, der igennem deres Underbevidsthed er omdannet til Auto

matfunktion. Overalt, hvor der forekommer V arme eller Ild, er denne 

altsaa identisk med omplantet "Ekstase-" eller "Salighedsener gi". Ilden 

er saaledes den fØrste paa fysisk Plan synlige Konsekvens af de himmel

ske Verdeners Eksistens. Den er et realistisk Budskab fra en forud

guaende overjordisk V æsenstilstand. Det er saaledes "Salighedsriget" s 

Væsener, der faar Solene til at skinne i Verdensaltet. Saa guddom

melig vis og kærlig er Universets Love og Principper, at alt Sollys 

og dermed al Solvarme paa de i sig selv kolde og mØrke fysiske Kloder 

i absolut Forstand er levende Individers Værk, er himmelske Væseners 

Livsudtryk, er Genskin af overjordiske Villier, Ønsker og Længsler om· 
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sat til fysisk Automatfunktion. Hen over vore Hoveder funkler, lyser 

og varmer en himmelsk Verdens overjordiske Mentalitet i Form af fysisk 

Solskin. Saa genial og kærlig er altsaa vor SmnhØrighed med de him

melske Væsener, at denne deres forvandlede Mentalitet lyser for vor Fod, 

skaber vor FØde, forgylder vortYdre og opliver vort Indre. Den er Var

men i vort Blod og Glansen i vort Øje. Jo, vi har rneget at takke Sam

arbejdet med de himmelske Væsener for. Hvad mener man f. Eks. om 

de faste Al uterier under vor F od? - Staar der ikke skrevet, at man skal 

"bygge sit Hus paa en J(lippe"? - M en hvorledes skulde denne Klippe 

være blevet til, hvis den ikke, som vi senere skal se, var omdannet Sol

skin? - Er det ikke ligesaa med Skelettet i vort eget fysiske Legeme? 

-UdgØr det omdannede Solskin ikke her Underlaget for hele vor fysi

ske Bevægelsesevne, vor oprejste Gang og Holdning?- Ja var ikke hele 

vor fysiske Jord i sig selv engang et flammende og funklende Ocean af 

Solskin?- Hvad bliver derfor Guld, Sølv, ædle Stene, Krystal etc. andet 

end omdannet Solskin?- Og er det ikke netop disse Tings holdbare 

Evne til at afspejle Lys, deres Evne til at funkle og straale, der gØr dem 

skattet som Materiale for Skabelsen af "Smykker"?- Og gaar Menne

skene ikke netop med Smykker som Erstatning eller Surrogat for den 

ydre Straale- eller Funkleevne, de ved deres animalske Fremtræden har 

mistet? - Det er muligt at Mennesker uden kosmisk Bevidsthed ikke 

kender den dybere Sandhed i dette. M en det er dog aabenlyst for alle, 

at man kun betjener sig af Smykker for at "se skØnnere ud". Men at 

"se skØnnere ud" end denne eller hin er jo det samme som at overstraale 

denne eller hin. Og er det ikke netop det, der er Solens Egenskab? -

Det er saaledes i Virkeligheden Solens Egenskab, hvilket vil sige V æse

nernes egen tabte hirnmelske Glans, de igennem Smykker ubevidst sØger 

at erstatte. 

Det er altsaa et umaadeligt Samarbejde, de fysiske Væsener og 

"Salighedsvæsenerne" befinder sig i. Det strækker sig lige fra det livs

betingende klare Solskin til de rnest fortættede faste fysiske Stoffer. Un-
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der vore FØdder og over vore Hoveder, i vort Legemes Indre og Ydre, 

i vore Klæder og Sko, i vore Huse og lU Øbler, i vore Befordringsmidler, 

1l:Jaskiner og Redskaber, ja, selv i llfordvaaben og Giftstoffer funlcler og 

straaler det fortidige Solskin, de himmelske Væseners fysiske Længsler 

og Begær omdannet til Automatfunktion. l'r1en som levende Bevidsthed, 

Mentalitet eller Livsytringer er de ukendt af de jordiske Væsener. 

41.5. Den h~~jeste jordiske Videnskabs Erkendelse af disse Autmnat

funktioner, denne levende Tilstand mukring den, udtrykker kun disse 

som en "livlØs Materies Egenskaber". Iler hviler man saaledes endnu 

trygt paa den Overtro, at "DØden" eller det "livlØse" kan være Ophav 

til Bevægelse, ja, endog til hensigts1næssige eller logiske Udfoldelser. At 

den yderste logiske Konsekvens heraf urokkeligt vil være denne, at det 

er det skabte, der skaber Skaberen, det livlØse, der skaber det levende, 

1H Øblerne, der skaber Snedkeren, og /(lædningen, der skaber Skræd

deren, er endnu undgaaet den jordiske Videnskabs l agttage/sesevne 

dler logis/w Sans. Intet Under at denne Tilhedelse af "DØden" 

i Stedet for Livet, denne Dyrkelse af Uvirkeligheden i Stedet for Virke

ligheden, har maattet fØre Menneskene frem til det Kultursammenhrud, 

der i Dag 1nartrer Verden, og som allerede for Aartusinder siden blev 

bebudet som en kommende "Dommedag", der skulde efterlade Menne

skene i en "ny Himmel" og en "ny Jord", i hvilken "Retfærdighed hor". 

416. Retfærdighed er jo det samme som Opfyldelse af Livslovene. 

Men hvordan kan der være Retfærdighed i en Verden, hvis Menneske

hed ikke kender Livslovene, men ser "DØden" i det Ocean af Detailler 

eller Skabelsesprocesser, der ligger udenfor dens Evne til at forstaa, skØnt 

disse aabenbarer mindst ligesaa hØj Logik eller Hensigtsmæssighed som 

den, der absolut fordres, for at Menneskeheden selv kan skabe logisk og 

fuldkommen. Samme Menneskeheds moralske Begreber og Foreteelser 

maa nØdvendigvis derved blive baseret paa Tilbedelse af Uvirkeligheden. 

M en Væsenerne ser det ikke. De ser kun "DØden" eller "LivlØsheden" 

i alt og frygter derfor denne i Realiteten illusoriske Tilstand. H e le deres 
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Idealisme og M oral bliver jo lagt an paa at forme en V æremaade eller 

en Handel og Vandel, der i sig selv skulde være en Beskyttelse mod 

denne "TilintetgØrelse" eller "DØ<]". Men naar Menneskehedens Handel 

og V andel saaledes bliver lagt an paa at opfylde Love og Betingelser, 

som i Virkeligheden kun repræsenterer Indbildning eller Overtro, kan 

samme O p fyldeise jo kun eksistere som en eneste stor skrigende U retfær· 

dighed mod det virkelige Verdensbillede og dettes O p hav, Forsynet eller 

Guddommen. Da de levende Væsener paa en M aade er identisk med 

Guddommen, vil det altsaa sige, at den jordiske Menneskeheds U videnhed 

om det virkelige Verdensbillede bringer samme Menneskehed til at leve 

i en eneste stor UdØVelse af "Uretfærdighed" imod sig selv. Det er over· 

for denne "U retfærdighed", at "Dommedagen" kommer som en vel

gØrende Befrielse. 

417. "Dommedagen" vil jo i dette Tilfælde betyde en Tidsperiode, 

i hvilken der bliver "afsagt Dom" over Menneskenes Handlinger eller 

Væremaade. Denne "Domsafsigelse" sker i Form af alle de Lidelser, som 

den forkerte Opfattelse af Verdenshilledet og Livslovene og de hermed 

forbundne fejlagtige Manifestationer eller V æremaader har fØrt med 

sig. "Af Skade bliver man klog". Og Menneskene bliver igennem Lidel· 

serne i deres mange J ordliv klogere og klogere og kommer tilsidst til 

Erkendelse af deres egen V æremaades Disharmoni med de Love, der 

danner Grundlaget for Fred og Harmoni og dermed for Lykken i ethvert 

V æ sen s Skæbne. Og med denne Erkendelse bliver de kvalificeret til at 

acceptere "Dommedagen"s absolutte "Dom" over deres Hoveder. Men 

denne "Dom" er ikke nogen DØdsdom. Den udgØr derimod en anden 

Slags "Dom", der bringer Kærligheden og dermed Livet og Glæden til 

at spire frem med overordentlig Styrke. Denne "Dom" er i Virkeligheden 

det samme som det, der er bebudet eller forjættet Menneskeheden under 

Begrebet "den hellige Aand". "Den hellige Aand" er igen det samme 

som den hØjeste Visdom, hvilket vil sige Guddommens egen absolutte 

Erkendelse af selve Livet eller Tilværelsen. En hØjere Videnskab end 
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denne eksisterer saaledes ikke. M ed "Dommedagen" tildeles denne Vis

dom altsaa Menneskene. Denne Visdoms Indtrængen i Hjerne og Hjærte 

og den heraf fØlgende HØjintellektualitet, er den forjættede "ny Him

mel". Denne HØjintellektlUllitets hundrede Procents praktiske Kærlig

hedsudfoldelse omskabt til V anebet,idsthed eller Automatfunktion i V æ

senernes V æremaade er den lovede "ny Jord". 

418. Vi er hermed kommen i BerØring med et af de store Felter., 

hvor Menneskehedens overtroiske Opfattelse af Livet endnu i overor

dentlig stor Udstrækning er gældende., samt nævnte Opfattelses Frem

kaldelse af "Dommedagen"., som J ordmenneskene nu er begyndt at op

leve. Vi har saaledes set., at der, hvor Individet endnu i Kraft af Uviden· 

hed ikke kan se Livet i Materien eller "Mineralriget", der er det ikke Ma

terien, der er "livlØs", men der er detVæsenerne selv, der er sovende el

ler endnu er uden virkelig hØjintellektuel dagsbevidst Orienteringsevne. 

"Mineralriget" er saaledes ikke noget "DØdens Rige"., men udgØr et 

ninaadeligt Ocean af Bevidsthedsenergier. Disse Energier er altsaa reali

stiske Konsekvenser af "Salighedsvæseneme" s Længsler eller Begær 

efter fysisk Form for Oplevelse af Livet., omsat til Vane- eller Automat

funktioner. De nævnte Væsener er jo ikke vaagen dagsbevidste i disse 

Konsekvenser. Men dette forhindrer ikke., at de nævnte Konsekvenser 

repræsenterer en meget livlig Aktivitet., som ikke alene er synlig for de i 

fysisk Tilværelse fremskredne Væsener., men ogsaa ligefrem er en Livs

betingelse for disse V æ sener. 

Som fØr nævnt forplanter disse himmelske V reseners Længselsener

gier sig efterhaanden til Spiralens tre fØrste store Grundenergier: "In

stinkt-"., "Tyngde-" og "FØlelsesenergien". Ved Længselsenergiens BerØ· 

ring med "lnstinktenergien" i "Salighedsriget", hvilken Energi, hvad 

Symbolet viser, allerede er paa sit andet Stadium for opadgaaende Til

stand, og ved denne Energikombinations BerØring med "Tyngdeener

gien", der i samme Zone kun er i sit fØrste Stadium for opadgaaende 

Tilstand, opstaar det Ocean af Kraftreaktioner eller Energiformer, man 
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paa det fysiske Plan kender under Begrebet - "Elektricitet". Og her

med er det fØrste Grundmateriale tilrettelagt for Skabelsen eller Tilbli

velsen af en fysisk Verden. "Elektriciteten" udgØr Broen mellem "Salig

hedsriget" og den fysiske Verden. Alt, hvad der eksisterer af usynlige 

Kræfter, ligefra TankebØlgerne, der gaar igennem de fysiske Væseners 

Hjerner, til Lyskilden i deres elektriske Lysekroner eller Drivkraften i 

deres elektriske Tog, ligefra RadiobØlgerne i deres Stuer til Livskraften 

i deres fysiske Organismer, er alt uden Undtagelse i Fonn af Straaler 

eller BØlger henhØrende under Begrebet "Elektricitet". 

419. "Elektricitet" er saaledes det fØrste, der bliver til, naar der 

skabes en fysisk Klode eller et Himmellegeme ude i Verdensrummet~ 

saavel som den ogsaa er det fØrste, der bliver til, naar et Væsens Or

ganisme skal begynde at skabes. Hvad er en Undfangelse, et Samleje eller 

en seksuel Akt andet end en UdlØsning eller Forplaning af "elektriske" 

Kræfter? -Begynder den ikke netop som en overordentlig livlig Tan

kemanifestation, der omsat i praktisk Handling paa normal Maade gen

nem de seksuelle Organer forplanter sig til "Sæden", der jo er Organis

mens "FrØ", er en Art fysiske "Talentkerner". Ved denne stærke Be

livelse fra de paagældende V æ seners seksuelle Tankemanifestation, der 

jo virker som en Art Ekstase, bringes, forudsat at den seksuelle Akt er 

fuldkommen, Sæden under Betingelser, hvorved den kan komme til 

"Spiring" og en ny Organismes Skabelse dermed tage sin Begyndelse. 

Det fØrste, der bliver til ved en Organismes Skabelse, er saaledes 

en Opsummering af mentale Kræfter, der kan forplante sig videre igen

nem fysiske Kræfter. Og det er jo lige akkurat det samme, der sker ude 

i Verdensrummet, naar et nyt Himmellegeme skal skabes. Et Himmel

legeme er jo i sin kosmiske Analyse en Organisme, er et fysisk Manifesta

tionsredskab for et J eg paa samme M aade, som vor egen fysiske Organis

me er et Redskab for vort eget ]eg's Manifestation paa det fysiske Plan. 

Og ligesom vor egen Organismes Skabelse ikke kan tage sin Begyndelse 

uden igennem en seksuel Akt, altsaa en overordentlig U d lØsning af dertil 
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egnet Tankeenergi, der igennem sin praktiske Udfoldelse, dels bevirker 

Sædens OverfØrelse fra HankØnsorganerne til HunkØnsorganerne, og dels 

beliver Sædkimene, saa den nØdvendige "Spiring" eller Udvikling kan 

tage sin Begyndelse, saaledes er ogsaa enhver Klodes Tilblivelse betin

get af en forudgaaende overordentlig seksuel Tankemanifestation af V æ

sener fra Makrokosmos. 

Det fØrste for J ordmennesker rent materielt synlige af denne Proces, 

denne "makrokosmiske seksuelle Akt", udgØres af alt, hvad der eksiste

rer som "Stjernetaager". Disse udgØr saaledes i V irkeligheden udlØst 

"makrokosmisk Sæd". i denne "Sæd" bliver der flere og flere koncen
trerede Punkter synlige, der efterhaanden glider ud og fra deres nebu

loseagtige Tilstand, fortætter sig til selvstændigt lysende Systemer. Det 

er disse Systemer, vi kender som "Solsystemer". Disse udvikler sig igen 

videre og afslØrer sig ogsaa efterhaanden som bestaaende af koncentre

rede Punkter, hvis Lys er i stærk Aftagende, ja, for nogles Vedkommende 

endog helt udslukket. Disse mØrke eller udslukkede Punkter udgØr det, 

vi kalder "Planeter". En saadan "Planet" udgØr Jorden. 

Da disse mØrke Kloder i mange Tilfælde har knyttet til sig mindre 

"Planeter", vi kalder "Biplaneter", "Drabanter" eller "Maaner", udgØr 

de jo i sig selv ogsaa et System. Som bekendt har Jordkloden dog kun en 

saadan Biplanet eller Maane. Men at den paa anden Maade ogsaa udgØr 

et umaadeligt System/ nted myldrende Liv og Energifunktioner, ja, er en 

hel Organisnw 1ned Mikrovæsener i KØd og Blod, er jo forlængst blevet 

en Kendsgerning for den udviklede Forsker. 

420. Vi er saaledes her blevet Vidne til en "makrokosmisk Foster

dannelse. Vi har set den "makroskosmiske Sæd" ( Stjernetaagerne) blive 

til mere og 1nere komplicerede Systemer, ja, de blev endog af en saa

dan Fuldkon1menhed, at i det mindste et af detn (J ordkloden) blev til en 

Organisme, hvis Mikroindivider blandt andre var Mennesker, hvilket igen 

vil sige V æ sener med langt fremskreden Tænke- og Forskeevne, V æ

sener med en begyndende HØjintellektualitet, V resener der kan he-
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gynde at efterforske og dermed opleve deres eget Makrovæsens Natur 

og deres egen Identitet som udØdelige eller evigt eksisterende GudesØn· 

ner. Vi har altsaa set en Udviklingsproces, der faktisk formede sig som 

en Ild, der slukkedes. Dette har naturligvis ogsaa i allerhØjeste Grad 

medvirket til at besværliggØre Menneskenes Tilegnelse af det rette el

ler absolutte Verdensbillede. Da J ordmenneskene i umindelige Tider 

ikke har kunnet undgaa at fØle Solen som Lys- og Varmekilde, ja, som 

virkelig Kilde til alt fysisk Liv, idet der jo altid for det fysiske Syn blev 

Mørke og Kulde, der hvor dens Kræfter ikke kom, er denne Livskilde 

i overordentlig Udstrækning blevet dyrket af Fortidsmennesker som 

identisk med selve Guddommen. 

J a, det er vel heller ingen Overdrivelse at udtrykke, at enkelte af 

selve den moderne Forsknings Pionerer har betragtet Solen eller Solene 

som Verdener, der var af langt hØjere Natur end de kolde og mØrke 

fysiske Verdener, og ansaa disse Himmellegemer for at være Boliger for 

V æ sener af langt hØjere intellektuel Rang end de, de kolde fysiske Klo

der var bestemt til at huse. Og er det ikke saaledes i Dag, at den mo

derne Forskning docerer de nævnte kolde Kloder som "døende" eller 

"dØde" Verdener?- Og det er jo ganske naturligt, at den maatte komme 

til dette Ræsonnement, saalænge den endnu kun stØtter sig paa rent ydre 

jordisk-fysiske Foreteelser og ikke kender den usynlige kosmiske A ar· 

sagsverden bag ved eller Livet paa de hØjere fysiske Verdener. Den bliver 

derfor Offer for den samme Illusion som den, der har bragt Almenheden 

til at fælde de fleste Taarer, nemlig Illusionen om "DØden". Men intet 

er saaledes mere fejlagtigt end det fØrnævnte Ræsonnement. Ligesom det 

levende Væsen ikke er dØdt, fordi det ikke mere er i sit fysiske Legeme, 

saaledes er en Klode heller ikke dØd, fordi den ikke mere er en fysisk 

Sol. Tværtimod, vi skal nu se Tilfælde, hvor den endog langt overtrumfer 

Solen i sin Fremtræden som Udtryk for Liv. Det er naturligvis rigtigt, at 

det levende Væsens fysiske Legeme oplØses i sin Natur, naar det bliver 
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forladt af J eg' et, og at de kolde fysiske Kloder ligeledes gaar en O plØs· 

ning i MØde, naar disse bliver forladt af de bag disse eksisterende ]eg' er. 

Det, vi kalder "M aaner", udgØres som Regel af saadanne "Klodelig". 

Men det, vi her skal pointere, er, at en Klodes ]eg ikke har forladt Klo

den, fordi den ikke mere eksisterer som en Sol, men fremtræder som en 

"afkØlet" Klode. Tværtimod, en saadan "afkØlet" Klode bliver jo netop 

det paugældende Klodeje g' s fornemste Redskab for Udfoldelse af "Intel
lektualitet" paa det fysiske Plan. 

H vis vi f. Eks. ser paa vor egen Klode, den fysiske J ord, da er det 

jo aabenlyst, at der her igennem det fysiske Jordlegeme aabenbarer sig 

et umaadeligt Ocean af Kræfter, der i Virkeligheden kun eksisterede i 

Kimtilstand i det samme Jordlegemes tidligere Ildtilstand, og at tilsva· 

rende Kræfter i Dag ligeledes kun findes i Kimtilstand paa den nuvæ

rende Sol. Vor fysiske J ord er saaledes en langt mere fremskreden Klode 

i sin Spiral, end Solsystemet er i sin. Den eneste overlegne Forskel, der 

er imellem disse to Himmellegemer, er denne, at Solsystemet tilhØrer en 

overliggende Spiral. Men nævnte System er altsaa et "yngre" Væsen i 

denne Spiral, end J ordkloden er i sin Spiral. 

421. Da J ordkloden saavel som Solen udgØr Organer i en endnu stØrre 

Organisme ( Mælkevejsvæsenets) og derfor maa have hver sin Mission 

eller Opgave at lØse, bliver det store SpØrgsmaal, hvad disse Opgaver 

gaar ud paa. Ogsaa dette er let at svare paa. H v er af de to Klodearter 

repræsenterer jo hØjst forskellige Kræfter. Vi er jo allerede blevet be

kendt med, at Solkræfterne var Reaktionen af "Salighedsvæsenerne"s 

Længselsenergiers MØde med Instinkt-, Tyngde- og Følelsesenergien, hvil

ket altsaa vil sige Spiralens uintellektuelle Energier. Sammenspillet af 

disse blev jo en Forplantning af Livets fysiske Materier. Kort sagt, nævnte 

Proces blev identisk med alt, hvad der kommer ind under Begrebet 

"Seksualisme". Alt Solskin i Verden er saaledes "1nakrokosmisk Seksuel

energi". Det er altsaa denne Energi, som i sin inderste Kilde stammer fra 
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de himmelske Væsener, der er befordrende af al fysisk Tilblivelse eller 

Skabelse. Ingen fysiske Organismer eller Legemsopbygning vilde være 

muligt uden en Sols Skin, dens Lys og V arme. 

Naar vi ser paa den store Organisme, som Jordkloden udgØr et Organ 

i, er det jo aahenlyst for alle, hvor vigtigt Solkræfterne, hvilket altsaa 

vil sige "Seksualenergierne", er, og hvor umaadeligt et Kraftcenter de 

samme Energier forholdsvis repræsenterer i en Organisme. 

422. At det samme gØr sig gældende i vor egen Organisme er natur

ligvis en SelvfØlge. Uden Solenergi (Seksualenergi) i denne vilde vi jo 

umuligt kunne opleve fysisk Tilværelse. Men her ser det almindelige 

Menneske ikke Solenergien som fysisk Lys, men det mærkes i Mentalite· 

ten. Hvad mener man om en hundrede Procents "Forelskelse"?- Er 

det ikke netop Kulminationen af Mobiliseringen af Forplantningsener

gierne?- Og viser det sig ikke ogsaa her, at det er Længselsenergier fra 

"Salighedsriget", der kommer til UdlØsning, naar Forelskelsen lØber hele 

sin Linie ud og resulterer i Samleje og Afkom?- Er dette Afkoms Ind

træden i den fysiske Verden, dets F osterdannelse og Øvrige fysiske Til

blivelse ikke baseret paa Talentkerneudfoldelse, altsaa Længselsenergier 

omsat til Automatfunktion?-

Da Automatfunktion kun kan eksistere so1n identisk med "A. Viden'' 

og "B. Viden", der igen er fortidig vaagen dagsbevidst Tænkning og 

Handling, har dette Afkom altsaa haft en saadan fortidig Tilværelse med 

vaagen Dagsbevidsthed, i hvilken den paugældende Længsel kunde op· 

staa. At dette ikke kan have været i en fysisk Verden bliver en Kends

gerning derved, at saa kunde Længselen ikke være opstaaet. Noget man 

har, kan man ikke længes efter, thi dette Eje eller denne Besiddelse 

er jo Længselens Opfyldelse. Det bliver saaledes her en Kendsgerning, 

at Afkommets Længselsenergier maa have været vaagen Dagsbevidsthed 

i en Verden, der ikke er fysisk. I H en hold til "Livets Bog" er denne V er

den jo "Salighedsriget". Dette vil altsaa igen sige, at kommende Afkom 

nu for Tiden er dagsbevidst i "Salighedsriget", hvilket jo er det samme 
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som dets Erindringsverden. I denne dagsbevidste Tilstand vil dets Reak

tion (Ekstase) over Oplevelserne af "Guldkopierne" fra dets tidligere 

fysiske Tilværelse altsaa fremkalde Længsel efter at komme tilbage til 

den fysiske Verden. Denne Længsel i Forbindelse med Ekstaseenergien 

befrugter Talentkernerne. Resultatet af denne Befrugtning eller Be

livelse bliver en Energisvingning, der kan gaa i Kontakt med "Instinkt·" 

og "Tyngdeenergien" i dens ydre Omgivelser. Denne ydre "Instinkt"· og 

"Tyngdeener gi" bliver frembragt og tilpasset af de allerede fysisk inkar

nerede Væsener igennem deres Forelskelsesenergis Kulmination i Sam

leje. Hvis dette Samleje resulterer i Befrugtning, vil det altsaa sige, at 

det disinkarneredeVæsens Automatfunktion har fundet Fodfæste i den 

fysiske Materie og Skabelse. Resultatet heraf er den fysiske Fosterdan

nelse i Moders Liv. Og med dette Fosters Udvikling til FØdselsmoden

hed træder det disinkarnerede Væsen saaledes atter ind i den fysiske 

Verden. Denne Proces er saaledes i absolut Forstand en Solskinsproces. 

Energierne er absolut de samme som dem, der udlØser sig igennem det 

fysiske Solskin, kun med den Forskel, at i det fysiske Solskin er de ma

krokosmiske, medens de i deres Fremtræden i vort eget Indre er mikro

kosmiske. M en fælles for dem alle er dette, at de udgØr Længselsenergier 

fra "Salighedsriget" omsat til fysisk Automatfunktion om end i hver sin 
Spiral. 

423. Men ogsaa paa anden Maade kan Solenergien eller Ilden i vort 

eget Indre mærkes, nemlig i Kraft af den rent fysiske Varme. At 

den ikke kan blive til lysende Ild her, skyldes vor fremskredne ani

malske U d vikling, i hvilken den tredie store Grundenergi "FØlelsen" 

( Verdensaltets Kulde) jo begynder at holde al fysisk Ild Stangen, og 

hvorved den animalske U d vikling og den dermed forbundne vaagne in

tellektuelle dagsbevidste Fremtræden paa det fysiske Plan netop bliver 
mulig. 

Den fysiske Varme i de levende Væseners Organismer gØr det saa

ledes til Kendsgerning, at Ilden er til Stede i de samme Organismer, om 
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end den her kun fremtræder i en meget bunden F orm. Denne V arme er 

analog med selve Jordklodens Egenvarme eller indre glØdende Tilstand. 

Ligesom J ordklodens glØdende Sol- eller Ildtilstand er dØende, saaledes 

er ogsaa de mest fremskredne animalske Væseners kØdelige Legemers 

Varmetilstand paa Retur. Nævnte Væsener er i Virkeligheden i Prin

cippet ogsaa "dØende Sole". 

Medens det er forholdsvis let at forstaa, at Jorden, forud for sin nu

værende afkØlede Fremtræden, har haft en Fortid i en glØdende og flam

mende Ildtilstand, er det betydeligt vanskeligere for Læserne at forstaa, 

at deres nuværende fysiske Liv har en lignende fortidig Ildtilstands

periode bag sig. Denne Omstændighed bliver ganske selvfØlgelig, idet 

J ordmennesket jo ikke erindrer noget som helst af sin nuværende fysiske 

Organismes allerfØrste Begyndelsesperiode. Dets Erindringshorisont fra 

denne Inkarnation begynder fØrst at rumme Detailler flere Aar efter 

dets fysiske FØdsel. Hele Overgangsprocessen fra Salighedsriget til dets 

fysiske Fødsel foregaar jo som en Automatfunktion og forekommer saa

ledes ganske udenfor Væsenets Dagsbevidsthed. Hvad der foregaar i 

denne Periode af dets Legemes eller Organismes Skabelse er derfor 

udenfor det paugældende Væsens egen bevidste Kontrol. 

424. Men det er dog efterhaanden blevet en Kendsgerning ved Forsk

ning af andre V æ seners fØrste Legemsperiode eller det Stadium af denne, 

vi kalder Fosterstadiet, at dette udgØr en Serie Smaastadier, hvor hvert 

af disse er en ubevidst Miniaturegenoplevelse af fortidige Livsperioder 

i Spiralen. Da Væsenet i fortidige Livsperioder i Spiralen har frem

traadt under helt andre og langt mindre udviklede Livsformer end den, 

i hvilken det nu aabenbarer sig, er det givet, at det i disse Genoplevelser 

kun kan fremtræde som et karakteristisk U d tryk for disse Livsperioders 

særlige Tilstand. Et Jordmenneske f. Eks. er derfor heller ikke i sin Fo

stertilstand i særlig Grad Udtryk for den jordmenneskelige Tilstand, det 

kommer til at repræsentere efter FØdslen, men er derimod i stØrre Grad 
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Udtryk for disse fortidige Livsperioders Primitivitet eller lavere Til

stande. Det repeterer saaledes under Fosterdannelsen blandt andet endog 

en Slags Fiskestadium. Men hver af disse Fortidstilstandes Genoplevelse 

under Fosterdannelsen eksisterer kun en ganske kort Periode, maa saa 

give Plads for en Genoplevelse af en endnu hØjere Fortidstilstand og saa

ledes fremdeles, indtil Væsenet naar den Tilstand, som kan udlØse den, 

der er dets nuværende normale. Paa dette Stadium modnes Fosteret til 

den Proces, der hedder "FØdslen". Her begynder saa den endelige Form

ning eller Skabelse af det Legeme, som er Væsenets retmæssige. 

Men ogsaa her kan man spore Repetitioner af Fortidstilstande. Barn

dommen og Ungdommen er i Virkeligheden slet ikke andet end princip

mæssige Genoplevelser af Vildmands- eller Naturmenneskestadier. Det 

er en Kendsgerning, at Menneskene er mere brutale, raa og hensynslØse 

i Barndommen og Ungdommen og med stØrre Forkærlighed leger "RØ

vere og Soldater" i denne Alder end i en modnere Alder. Dermed 

er jo ikke sagt, at der ikke findes mange Mennesker" der er saa frem

skredne i Udvikling, at de allerede i Barnealderen fremtræder som kær

lige og sympatiske og med stor Afstandtagen fra al Brutalitet og Haard

hed. Tværtimod, af saadanne findes der heldigvis ikke saa faa. Disse 

Væsener undgaar enhver Form for Slagsmaal eller Vold, kort sagt de 

er i en fremskreden Grad Udtryk for Princippet "at vende den hØjre 

Kind til, naar de bliver siaaet paa den venstre". Men saadanne BØrn 

bliver i Almindelighed betragtet som Svæklinge, som "Kujoner", af 

Kammeraterne. Den gængse Aand indenfor Børnenes Rækker er jo 

endnu Beundringen af Magtprincippet. De store stærke Drenge, der 

magtmæssigt kan hinde an med alle de andre Drenge, er i Reglen 

Skolens "Helte". Den lille Dreng, der flygter for enhver Brutalitet eller 

hellere vil tie og taale end have Ballade, betragtes nærmest som et 

"Fjols". Og er det en stor og kraftigt hygget Dreng, der med Lethed, 

magtmæssigt kan hævde sig, men ikke benytter sig heraf, men har den 
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samme Indstilling som den nævnte lille Dreng, bliver han jo betragtet 

som et endnu stØrre "Fjols", hvis han da ikke ligefrem udtrykkes som 

en, der er fejg eller er "lidt til en Side". 

Nu vil man maaske spØrge, hvorfor ikke alle BØrnene repeterer de pri

mitive Fortidsstadier. Men hertil maa svares, at det kun er tilsyneladende, 

at det ikke er alle Børn, der repeterer Fortidsstadier. I Virkeligheden maa 

alle JordmenneskebØrn repetere primitive Naturmenneskestadier for at 

naa frem til deres oprindelige, civiliserede Tilstand. Men der er en over

ordentlig stor Forskel i disse Repetitioner. De er ikke nær lige vold

somme eller drastiske hos alle Individer. Hvor voldsomme eller drastiske 

disse Repetitioner er hos et Barn eller ungt Menneske vil, som vi senere 

skal se, være afhængigt af, i hvor hØj Grad disse er Udtryk for det pau

gældende Individs virkelige Tilstand, hvilket vil sige, den U d viklings

standard, som vedkommende Væsen vil komme til at repræsentere, naar 

det kommer til "Skelsaar og Alder", hvilket i dette Tilfælde vil sige ca. 

Trediveaarsalderen. Den Karaktertilstand, Væsenet da indtager, er dets 

normale Standard. Det er den HØjde i Udvikling, deternaaet frem til i 

tidligere Liv. Denne HØjde kan det ikke straks repræsentere ved sin 

F Ødsel, men maa i det nye Liv og Legeme gennemlØbe alle de underlig

gende Stadier en miniature for at blive fuldt dagsbevidst i denne sin 

virkelige normale Standard. 

Fra Trediveaarsalderen og frem efter udvikler Individet sig derefter 

videre og fØjer saaledes, for hvert enkelt Jordliv, et nyt Erfaringsfelt 

eller U d viklingsafsnit ind i sin evige Livsbane. Dette nye Afsnit bliver 

saa i det næste Liv genoplevet som en Repetition, inden Individet i dette 

naar sin Trediveaarsalder. I det derpaa fØlgende Liv igen bliver det og

saa repeteret, men i et endnu mindre Format og saaledes fortsættende. 

For hvert Liv, der gaar, bliver Repetitionen saaledes mindre og mindre 

for tilsidst at blive helt mikroskopisk. Men da der med hvert nyt Liv 

bliver et nyt Afsnit at repetere, bliver de forudgaaende Repetitioner 

dermed rykket længere og længere frem imod Barnealderen og Foster-
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stadiet. Naar det sidste Livs Repetition for Jordmenneskets Vedkom

mende finder Sted sidst i Tyverne, maa det næstsidste Livs Repetition 

jo finde Sted noget forud for denne, hvilket altsaa vil sige ca. midt i Ty

verne, og det trediesidste Livs Repetitionca.fØrst i Tyverne, medens det 

fjerde, femte og de dernæst fØlgende forudgaaende Livs Repetitioner 

alle maa ligge forud for Tyveaarsalderen og grænser altsaa helt ned i 

Fosterstadiet, hvor alle Repetitioner stammer fra umaadelige svundne 

Tids perioder. 

Vi skal i senere Afsnit gØre nærmere Rede for dette Repetitions

princip og vise, hvorledes dette ligger til Grund for et andet funda

mentalt Princip, vi her i "Livets Bog" vil lære at kende under Begre

bet "Perspektivprincippet", og paa hvilket enhver Form for Sansning 

urokkeligt er baseret. 

425. Som vi her har berØrt, bliver Repetitionerne af fortidige Liv 

mindre og mindre, alt eftersom de Liv, de er Udtryk for, ligger tilbage 

i den nuværende Spirals fØrste Riger eller den forudgaaende Spirals 

sidste Riges sidste Afsnit, hvilket altsaa vil sige denne Spirals "Mineral

rige". Indenfor denne Zones Omraade har de nuværende animalske V æ

sener oplevet deres rent materielle Ild- eller So/tilværelse. Her var deres 

"Organisme" endnu kun fremtrædende som en "permanent Eksplosion" 

(stille Ild) og "akute Eksplosioner" (almindelige Eksplosioner eller 

smaa Protuberanser). Alle J eg' erne bag de nuværende jordiske ani-

malske Organismer beboede dengang en glØdende og flammende Sol

kugle, hvis sprudlende Lysvæld, flammende Eksplosioner og Protuberan

ser de altsaa var med til at udlØse, om end disse Manifestationer natur

ligvis ikke var bevidste Detailler i deres vaagne Dagsbevidsthed. Denne 

rummede paa det daværende Tidspunkt kun Detailler fra de paagæl

dende Væseners indre Verden, hvilket i dette Tilfælde vil sige de samme 

Væseners Erindringer fra deres Spirals fortidige Zoner. Nogen fast for

met fysisk Organisme havde disse Væsener selvfØlgelig endnu ikke. Deres 

ydre Manifestationer var nærmest at betegne som automatiske Kraftim-
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pulser, hvis Automatisme udrandt fra Væsenernes Talentkerner fra 

deres Oplevelser i den svindende Spirals fysiske Sfærer. Som allerede 

tidligere meddelt var disse Talentkerner sat i Funktion ved den indre 

Ekstase eller Salighedsenergi, der opstod, da V æ senerne i "Saligheds

riget" oplevede Erindringerne fra Spiralens fortidige primitive Zoner, 

der jo var en behagelig Kontrast til al den megen Harmonioplevelse i 

"den guddommelige Verden". Denne Erindringsoplevelse skabte igen 

et V æld af Længselsenergier efter atter at komme til at opleve fysiske 

Manifestationer i den ydre Verden. Og Længselsenergiernes MØde med 

"Instinkt-" og "Tyngdeenergien" blev altsaa identisk med det, vi i Dag 

kalder "Solskin". 
426. Da denne fortidige Ildtilværelse saaledes er at finde i Individets 

U dviklingslinie, længe fØr det blev et vegetabilsk eller animalsk Væsen, 

vil samme Individs nuværende Repetitionsoplevelse af nævnte Tilvæ

relse derfor ogsaa kun være at finde i dets Repetitionskæde paa et 

Tidspunkt, der ligger forud for dets vegetabilske eller animalske Zones 

Begyndelse i dets nuværende Legemsopbyggelse og Fosterdannelse. 

Nævnte Ildtilværelses nuværende Repetition vil saaledes allerede være 

at finde et Sted paa Grænsen af "Salighedsriget" og den fysiske Verden, 

hvilket i Virkeligheden vil sige, den Zone fra hvilken selve Undfan

gelsen finder Sted. Dette vil igen sige, at Væsenet repeterer Sol- eller 

Ildtilstanden endnu medens det i V irkeligheden er et disinkarneret V æ

sen. Dette disinkarnerede Væsen udstraaler saaledes i Realiteten en Slags 

fysisk Ild i selve det fysiske Rum. 

427. At denne Ild er af en lidt anden Natur end den stærkt kon

centrerede Ild, der flammer i Kakkelovnen, er naturligvis en Selv

fØlge. Den "Gælle-" eller "Fisketilværelse", som Væsenet senere re

peterer i Fostertilstanden, er heller ikke ganske som den Fiske- eller 

Gælletilværelse, der eksisterer i Oceanets Vandmasser udenfor Ægget 

eller Livmoderens Omraade. Det er kun i Princip, at det disinkarne

rede Væsens Ild og Kakkelovnsilden er den samme. I fysisk Frem-
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træden er det disinkarnerede Væsens Ild med Tiden blevet af en ganske 

anden "BØlgelængde". Og det er kun godt det samme, thi ellers vilde 

det, for de inkarnerede animalske V æ sener være ganske umuligt at 

eksistere paa J orden. De disinkarnerede V æ seners Ild vilde holde J orden 

i en glØdende Flammetilstand. Intet fysisk Liv og dermed ingen vaagen 

fysisk Dagsbevidsthedsoplevelse vilde blive mulig for noget V æ sen. M en 

selv om denne Ild ikke, som et disinkarneret Klodevæsens Ild, er saa fy· 

sisk sanselig som en varmende Kakkelovnsild, saa er den dog stærk nok 

til at influere eller pauvirke de inkarnerede levende Væseners Aura og 

herigennem forene sig med disse Væseners seksuelle Energier, og, som vi 

senere i "Livets Bog" skal se, afskedkomme Befrugtningen eller V edlige

holdelsen af Arternes Bestaaen. 

Hele denne Repetitionsskala, som de animalske V æ sener repræsen

terer her paa J orden igennem deres Organismers Tilblivelse, bliver for 

den udviklede Forsker et temmeligt indgaaende Bevismateriale for den 

Tilværelse, der strækker sig fra V æ senernes Udgang af "Salighedsriget" 

frem til deres nuværende animalske Tilværelse. Den fØrste Reaktion af 

de levende Væseners begyndende Længsler efter fysisk Tilværelse blev, 

som tidligere nævnt, identiske med alle de usynlige Kræfter, der kommer 

ind under Begrebet "Elektricitet". Endnu kender Videnskaben ikke hvad 

"Elektricitet" er. Den kender kun dens Virkninger, men selve Forkla

ringen paa dens Natur har den endnu ikke været i Stand til at afslØre, 

ligesom den heller aldrig nogen Sinde vil blive i Stand til at pauvise dens 

virkelige Analyse, saalænge den endnu, som vi senere skal se, kun kender 

een Trediedel af selve Spiralens Omraade, hvilket vil sige af selve Livets 

Kredsløb. At dette Kendskab maa være saa temmelig ufuldkomment 

eller mangelfuldt, ja, totalt blottet for realistiske Helhedsanalyser, er 

naturligvis en SelvfØlge. 

428. De vegetabilske og animalske Livsformer eller levende Væsener 

er saaledes alle udgaaede fra "Salighedsriget", er gaaet igennem Ild

eller Soltilstanden, er i rent bogstavelig Forstand blevet "afkØlede" 



546 Livets Bog 

Væsener. Denne "AfkØling" skyldes altsaa den tiltagende "Følelses

energi" s ( Verdensaltets Kuldes) Indpas i Bevidstheden. Og med denne 

Energis Vekselvirkning med "Tyngdeenergien" opstaar de Eksplosioner, 

der ligger til Grund for det dræbende Princip eller Skabelsen af MØrket 

i Tilværelsen. Vi er saaledes her atter naaet frem til de Grundenergi

kombinationer i Spiralen, der danner Grundlaget for Plante- og Dyre

rigets Eksistens. Og vi er her naaet tilbage til vort Udgangspunkt i vor 

Belysning af Spiralens seks Grundenergier. Dog har vi endnu tilbage lige 

at paapege den "afkØlede" eller animalske Tilværelsesforms Betydning 

for Væsenets Bevidsthedsliv. 

Som Læserne allerede forlængst er vidende om, er denne Tilværelses

form jo identisk med OverfØrelse af Individets Dagsbevidsthed til det 

fysiske Plan. Ved sin Træning med "Tyngde-" og "FØlelsesmaterierne", 

ved sin bevidste Oplevelse af Eksplosionerne (Lidelserne, Sorgerne og 

Ulykkerne) dannede der sig Muligheder for en ny Energis Medvirken i 

Bevidsthedsskabelsen, nemlig: "Intelligensen". 

V ed Brugen af denne Energi bliver der igen efterkuanden skabt M u

lighed for de hØjere intellektuelle Energiers Medvirken i Bevidstheden, 

om end "Intelligensen" i sit Stadium bevirker U d viklingen af M ord- eller 

Drabsteknikken. Men denne Udvikling bringer jo i Virkeligheden kun en 

Forcering af Individets Erfaringsvækst. Med den nævnte "AfkØling" af 

Væsenernes Manifestationsredskaber eller Organismer er der saaledes 

opstaaet det Vidunder eller umaadelige Gode for Væsenet, at det fik ud

viklet sig et intellektuelt Center, ligesom det ved Spiralens uintellektuelle 

Energier fik skabt sig et seksuelt Center. Forskellen mellem Væsenerne 

i Ild- eller Soltilstanden og de "afkØlede" Væsener er saaledes den, at 

de fØrste Væsener kun har et seksuelt Center paa det fysiske Plan, me

dens de sidstnævnte baade har et seksuelt og et intellektuelt Center paa 

nævnte Plan. At skabe en vis Balance eller Ligevægt imellem disse to 

Centrer i Bevidstheden, det er Udviklingens Maal med det jordiske 

Menneske. 
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429. Denne Ligevægt eksisterer altsaa ikke i Spiralens fØrste Riger, 

ja, der er faktisk den alleryderste Form for Disharmoni eller Uligevægt 

imellem disse to Centrer i hele Dyrerigets Omraade. Denne Disharmoni 

naar sit hØjeste i den V æsensform, vi kalder "det jordiske Menneske". 

At denne Disharmoni imellem Seksualisme og Intellektualitet naar sit 

hØjeste Stadium hos de jordiske Mennesker bekræftes indtil Overduadig

hed af Begivenhederne ude i Verden i Dag. Man kan ikke komme uden 

om, at det maa være stridende imod Logik eller sund Fornuft, naar Men

neskene dræber og myrder hverandre, nedbryder eller tilintetgØr de 

tekniske Vidundere, de i Form af Fabrikker, Bygninger, Skoler, Hospi

taler, Broer, Jernbaner o. s. v. mØjsommeligt og med uhyre Bekostninger 

har bygget o p, og i det hele taget iværksætter det Helvede, vi kalder Krig 

og Lemlæstelse, med tilsvarende Forarmning, Nedværdigelse og Demora

lisering. Hele denne Misere er altsaa en absolut FØlge af Skævheden 

imellem Individernes seksuelle og intellektuelle Kræfter. 

430. Man maa altsaa her forstaa., at de seksuelle Kræfter udgØr mere 

af Individets Mentalitet eller Bevidsthed end lige akkurat det, der kom

mer til Syne i Form af den almindelige Erotik, Forelskelse, Parring., 

Artens Vedligeholdelse eller Formering. Denne Form for seksuelle Kræf

ter repræsenterer jo kun de af den samlede Seksualismes Energier., der 

er blevet til Vanebevidsthed, Talent eller Automatfunktion for Orga

nismeskabelse eller Forplantning., dog med delvis VilliekontroL Men de 

seksuelle Kræfter udgØr en langt stØrre Skala end den, der repræsenterer 

Formeringen, de udgØr i Virkeligheden alt, hvad der overhovedet eksiste

rer af V arme i Organismens KØd og Blod. Denne V arme er, som alle

rede kendt fra tidligere Analyser, identisk med "Tyngdeenergien". En

hver F orm for denne Energis BerØring med de Øvrige Energier er i 

Virkeligheden det samme som Seksualisme, og vil da ogsaa i Henhold 

hertil senere i "Livets Bog" blive beskrevet under Udtrykket "den 

hØjeste Ild". 

"Tyngdeenergien" er eksplosiv i sin Natur, hvilket vil sige, at dens 
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Kraft er "udadgaaende" i Modsætning til "FØlelsesenergien", hvis 

Kraft er "indadgaaende". Det er disse to Egenskaber, der igen ligger til 

Grund for, at Varme virker udvidende, medens Kulde virker sammen

trækkende. Derfor vil Reaktionen af disse to Energiarters M Øde med 

hinanden uundgaaeligt udlØse sig i Eksplosion, der hvor "Tyngdeener

gien" har Overtaget, og en absolut F ortættelse, F o r stening eller Krystal

lisering der, hvor "FØlelsesenergien" er i Overvægt. Naar man nu ved, 

at J eg' et i Spiralen udviklingsmæssigt bevæger sig fra "Salighedsriget" 

frem gennem "Instinktenergi en" og "Tyngdeenergien" og videre til 

"FØlelsesenergien", og man fra Symbol Nr. 9 kender disse Energiers Ud

foldelseszoner, er det ikke svært at forstaa, at Jeg'et i sin Udviklings

bevægelse netop maa komme til et Sted eller en Zone i Spiralen, hvor 

"FØlelsesenergien" endnu ikke er særlig fremtrædende i Forhold til 

"Tyngdeenergien". FØlgen maa da blive, at denne sidstnævnte Energi her 

har det fuldstændige Overtag, hvilket igen vil sige, at samme Zone der

for maa blive en Ild- eller Flammezone. En saadan Zone repræsenteres 

af Solene eller af alle de Himmellegemer, der forekommer i Ildtil

stand. 

Men da J eg' et i sin Spiralvandring jo bevæger sig videre, maa det 

ligesaa urokkeligt komme til en Zone, hvor "Tyngdeenergi en" er paa 

Nippet til at blive overvundet af "FØlelsesenergien". Paa dette Stadium 

maa nØdvendigvis forekomme Situationer, hvor "F Ølelsesenergien" har 

Overtaget, og Situationer, hvor "Tyngdeenergien" har Overtaget, og 

hvor der saaledes paa Grundlag heraf henholdsvis bliver skiftevis Ro og 

Eksplosioner i Tilværelsen. Den endnu kun delvist tilstrækkelige "FØlel

sesenergi" kan jo ikke helt holde "Tyngdeenergi en" Stangen. Men efter

haanden befordres J eg' ets U d viklingsvandring længere og længere frem. 

"FØlelsesenergien" tiltager, hvorved "Tyngdeenergien" bliver tilsvarende 

mere og mere bunden. Eksplosionerne bliver mindre og mindre, hvilket 

i Virkeligheden vil sige, at de kommer tilsvarende mere og mere under 

Jeg'ets Kontrol, bliver villiebundet, bliver tilsidst taget i den vaagne 
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Dagsbevidstheds Tjeneste. I Makrokosmos repræsenteres en saadan Zone 

af de Himmellegemer, vi kalder "dØende Sole", og i Jordmenneskespira

len eller Mellemkosmos af de Væsener, der befordrer "det dræbende 

Princip". Alt uden Undtagelse, der kommer ind under "at dræbe", er 

nemlig identisk med villieledet "Tyngdeenergi". 

431. De animalske Væsener er saaledes Udtryk for ]eg'er, der er 

naaet saa langt frem i U d viklingen, at de er kommet ud af den direkte 

lldzone. De er naaet frem til at kunne beherske Ilden med "FØlelses

energien". Hele deres kØdelige Organisme opretholdes jo kun i Kraft 

af en særlig bestemt ligevægtig Spænding imellem "Tyngde-" og "FØlel
sesnergi". Denne S pænding udtrykkes direkte igennem det, vi kalder 

Væsenets "Normaltemperatur". Angaaende denne "Normaltemperatur" s 

Forskelligartethed maa vi her henvise til Specialanalyser senere i "Livets 

Bog". H er skal vi blot nævne, at det skyldes denne, at Individet kan ud

nytte de to modsatte Energiarter til sin daglige Manifestation eller Til

værelse. Naar det i det hele taget kan lØfte sin Haand eller flytte sin Fod, 

saa skyldes det udelukkende Villiens Indvirken paa nævnte Spændings

forhold, der derved bliver forrykket til en af Siderne, enten i "Tyngde

energien" s eller i "FØlelsesenergien"s FavØr, og hvorved den Uligevægt 

opstaar vi kalder "Bevægelse". Dette Princip gØr sig gældende i enhver 

fysisk Situation. Der vil overhovedet ikke kunne eksistere nogen som 

helst F orm for ManØvrering med den fysiske Organisme, uden det er en 

Uligevægtsskabelse imellem "Tyngdeenergi" og "FØlelsesenergi". Alle 

Organismefunktioner, ja, kort sagt, absolut al Bevægelse i Universet er 

en Uligevægt imellem disse to Energier. 

At denne Jongieren med "Tyngdeenergien" ved Hjælp af "FØlelses

energien" er primitiv i J eg' ernes fØrste Spiralzoner er naturligvis givet. 

Her eksisterer denne jo kun opretholdt gennem overleveret Automat

funktion fra en tidligere Spiral (Mineral- og Plantetilværelsen). At 

nævnte Jongieren nØdvendigvis efterhaanden maa blive mere og mere 

fuldkommen, ja, tilsidst maa blive et helt Kunstværk, er naturligvis 
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givet i Henhold til ]eg'ets evige Struktur, dets voksende Evne til at 

tage de andre store Grundenergier eller Kraftkilder: "Intelligensen", 

"Intuitionen" og "Hukommelsen" til Hjælp i denne sin Proces med Ild 
og Kulde. 

432. Den lavest hevidsthedsmæssige Oplevelse af denne J ongleren 

oplever Jeg'et i Dyreriget, hvor dets begyndende Beherskelse eller Over

tagelse af "Tyngdeenergien" s Ledelse og Udnyttelse til Eksplosioner i 

"det dræhende Princip"s Tjeneste, meget ofte paa Grund af Uvidenhed 

bliver vendt imod det selv. Dette sker i Form af al selvisk Optræden. I 

denne Zone kommer Individet derfor ogsaa til at opleve de stØrste For

mer for Ildens eller "Tyngdeenergien"s ukultiverede Virkninger. l alle 

Situationer, hvor det retter "Straf" eller Lidelse og ForfØlgelse imod an

dre Væsener, vil Virkningerne sluttelig ramme Individet selv. Thi ogsaa 

her maa EnergibØlgerne gaa i KredslØb og fØrst afslutte ved sit U d

gangs punkt, hvilket altsaa vil sige ved sit Ophav. Men disse Oplevelser 

giver jo Individet Erfaringer, og der bliver mere og mere Anvendelse for 

Spiralens Øvrige Grundenergier, hvilket vil sige de intellektuelle Ener

gier. Og "Tyngdeenergien"s Beherskelse ved Hjælp af "FØlelsesenergien" 

bliver her, i samme Grad som disse Energier faar Indpas i Bevidstheden, 

mere og mere kultiveret, hvilket igen vil sige, bliver mere og mere i 

Overensstemmelse med Verdensaltets Logik eller den Plan, der udgØr 

den sluttelige guddommelige Bestemmelse med Altet, der igen er det 

samme som Væsenernes hØjeste Harmonioplevelse eller Kulminations

oplevelse af Intellektualitet. 

Denne Oplevelse sker, som Læserne allerede ved, i Spiralens hØjeste 

Zone: "den guddommelige Verden". I denne Zone er der ogsaa "Tyngde

energi". Selv om denne ganske vist, som Billedet viser, her er latent, saa 

er den dog stærk nok til at kunne levere den nØdvendige dynamiske Kraft 

til de her forekommende Manifestationer. Materierne her er jo ikke af 

en saa fortættet eller forstenet Natur som i den fysiske Verden, hvilket 

netop betinger, at Væsenerne kan komme til at opleve den stØrst mulige 
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FrigØrelse af denne Materie, faa det stØrst mulige Raade- eller Spille

rum for sin hØjeste Viden og Kunnen og herigennem komme til at op· 

leve sig som værende i Kontakt med den Mentalitet, der er hundrede 

Procents analog med Guddommens. 

433. Med "AfkØlingen" kommer Individet saaledes mere og mere til 

at kunne benytte sig af Spiralens intellektuelle Energier. Dette bliver 

altsaa kun muligt for Individet igennem Skabelsen af den animalske Or· 

ganisme. Uden denne kunde ]eg'et umuligt fØre Intellektualitet ind paa 

det fysiske Plan. Under den fysiske Ild- eller Flammetilværelse har det 

kun en begyndende Automatfunktion paa det nævnte Plan. Med den ani

malske Organisme faar det saaledes Dagsbevidsthed paa det fysiske Plan. 

Den animalske Organisme kommer efterhaanden til at rumme et temme

ligt omfangsrigt Center for Individets intellektuelle Evner eller Kræfter. 

Det bliver derved i Stand til, ikke alene at udfolde sig "seksuelt", men 
ogsaa intellektuelt. 

Medens det i Sol- eller Ildstadiet og de her efterfØlgende Mineral

eller "AfkØlingsstadier" kun har et "seksuelt" Center, igennem hvilket 

hele dets fysiske Fremtræden sker i Form af Automatfunktion, og 

i hvilken Funktion det derfor maa være ubevidst, saa har det i sit ani· 

malske Stadium tillige et intellektuelt Center, igennem hvilket det for· 

uden sin Automatfunktion ogsaa bliver bevidst i selve den fysiske Til

værelse, i selve dets eget Liv og Fremtræden. 

Fra sin animalske Tilværelse udvikler det saa sit intellektuelle Center 

videre og videre, gØr det mere og mere uafhængigt af Animalismen, over· 

fØrer langsomt baade det seksuelle og intellektuelle Center paa "FØlelses

legemet", hvilket vil sige den Del af den samlede Organisme, igennem 

hvilken Individet kan beherske "FØlelsesenergien". Og med OverfØrel

sen af Dagsbevidstheden til dette Legeme opstaar den V æsenstilstand, jeg 

her i "Livets Bog" kalder "det rigtige Menneske". Fra denne Tilværel

sesform gaar U d viklingen, saaledes, som vi allerede har lært at kende, 

bort fra de animalske Tilstande og frem imod Spiralens hØjeste, skØn· 
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neste og mest frigjorte, intellektuelle Tilværelsesformer i Guds egen 

Zone, for derfra atter at gaa videre ind i nye guddommelige Spiraler 

eller KredslØb i Guddommens evige Favntag. 

434. M en det er ikke alene det jordiske Menneske, der er en saa over

jordisk Lykke beskaaret. Den her skildrede Proces gØr sig gældende i 

alle Zoner eller Bevidsthedssfærer, saavel i Makrokosmos og Mikrokos

mos som i Mellemkosmos (Plante-, Dyre- og Menneskeorganismer). Ser 

vi paa Solsystemer og Mælkeveje, eller ser vi paa Atomsystemer, saa ser 

vi, at de samme Love hersker her. Vi ser kolde og mØrke Kloder, og vi 

ser lysende og flammende Sole. Hvad vil det sige? - Vil det ikke netop 

sige, at disse Energimasser ogsaa er inddelt i Manifestationer, i hvilke vi 

netop ser seksuelle og intellektuelle Centrer. Og faar disse Manifestatio

ner ikke netop derved hver især Prædikatet "Organisme". Og bliver de 

ikke netop analoge med de animalske Organismer i Mellemkosmos?

V i behØver jo kun at se paa vor egen Klode. Rummer den ikke i sig en 

Varme, der stammer fra dens eget Centrum eller glØdende Indre? - Og 
leverer denne V arme eller Solenergi ikke netop den dynamiske Spæn

ding overfor den ydre "F Ølelsesenergi" (V erdensaltets Kulde), som 

netop lige akkurat skal til for at holde dens Klodeform med alle dens 

organiske Funktioner eller livsbetingende KredslØb for dens Mikroindi

vider vedlige?- Og bliver det ikke en Kendsgerning, at den ogsaa paa 

sin Vis er animalsk?- Man kan ikke komme uden om, at en hel Del 

af dens Organismes Materie er KØd og Blod. Alle de animalske Væsener 

er jo dog noget af dens Organisme. At denne kolde Klode ogsaa bliver 

U d tryk for Intellektualitet, lader sig jo heller ikke bortforklare. Dens 

samlede Menneskehed er dog temmeligt fremskredne dagsbevidste V æ

sener og repræsenterer fremragende Intelligens. De danner saaledes en 

fremragende Modsætning til de uintellektuelle Solkræfter i dens Indre, 

og viser sig saaledes aabenlyst for den udviklede Forsker som dens "in

tellektuelle Center". Jordkloden er saaledes i Princip fuldstændig analog 

med det jordiske Menneske eller et andet levende animalsk Væsen. Den 



Kosmisk Kemi 553 

rummer alle de stØrre Grundprincipper, der danner Grundlaget for en 

Tings Fremtræden og Identitet som "levende Væsen". Da Jordkloden 

ogsaa er et Led i Solsystemets Struktur, bliver vi her Vidne til, at Sol

systemet ligeledes opfylder de Betingelser, der skal til, for at man med 

Rette kan kalde dette et "levende Væsen". Det har det glØdende Cen

trum, der leverer den indre dynamiske S pænding overfor Verdens

altets "FØlelsesenergi" eller Kulde, der skal til for at en Organisme eller 

et System af Kræfter i det hele taget kan opretholdes. Dette er saaledes 

Systemets "seksuelle Center". Dernæst rummer Solsystemet foruden 

Jordkloden endnu flere kolde Kloder. Med Jordkloden i Spidsen repræ

senterer disse mere eller mindre Systemets Animalisme og den herigen

nem eksisterende Betingelse for dets Manifestation af Intellektualitet paa 

det fysiske Plan. Solsystemet har saaledes i sine kolde Kloder ogsaa et 

begyndende "intellektuelt Center". 

Ser vi nedad i Mikrokosmos vil de samme Principper være herskende. 

Ogsaa her vil den fremskredne kosmiske Forsker se Organismelovene 

dominerende. Ogsaa her vil Kampen staa om en Tilkæmpelse af Lige

vægt imellem Systemernes seksuelle og intellektuelle Centre. Ogsaa her 

vil "Guds Aand svæve over Vandene". Ogsaa her vil Livets altbeher

skende Impulser: Seksualisme og Intellektualitet dominere Tilværelsen, 

synlige som den evige Organisation af Kraft igennem hvilken Guden gØr 

alle GudesØnner identisk med sit eget altomfattende "Billede efter sin 
Lignelse". 

435. Inden vi forlader denne store kosmiske Analyse, som nærvæ

rende Symbolskildring eller Fortolkning af Spiralens Grundenergier er, 

vil vi lige herØre samme store Grundanalyse i Forhold til den jordiske 

Videnskab. Som tidligere nævnt kender nævnte Videnskab kun een Tre

diedel af Spiralens Omraade, da de to andre Trediedele jo er af en Na

tur, der endnu ligger udenfor den almindelige jordmenneskelige Sanse

evne. Detaillerne i disse to Trediedele kan vi derfor ikke finde 

i dens Analyser. Da de Realiteter, som eksisterer indenfor den kendte 
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Trediedel af Livets Omraade eller Spiralen, eksisterer i absolut uad

skilleligt Samarbejde med de Realiteter, der eksisterer i de to ukendte 

Trediedele af Spiralen, er det givet, at V æ senernes eget Liv og dets Love 

maa være et endnu ulØst Mysterium i den jordiske Videnskab. 

Hvis Livets KredslØb eller selve Tilværelsens Struktur f. Eks. var 

et Træ, saa vilde J ordmenneskenes Viden kun strække sig til Detailler 

i dets Blade. Men Grene, Stamme og Rod vilde ligge ganske udenfor 

deres Kundskaber. J a, de vilde maaske endog le hØjt, hvis et V æ sen kom 

og fortalte disse smaa "Bladvæsener", at Bladene fik N æ ring og StØtte 
igennem noget, der hed Grene, og at disse igen var UdlØbere fra en 

fælles Stamme, der igen var rodfæstet i en stor fælles Ernæringskilde: 

Jorden. De vilde paaberaabe sig en slig Paastand som Overtro, som uvi

denskabelig. Ja, de vilde hævde, at den i allerhØjeste Grad var blottet 

for Matematik. At det er deres egen saa hØjt paaberaabte matematiske 

Viden, der, kosmisk set, er uden Matematik og dermed i tilsvarende Grad 

er mangelfuld, kan de endnu slet ikke erkende eller forstaa. De ved 

endnu ikke, at ingen som helst Analyse i Tilværelsen kan være hundrede 

Procents matematisk, saalænge dens Facit ikke viser dens tilsvarende 

hundrede Procents uundværlige Plads i selve Livets KredslØb. De smaa 

"Bladmænd" i Træets Blade paaberaabte sig altsaa deres Videnskab som 

"matematisk" og var tilfredsstillet i denne Viden. Alt andet, hvad 

der kunde komme frem, maatte være Overtro eller Fantasi. Men da 

denne Viden ikke udtrykker nogen som helst Forklaring paa Bladenes 

Plads paa Grenene, og disses Plads paa Stammen, og dennes Rodfæst

ning i J orden, og J ordens KredslØb i Himmelrummet, og dette Himmel

rum som Bevidsthed for Livets, Tidens og Rummets Herre, og denne 

Herres Identitet genfunden i Individets eller det levende Væsens eget 

KØd og Blod, eget Jeg, egen Bevidsthed og Villie, er den ganske blottet 

for alt, hvad der kan give samme Viden Prædikatet "Matematik". 

En Analyse kan saaledes fØrst være matematisk, naar dens Afslut· 

ningsfacitter bliver identisk med dens Begyndelsesfacitter i et nyt Kreds-
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lØb. Den Matematik, de smaa "Bladmænd", hvilket vil sige den moderne 

Videnskab, docerer, er saaledes i Virkeligheden kun en "lokal" Mate· 
matik. Den understreger kun en Viden om almindelige materielle Felter 

i den daglige Tilværelses fysiske Materier og Detailler. Videnskabens 

Docering af Verdensaltets Love har intet som helst med Matematik at 

gØre, saalænge den ikke indeholder en Serie Facitter, der understreger 

et helt Kredsløb. AI Skabelse eller Energiudfoldelse i Verden kan kun 

eksistere som et Kredsløb. Og Verdensaltet eller selve Livet er saaledes 

ogsaa et Kredsløb. Et Verdensbillede, der kun udtrykkes i Maal og Tal, 

i Kilo og Pund, i BØlgelængde og Hastigheder, er ikke noget matematisk 
Verdensbillede. Disse Facitter kan ikke i noget som helst Tilfælde ud

trykke Helheden. De vigtigste Facitter mangler, nemlig de, der fore· 

kommer som evige "Livsytringer", eller Facitter, der udtrykker eller 

beviser en "Skaber" bag "det skabte". 
Det nuværende saakaldte videnskabelige Verdensbillede mangler et

hvert Udtryk for et virkeligt "levende Noget" bag Bevægelserne, bag 

Naturens Logik og den heraf fØlgende underfulde Skabelse, Manifesta· 

tion eller Aabenbaring. Det er ligesaa lidet matematisk fuldendt, er lige· 

saa ulogisk en Paastand, som den, der gaar ud paa, at en Stol eller et 

Bord har skabt sig selv uden en Snedker. ] a, et Verdensbillede, hvis 

Matematik ikke nØdvendigvis kræver en Guddom, "et levende Noget" 
bag Formerne, er ikke noget Verdensbillede og langt mindre nogen 

Videnskab. Det har ikke noget med Logik eller Matematik at gØre. Det 

er i sig selv analogt med den Overtro hos vore F o r fædre, der gik ud 

paa, at alskens Smaadyr, UtØj eller lignende opstod af det bare Snavs. 

Et Verdensalt med levende, tænkende og arbejdende Væsener kan umu

ligt være matematisk analyseret, saalænge disse Analyser ikke repræsen

terer andet end dØde Materiers V ægt og ydre Foreteelser og saaledes 

ikke paa noget som helst Felt giver Udtryk for selve "det levende" og 
dets U forgængelig hed. 

Enhver Analyse maa, for at være matematisk, saaledes udtrykke et 
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helt KredslØbs Analyse. Og det er netop et saadant KredslØbs Ana

lyse, vi igennem Spiralanalyseringen her har faaet. Vor Beskrivelse 

af Symbol Nr. 9 har været en Analyse, der i sin Fremtræden er 

hundrede Procents matematisk. Den er et Billede paa, ikke en BrØkdel 

eller et Brudstykke af en H el hed, men selve H el heden. V i saa Grund

energiernes Udgangspunkter, vi fulgte deres Baner helt igennem deres 
Udfoldelseszoner og saa deres Afslutning, ligesom vi igen saa denne 

Afslutning være identisk med den udlØsende Aarsag til en ny Udfoldel

seszone og dermed blev Vidne til disse Grundenergiers Plads i selve 
Evigheden, hvorved vor Analyse ikke alene blev matematisk, men ogsaa 

blev identisk med det, vi kalder "kosmisk". Vi saa de nævnte Energiers 
kosmiske Identitet som udgØrende et Evighedsspil, hvilket vil sige et 

evigt eksisterende arbejdende Led i selve V erdensstrukturen. Dette, at 

kunne dokumentere en Tings Analyse paa denne Maade, er Matematik. 

Den virkelige Matematik er saaledes det samme som "kosmisk Analyse

ring". Men i den daglige Tilværelse bliver Begrebet "Matematik" alt

saa meget ofte taget forfængeligt. Mange af de Analyser, der doceres 

under Begrebet "Matematik", har ikke noget som helst med "kosmisk 

Analyse" at gØre, idet de i Virkeligheden mangler haade Hoved og Hale. 

Dette vil igen sige, at man hverken har rede paa Tingens Udspring eller 

Efterspillet efter dens fysiske Undergang. Den fremtræder altsaa ikke 

analyseret som et Evighedsspil. Dens BerØring med Kræfternes evige 

Bestaaen er der ikke givet noget Udtryk for. Og Analysen maa da falde 

til J orden som kun udgØrende et DØgnfluehegreh. Den er kun udgØ· 

rende en timelig Opfattelse. Men timelige Opfattelser kan aldrig i noget 
som helst Tilfælde være Udtryk for den fulde Sandhed. J a, der er i 

Virkeligheden slet ikke noget som helst, der er det, det fysisk ser 

ud til at være. Ingen timelige Analyser kan derfor eksistere som ret

mæssige matematiske eller kosmiske Analyser, i Særdeleshed da der 

ikke i noget som helst Tilfælde eksisterer et Problem eller en Ting, 

der ikke har sin Aarsag i noget forudgaaende og vil komme til at virke 
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ind i eller præge noget efterfØlgende. J o mere man kender dette for

udgaaende og efterfØlgende, desto mere fundamental eller sand og der

med matematisk bliver Tingenes Analyse for endelig at naa den virke

lige Identitet som hundrede Procents Sandhed eller Fremtræden som 

en "kosmisk Analyse", naar Analyseringen belyser saa mange Felter, 

at det analyseredes Begyndelse og Afslutning i Princip bliver identiske, 

hvorved Analysen til Fuldkommenhed dækker Energiernes Kredsløb. 

436. Nærværende Problem forstaas maaske bedre, hvis vi t. Eks. 

tager saadan en Analyse, som udgØres af det, vi kalder en "Roman". 

En Roman er jo det samme som en Livsskildring og bliver derved en 

Slags Analyse. Om den er digtet, eller den udgØr en Virkelighedsskil

dring forandrer ikke Princippet. Igennem en saadan Roman faar vi 

en hel Række Kundskaber om dens Personer, Steder og Tildragelser. 

Og det har altsaa været Forfatterens Hensigt med Romanen at give sine 

Læsere et Helhedsbillede af de særlige Tildragelser eller den Skæbneart, 

som Romanen er bygget over. 

I en saadan Romans Struktur er der gerne en Skurk, en Helt, nogle 

Bipersoner, af hvilke nogle tangerer Helten, andre Skurken. Romanen 

begynder i Reglen der, hvor Skurken og Heltens Meriter begynder, og 

slutter der, hvor Helten vinder over Skurken og faar sin Belønning, 

og Skurken faar sin Straf. 

Men er saadan en Analyse matematisk? - Er den et Helhedsbillede 

af selve den kosmiske Virkelighed? - Har Helten i Virkeligheden, 

kosmisk set, lidt Uret og derved gjort sig fortjent til BelØnning? - Og 

er det absolut givet, at den Straf eller Lidelse, Skurken nu har faaet 

over sit Hoved, er absolut Udtryk for Retfærdighed? - Nej, absolut 

ikke. I den kosmiske Virkelighed kan, som det senere vil fremgaa af 

"Livets Bog'', ingen lide Uret og ingen gØre Uret. Romanens Analyse er 
saaledes usand fra Ende til anden. Den kan kun være Udtryk for nogle 

timelige ydre Foreteelser, fremkommet af forudgaaende Virkninger, som 

Romanen ikke giver nogen Oplysninger om, ligesom den brat slutter af 
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med HeltebelØnning og Skurkestraf uden at give Oplysning om Efter
virkningerne af disse Foreteelser. 

Da det ikke kan nægtes, at Romanbegivenhedeme, som udgØrende 
et Billede af Livet, kun kan eksistere som identisk med Virkninger af 

forudgaaende EnergiudlØsninger, og at disse ikke kan frakendes at have 

spillet en Rolle i Skurkens og Heltens Indstilling overfor hinanden, lige

som det heller ikke kan bestrides, at HeltebelØnningen og Skurkestraffen 

maa afstedkomme Virkninger, der ikke i al Almindelighed er egnede til 

at skabe Gensynsglæde eller Sympati imellem de to Personer, er Roma
nen jo slet ikke færdig. 

Man vil maaske paaberaahe sig, at Skurken og hans Hjælpere eller 

Venner alle er dræbte og som FØlge heraf ikke mere vil kunne være 

til nogen Gene for Helten. Men dette bevirker jo kun, at Romanen i 

en endnu stØrre Grad kun er en Brudstykkeanalyse. Den er ikke nogen 

KredslØbsanalyse. At slaa Skurken ihjel er ganske vist en LØsning, men 

det er den simpleste af alle LØsninger. Det er den LØsning, der kun 

kan udrinde af Primitivitet. Af virkelig Intellektualitet kan aldrig i 

noget Tilfælde opstaa en saadan LØsning. Der findes en anden LØs

ning, som er Naturens egen, og som alle tilsidst maa bØje sig for, og som 

derfor er den hØjeste, nemlig den, der faar Skurk og Helt til at omfavne 

hinanden i Sympati eller Kærlighed, og hvorved den hØjeste guddomme

lige Kontakt er sluttet og KredslØbet fuldendt. F Ør s t naar denne Kær

lighed eller Sympati har udlevet sig selv imellem Skurk og Helt, og 

en total Ligegyldighed er blevet dominerende, begynder et nyt Kreds

løb. FØrst her er Romanen færdig. 
437. Men ligesom Romanens fØrstnævnte Afslutning ikke var mate

matisk, saaledes er dens Begyndelse heller ikke matematisk, men er i 
stor Udstrækning Usandhed. l Virkeligheden, kosmisk set, eksisterer 

der ikke Helte. En Helt er et Væsen, der kan overvinde et andet Væ

sen. Men et V æ sen, der kan overvinde et andet V æ sen, er jo dette 

Væsen overlegen. Men at et overlegent V æ sen kan overvinde et under-
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legen t V æ sen, kan da ikke være nogen Heltegerning. At et Flertal over

vinder et Mindretal, er da ikke særligt flatterende. Helteanalysen er saa

ledes ogsaa kun en timelig Foreteelse. 

Men saa vil man maaske hævde, at hvis et Mindretal overvinder et 

Flertal, saa er dette Mindretals Personer da Helte. Men her bliver Prin

cippet jo det samme. Hvis et Mindretal overvinder et Flertal, saa har 

de overlegne Kræfter jo ikke været repræsenteret i selve Personernes 
Antal, men har derimod ligget i helt andre Foreteelser, der ikke paa 

nogen som helst M aade har været en H indring for M indretallets l dentitet 

som overlegen Magtgruppe. Og dens Sejr er saaledes i Realiteten kun 

en Overvindelse af en underlegen Magtgruppe ganske uanset Antallet. 

Og som FØlge heraf vil den, kosmisk set, ikke kunne have Krav paa 

nogen som helst H elteglorie. 

Saa er der endelig SpØrgsmaalet, om Skurken nu ogsaa er saa stor 

en Skurk, som det almindeligt antages. Da enhver hØjere intellektuel 

Forskning af Livet og Tilværelsen urokkeligt fØrer til den Analyse, "at 

ikke en Spurv falder til Jorden, uden at det er Guds Vilje," og at endog 

"vore Hovedhaar er talte", ligesom "det, et Menneske saar, det skal det 
hØste", vil det saaledes, kosmisk set, være umuligt for noget Væsen at 

opleve noget, det ikke selv har saaet eller er det dybeste Ophav til. 

N aar et Menneske derfor bliver Genstand for et andet Menne

skes ForfØlgelse eller Ubehageligheder, er det i Virkeligheden kun 

dets egen "Sæd", det er i Færd med at "hØste". Men naar man selv er 
den fØrste Aarsag til sine egne Lidelser, er man jo i allerhØjeste Grad 

"Skurken" s Medskyldige. J a "Skurken" har i Virkeligheden været den 

guddommelige Jordbund, i hvilken ens "Sæd" har kunnet trives. At 

dette ikke er saa behageligt, i Tilfælde, hvor "Sæden" er ForfØlgelse 

og Lidelse, som i Tilfælde, hvor "Sæden" er Glæde og Kærlighed, kan 

ikke lægges "Skurken" til Last. Dette, ikke at dØmme, vil saaledes, alt 

eftersom virkelig Intellektualitet faar Indpas i Jordmenneskenes Orien

teringsevne, blive en videnskabelig Erkendelse. De, der dØmmer, kan 
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saaledes kun være Væsener, der ikke har nogen hØjere intellektuel Forsk

ning af Livet bag sig, ganske uanset hvor stor en Position i "timelig" 

Analysering de saa end maatte sidde inde med. I det virkelige eller 

absolutte Livs Felt er de at henregne til de Væsener, om hvem der er 

sagt, at de "vandrer trygt, der hvor Engle ikke tØr træde". 

438. De gængse Romaner, Skuespil, Film og Eventyr, der kun ud

trykker en Helts Lovprisning og en Skurks Straf, er saaledes i aller

hØjeste Grad ufuldkomne, er usande Billeder af Livet. De udgØr ganske 

vist Kultur/aktorer, men de er ikke inspirerende for Acceptionen af 

Jesu Formaninger, tværtimod de er i allerhØjeste Grad stimulerende for 

Færdslen ad Vejen til V alhal. V ed deres, i det tyvende A ar hundrede, 

endnu eksisterende altbeherskende Repræsentation af dette "Helte

hjem"s oldnordiske Æresbegreber, udgØr de stimulerende Impulser for 

den Magtprincippets Heltedyrkelse og Straffebefordring, der som en 

FlodbØlge af Blodbesudling, Lemlæstelse, Udplyndring, Undertrykkelse, 

Fornedrelse, Haan og Terror i Ly af det fortidige Æresbegreb "Krig" 

forlængst har begyndt at skylle hen over Verden. J o, "Helte- og Straffe

moralen" fra "V al hal" er med dominerende M ajorite t saaet i den J ord

bund, vi kalder den jordiske Menneskehed. Og enhver HØst maa blive 

et Resultat af det, der er saaet. At saa Lidelse og Straf maa give Li

delse og Straf til H Øst. Vil man have Lykke og Kærlighed, maa man 

saa Lykke og Kærlighed. En Roman, en Belæring eller Videnskab, 

der ikke viser dette, udgØr en Analyse, der ikke har noget med Mate

matik eller Virkelighed at gØre. 
Og ligesom en Roman eller Belæring er en uvidenskabelig Analyse, 

saalænge den ikke har forenet Skurken og Helten i Sympati og Kær

lighed og dermed belyst hele KredslØbet eller Energiernes Opgaaen i 
en Ligevægt eller Kontakt med de Energier, der eksisterer forud og 

bag efter den analyserede Tings fysiske Bestaaen, saaledes er ogsaa et

hvert Billede af selve Tilværelsen eller Verdensaltet en uvidenskabelig 

eller for Matematik blottet Analyse, saalænge den ikke udviser det Kreds-
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lØb, vi her i Symbol Nr. 9 har demonstreret. l denne Analyse har vi set 
enhver Energiimpuls i sit fulde KredslØb. Vi har set, at dens Afslut
ning er Begyndelsen til et nyt KredslØb, og saaledes fortsættende, 

hvorved vi ser den i Harmoni med Evigheden eller i Kontakt med V ær
diemes evige Bestaaen. Alt, hvad der er til, maa altid vedblive at være 
til. Noget kan ikke blive til intet, ligesom intet ikke kan blive til 

noget. 

439. Med Hensyn til den Analyse, vi i nærværende Afsnit og igen

nem Symbol Nr. 9 har faaet, da er den at udtrykke som en absolut Hel

hedsanalyse af det Problem, den omhandler. Vi har i store Træk set 

alle Universets eller Altets Grundenergier gaaende op i et Sammenspil, 

der er udgØrende et hundrede Procents logisk Led i en Evighedsfort
sættelse. Vor Analyse er saaledes et Evighedsfacit, hvilket vil sige et 

Facit, der aldrig kan blive anderledes. Det er altsaa ikke et relativt 

Facit, Symbol Nr. 9 udtrykker, men et fysisk Udtryk for den Kombina
tion af Universets bærende Love, der i sin Natur aldrig har begyndt 

og aldrig kan ophØre at eksistere, Love, der afviger fra alle andre eksiste
rende Love derved, at de ikke som disse er et Resultat af forudgaaende 
Tænkning, men udgØr evige Realiteter. De er selve Guddommens 
vegetabilske, animalske og mineralske Struktur. De er det bæ

rende i Guddommens sande Legeme og Bevidsthed og maa alene af 
denne Grund være evige og urokkelige. H vis de ikke var dette, maatte 

Guddommen jo være begyndt. Men noget, der har Begyndelse, er en 
timelig Ting. M en da en timelig Ting kun kan eksistere som en Virk
ning af en forudgaaende Aarsag, maatte Guddommen saaledes erkendes 

som identisk med en Virkning af noget forudgaaende. M en noget, der 
er en Virkning af noget forudgaaende, er jo en "skabt Ting". Og Gud

dommen maatte saaledes være en "skabt Ting". Og denne "skabte Ting" 
maatte afvige fra alle andre "skabte Ting" i Verden ved at være uden 
en "Skaber". Nævnte "skabte Ting" maatte saaledes have skabt sig selv. 
Men hvordan kunde den det?- FØr den var skabt, var den jo ikke 
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til, og naar den ikke var til, kunde den umuligt skabe sig selv. Noget, 

der ikke er til, er lig "Intet". Og at have dette "Intet" til Basis for et 

Verdensbillede eller for Verdensaltet kan ikke være et tænkende M en
neske værdigt. En saadan Basis er jo ganske blottet for Logik. 

Ikke desto mindre er det denne Indstilling, den jordiske Videnskab 

har, ja, endog indtil hundrede Procent (om end ubevidst) saalænge, 

den afviser en Guddoms Eksistens eller Altets Identitet som et levende 

Væsen og V resenernes UdØdelighed. Et Verdensbillede, der hviler paa 

en saadan Fornægtelse, peger uvægerligt tilbage paa et absolut "Intet'' 

som sit fØrste Facit og er saaledes selve Kontrasten til Virkeligheden. 

Det er Kulminationen af U sandhed eller Overtro og er dermed timelig 

eller forgængelig. Det udgØr ikke noget Evighedsfacit, er blottet for 

Matematik eller virkelig Videnskab. 

440. En Kontrast til dette uvidenskahelige Verdenshillede er saa

ledes den kosmiske Analyse, vi her igennem Symbol 9 har faaet af 

Grundenergiernes Kombination og Kredsløb. Denne Analyse er et Evig

hedsfacit. Den demonstrerer Energiernes Funktion som en Evigheds

funktion og udtrykker, hvorledes disse passer ind i den Evighed, som 

de netop skal udfylde. Da den sande Virkelighed er Evigheden og ikke 

Timeligheden, maa alt, hvad der er i Universet eller Verdensaltet, i sin 

hØjeste Analyse passe ind i denne Evighed. En Analyse, der kun passer 

ind i det timelige, er forgængelig, maa forandres i F o r hold til det time

liges Forandring. Men da det timelige har sin Rod i Evigheden, eller 

med andre Ord, Evigheden er det Hus, i hvilket alt timeligt lokaliseres, 

eller er det "faste Punkt", hvorpaa alt timeligt stØtter sin Bevægelse, 

maa alle hØjeste Analyser vise denne det timeliges Forbindelse med det 

evige eller dette "faste Punkt". l modsat Fald bliver Analysen meget 

mangelfuld. Da alt timeligt er det samme som Skabelse, og Skabelse 

igen er det samme som Bevægelse, og Bevægelse ikke kan konstateres 

eller beregnes korrekt uden i Forhold til et fast Punkt, vil alle Analyser 

af det timelige, der ikke udtrykker sit Forhold til Evigheden, saaledes 
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kun være timelige og dermed forgængelige. Det er saadanne Analyser, 

vi kalder "relative". 
At relative Analyser ikke kan være varige Kulturfundamenter er 

naturligvis givet. Relative Analyser er jo Analyser, i hvilket det sete 

afhænger af Øjet, der ser. Det analyserede er altsaa afklaret eller til

slØret i samme Forhold, som den analyserendes Sansesæt er klart eller 

uklart eller med andre Ord er fuldkomment eller ufuldkomment. 

At relative Opfattelser af den samme Ting kan være meget afvi

gende fra hverandre, er ikke vanskeligt at komme til Erkendelse af. 

Man behØver blot at sammenligne en i Ørkenens Tørke og Hede dØende 

Mands Opfattelse af Vand med en i Oceanet druknende Mands Syn 

paa den samme Ting. De to Opfattelser, man her faar, er ikke den 

virkelige Analyse af V andet, men derimod mere en Analyse af de to V æ· 

seners ulykkelige Situationer. Relative Analyser af Verdensaltet eller 

kosmiske Foreteelser er paa samme Maade mere Analyser af de paa· 
gældende Analysers Ophavs midlertidige timelige Tilstand, deres Af· 

hængighedsforhold til Position, Ære, Rigdom, Lidelse, materiel Lykke 

og Ulykke, end af de nævnte kosmiske Realiteter, de foregives at skulle 
udtrykke. 

441. Derfor kan ingen som helst skabe absolutte kosmiske Analyser, 

fØr et tilstrækkeligt moralsk Trin er naaet, hvilket vil sige, et Trin, 

hvor Forskeren er i harmonisk Kontakt med alle Livets Foreteelser, saa· 

ledes at der faktisk ikke er noget eller nogen, han er imod. Kun en 

sjælelig UberØrthed af alle de timelige Foreteelsers Indvirkning paa 

Sansesættet kan skabe den Ro og U partiskhed, igennem hvilket det 

timeliges Forbindelse med Virkeligheden uhindret kan skues. Kun en 

Skuen paa denne Betingelse kan være "kosmisk Klarsyn". Igennem 

dette Syn er Oplevelserne ikke mere blot timelige, men ogsaa kosmiske, 

og hermed udlØsende det sande eller virkelige Syn af Guddommen, hans 

Organisme, Bevidsthed og evige Væren. Man ser hans Aasyn funklende 

og straalende igennem enhver timelig Foreteelse, igennem enhver Lyd, 
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enhver Vibration, enhver F arve. Guddommen er et Ocean af Lys. Og 
det er dette kosmiske Facits Urokkelighed, Symbol Nr. 9 i særlig Grad 

vil gØre til Kendsgerning for ethvert Menneske, efterhaanden som det 
bliver i Stand til at hæve sig op over det relatives Sfære og saaledes fri 

af timelige Baand kan begynde at se ind i selve Livet eller Tilværelsens 

absolutte Zone. 



l l. K a p i t e l. 

TANKEKLIMAER 

442. Vi har nu igennem forrige Kapitel og igennem Symbol Nr. 9 

faaet et fØrste Indblik i de evige Kraftkil der, der staar til J eg' ets Raa· 
dighed. Ja, vi har faaet et fundamentalt Omrids af selve Universets 

eller Altets samlede Energimasse. Vi har set, at denne fremtraadte i 
seks store fra hverandre afvigende Grundarter, der paa Basis af en 

syvende Energis Tilstedeværelse dog evigt er tilknyttet hverandre i et 

urokkeligt Samarbejde, hvis ligesaa evige Resultater er et Kredsløb, 

vi i "Livets Bog" har lært at kende under Begrebet "Spiralen". Denne 

Betegnelse har dette KredslØb faaet, fordi det af Individerne eller de 

levende Væsener genopleves i hØjere og hØjere med hinanden forbundne 

fortsatte Gentagelser. Denne Oplevelse er det levende Væsens 

Manifestation, Tilværelse eller Oplevelse af Livet. Samme Oplevelse 

kommer derved til at forme sig som en evigt opadgaaende "spiralformig" 

Bane. I Henhold til Grundenergiernes særlige Sammenspil bliver denne 

Bane, for det levende V æ sen, en evigt skiftende Oplevelse af Primitivitet 

og Intellektualitet, der igen henholdsvis for samme V æ sen i Virkelig

heden betyder det samme som en evigt Omskiftning af Hvile og Ar

bejde, og iØvrigt liggende til Grund for hele den Kontrastvirkning, paa 

hvilken al Oplevelse, Sansning eller Erkendelse af Tilværelsen beror. Vi 

har lært at kende disse Grundenergier under N avne, jeg har givet dem, 

hver især efter den Rolle eller Virkning, de afstedkommer i de levende 

Væseners Bevidsthed, og hvilke Navne derfor vil lyde med gammel

kendte Klange for Forskeren. Enhver, derernaaet frem til at begynde 
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Studiet af Tilværelsen ved Hjælp af "Livets Bog", kender jo i For

vejen lidt til "Instinkt", "Tyngde", "FØlelse", "Intelligens", "Intuition" 
og "Hukommelse". Alt, hvad der kan forekomme i Bevidstheden i Form 
af Tanker, Sjæleliv eller hevidsthedsmæssige RØrelser, vil uundgaaeligt 

være et Spil, i hvilket de nævnte Energier hver for sig er mere eller 

mindre repræsenteret. Uden disse Energier vilde der saaledes ikke være 
nogen som helst Form for Liv. Alt, hvad der eksisterer, er i Virkelig

heden kun en Kombination eller et Sammenspil af disse Tankeenergier. 

Det er dette Sammenspil af Kræfter, der udgØr den "Blæst", med hvil

ken Gud "indblæste Adam Livsens Aande". Disse Energier udgØr saa

ledes, for det levendeVæsens Jeg, en Slags Atmosfære, ved hvis Hjælp 

det "aander", hvilket vil sige, manifesterer eller levendegØr sig selv. 

Denne Atmosfære rummer hilledlig set haade Solskin og Graavejr, Regn 

og TØrke, Snesjap og Slud, Storm og Stille, Vulkaner og Jordskælv, med 

andre Ord, den danner forskellige Slags "Klimaer'' i J eg' ets Bevidst

hed eller Tankeverden. Vi kan derfor kalde disse "Klimaer" for "Tanke

klimaer". Disse er bedre kendt i den daglige Tilværelse under Begre

berne: Glæde, Sorg, Angst, Længsel, Fanatisme, Ærgerrighed, Hovmod, 

Hidsighed, Had, Gridskhed, Forelskelse, Skinsyge, Misundelse samt 

mange flere. 

443. De levende V æ seners Tankeverden er saaledes fyldt med mange

artede hØjst forskellige Tankeklimaer, paa samme Maade som deres 

fysiske Verden er fyldt med meteorologiske Klimaer. Og ligesom disse 

sidstnævnte Klimaer ikke altid er i Menneskenes Favør, ja, i Virkelig

heden i stor Udstrækning er livsfarlige, somme Steder for kolde, 

andre Steder for varme, nogle Steder for fugtige, andre Steder for 

tØrre, nogle Steder feherhefordrende, andre Steder befordrende Cykloner, 

OversvØmmelser og Jordskælv, saa Menneskene har maattet byde dem 

Trods, saaledes er Tankeklimaerne heller ikke altid i Jeg'ernes umid

delbare Favør. Ligesom Menneskene har maattet overvinde de livsfar

lige Foreteelser i de fysiske Klimaer ved at hygge Huse, ved at skabe 
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Varmeanlæg, ved at iklæde sig TØj, ved at skabe Vandingsanlæg, bygge 

Dæmninger, Diger og Dræninger, ved at skabe rent fysiske Kraftmaski

ner, ved at skabe Modgift imod Tropesygdomme, almindelige Sygdomme 

etc. og derved er blevet i Stand til saa at sige at kunne bebo hele Kloden 

eller i det mindste at kunne færdes paa den overalt fra Pol til Pol, 

saaledes maa Menneskene ogsaa tage Kampen op imod de livsfarlige 

Tankeklimaer og lære at overvinde dem, hvis de vil opnaa en Tilvæ

relse, der er hævet op over Dyrets primitive Bevidsthedsniveau. 

At Tankeklimaerne i ubehersket Tilstand er umaadelig livsfarlige, 

og at Menneskene endnu i en overordentlig stor Udstrækning staar alde

les uvidende overfor dette, bliver til urokkelig Kendsgerning igennem 

det mentale Kaos, hvori Jordmenneskenes LivsfØrelse navnlig i vor Tid 

befinder sig. 

Medens Menneskene allerede er meget vel orienteret overfor de me

teorologiske Klimaer og forstaar at beskytte sig her, vi ser aldrig en 

Polarekspedition iklædt TropetØj eller en Tropeekspedition udstyret 

med Pelsværk, saa er de kolossalt desorienteret, naar der er Tale 

om de mentale Klimaer. Her nægter Menneskene til Tider at tage 

Klæder paa Kroppen og styrter sig ud i Kulden splitternØgne og -

fryser ihjel, og til andre Tider er de i "Tropeklimaer" iklædt Over

frakker og Pelsværk og gisper dØende efter Kølighed. Dette vil igen 

sige, at Jordmennesket til Tider fylder sin Bevidsthed med Tanke

materier, der er den rene Gift, der virker dræbende, lemlæstende eller 

tilintetgØrende paa det selv, hvilket vil sige paa dets Bevidsthed og der

fra underminerende paa dets fysiske saavel som dets sjælelige Evner og 

Fremtræden. At J ordmenneskene ikke er i Kontakt med de mentale 

Klimaer, derom vidner tillige de mange Aandssvage- og Sindssygehospi

taler, der nu oprettes Verden over. Aandssvaghed og Sindssygdom skyl

des i Realiteten en Benyttelse af altfor store Mængder af giftige Tanke
materier, en altfor svag Kontrol med disse Materiers Indpas i Bevidst

heden og derved en altfor svag Beskyttelse imod dem. 
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Ligesom de fysiske Klimaer paa visse Steder af Kloden er direkte 

nedbrydende for den menneskelige Tilværelse, hvis de ikke i Kraft af 

Menneskenes Erfaringer eller Klogskab blev imØdegaaet med Modfor· 

holdsregler eller Beskyttelsesforanstaltninger, saaledes er Tankeklima· 

erne ogsaa paa store Omraader absolut nedbrydende eller Ødelæggende 

for Menneskenes naturlige Fremtræden, hvis de ikke bliver imØdegaaet 

med Beskyttelsesforanstaltninger. Dette har Jordmenneskene allerede 

paa et tidligt Stadium begyndt at erkende. Dette bliver til Kendsger· 

ning igennem alle de mere eller mindre rigtige, eller formentlig rigtige, 

Modforanstaltninger, de forlængst har begyndt at manifestere og stadigt 

forsØger at udvikle. 

444. Disse Modforanstaltninger er alle uden Undtagelse manifesteret 

under det fælles Begreb, vi kalder "Moral". "Moral" udgØr saaledes en 

begyndende Vejledning i at beherske Tankeklimaer, paa samme Maade 

som "Videnskaben" er en begyndende Vejledning i Beherskelsen af 

fysiske "Klimaer". "Moral" udgØr altsaa i Princippet det samme for 

Tankeskabelse, som "Videnskab" udgØr for fysisk Skabelse. 
N aar Videnskab og Moral i Princippet er det samme, hvorfor ud

trykker man saa disse to Foreteelser ved forskellige Navne? - Jo, det 

er fordi de nævnte Foreteelser, i deres rent ydre Fremtræden, er hØjst 

forskellige, skØnt de udgØr samme Princip. De bliver derfor ogsaa fejl

agtigt opfattet som to hinanden absolut uvedkommende Faktorer. Grun· 

den til de nævnte Foreteelsers Forskelligartethed er udelukkende kun 

et UdviklingsspØrgsmaal. Som nævnt er Videnskaben en Vejledning i 

Erkendelsen af Sandheden i de fysiske Klimaer eller Aarsugen til de 

ydre Foreteelser, medens Moral er en Vejledning i Erkendelsen af Sand

heden i "Tankeklimaer", hvilket vil sige i de indre sjælelige RØrelser 
eller villiebefordrende Forestillinger. Af disse to Foreteelser: Videnskab 

og M oral, er den sidstnævnte den ældste og mest fundamentale og - evigt 

fortsættende. Den er til Stede i det levende Væsen under alle mulige 

Forhold eller Tilstande, ligegyldigt om det ved det eller ikke. 
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445. Det ligger i det levende Væsens Natur, allerede i dets fØrste 

begyndende spæde tankedannende Væsen, at opfatte alle ydre Foreteel

ser eller Oplevelser som "Livsytringer", hvilket vil sige som levende 

Væseners Villieudtryk eller Manifestationer. Naturmenneskene ser saa

ledes en "Aand" eller "Aander" bag alle Foreteelser i Naturen. Det 
opfatter Stormen, Kulden, V armen, V andenes LØb, Mørket, Lyset, Stene, 

Klipper, Bjærge, Træer, Blomster o. s. v. som mystiske levende V æ

seners Udtryk. Det samme gælder deres Oplevelser af Sorger, Ulykker 

og Lidelser saavel som al deres Lykke. Ogsaa her er det, i deres Opfat

telse, mystiske Væsener, der er medbestemmende i deres onde eller 

gode Skæbne. 

Vi ser saaledes, at det primitive Menneske, der endnu ikke er naaet 

frem til Analyseringsevnens særlige Brug, rent "instinktmæssigt", hvil
ket vil sige rent automatisk, opfatter alt omkring sig som Udtryk for Liv 

eller Bevidsthed. Men dette udgØr jo i Princip den samme Livsform som 

den, under hvilken det "kosmisk bevidste" Væsen lever. Der er kun den 

Forskel, at det primitive Menneske ikke, saaledes som det "kosmisk

bevidste" Væsen, har intellektuel Analyseringsevne, kan ikke gØre sig 

de mystiske levende Væsener bag de fysiske Foreteelser begribelige, 

ligesom det paa Grund af den manglende Analyseringsevne heller ikke 

klart kan gØre sig U ni versets eller Livets bærende Grundlove begribe

ligt. Kort sagt det maa udelukkende leve paa sit "Instinkt'', hvilket vil 

sige den fra dets Oplevelse af den forudgaaende Spirals intellektuelle 

Zone nedarvede "C. Viden" eller Vanefunktion. Igennem "Saligheds

riget" er Væsenets Længsler imod en primitiv Zone jo blevet saa stærkt 

gældende, at det helt og holdent i den ny Spirals fØrste Zoner: "Mine

ralriget", "Planteriget" og "Dyreriget", er indstillet paa at opnaa 

en Mættelse af Oplevelsen af Primitivitet eller Kulminationen af alt, 

hvad der kommer ind under Begrebet Disharmoni eller dette at være 

paa tværs af Loven for Tilværelse. Med dette som en indre altbeher

skende Drivkraft bliver dets Legemsskabelse udelukkende præget 
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heraf. Disse Legemer bliver saaledes glimrende Redskaber for Primitivi

tet og Overtrædelse af Loven for Tilværelse og naar sin Kulmination i 

Form af Rovdyrlegemer. 

Med Udgangen af "Salighedsriget" har V æ senerne jo ingen som helst 

Interesse i den hØje Intellektualitet, der i saa hØj Grad i "den gud
dommelige Verden" har givet dem Mætteisen af Harmoni og Fuldkom

menhed, og der er derfor intet som helst i Individets Higen ind i den 

ny Spiral, der kan holde dets "kosmiske Bevidsthed" i Live. I dets fØrste 

Stadier eller Zoner i denne ny Spiral bliver Individets Manifestations

legemer derfor heller ikke opbygget som Redskaber for "kosmisk Be
vidsthed", tværtimod, de er umulige Redskaber i saa Henseende. Der

imod bliver de de mest glimrende Redskaber for en Dagsbevidstheds

form, i hvilken Individerne efterhaanden kun kan gØre sig fysiske Op

levelser realistisk begribelige. 

M ed Skabelsen af denne Dagsbevidsthedsform har det levende Væsen 

altsaa udelukket sig selv - efter eget Ønske - fra Tilværelsens virke

lige Intellektualitet eller hØjeste Viden og dermed fra dens absolutte 

hØjeste Fuldkommenhed og mest straalende Harmoni. 

Men "Spiralvandringen" eller det, vi her paa Jorden kalder "Udvik
ling", foregaar ikke i Spring. V æseneme kan ikke pludselig springe fra 

"den guddommelige Verden" s Harmoni og Fuldkommenhed og deres der 

tilegnede Vane til at bo i, eller til at betjene sig af, Spiralens mest fuld
komne Legemer, til kun at skulle betjene sig af dens mest ufuldkomne 

eller primitive Redskaber for Manifestation. Den hØje intellektuelle 

Tilværelse er blevet en fundamental V anebevidsthed og kan som FØlge 
heraf kun overvindes med Skabelsen af en ny V anebevidsthed. Og denne 

Skabelse kan kun ske ved en ny Tilvænning eller Træning, der igen 

er det samme som en permanent Gentagelse af de Manifestationsformer, 

der kan udgØre de Øvelser, af hvilke det Ønskede Mesterskab kan blive 

til. Selve "Spiralvandringen" kan saaledes kun befordres i et særligt 
bestemt Tempo. Dette kan, som vi senere skal se, nok undertiden forceres 
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saavel som forsinkes lidt, men det kan aldrig passeres i Spring eller 

pludselige Ryk. Det har i det store og hele et meget jævnt harmonisk 

Forløb. 

Disse her nævnte Omstændigheder bliver saaledes Aarsagen til, at 

vi mØder Spiralens fØrste levende Væsener, der har begyndt at give sig 

bevidste fysiske Udtryk, som Væsener, der ikke har andet tilbage af 

deres tidligere "kosmiske Bevidsthed" end dens "C. Viden", og denne 

endda kun fremtrædende i en temmelig fremskreden degenererende 

Form. At den er degenererende er naturligvis en SelvfØlge, da der, 

som fØr nævnt, i Individets Bevidsthed, grundet paa den store Mættelse 

af den himmelske Tilstand, ikke er noget som helst Begær efter at holde 

den i Live, men snarere en fundamental FrastØdning imod den til 

Fordel for det store Begær, Individet i den paagældende Del af Spiralen 

har efter den rent primitive fysiske Tilværelse eller Oplevelse, og hvor

ved denne sidste Livsform nødvendigvis tilsidst maa faa et altdomine

rende Overtag over Individets Fremtræden. 

446. Forskellen imellem det primitive N at urmenneske og det, paa 

J orden eksisterende, kosmisk bevidste Menneske, er saaledes ikke en 

Artsforskel, men kun en Gradsforskel. Disse Væsener har begge to -

"kosmisk Bevidsthed". Men medens det for det sidstnævnte Væsen gØr 

sig gældende, at dets "kosmiske Bevidsthed" er i sine Begyndelsesstadier 

for "opadgaaende" Tilstand, og igennem disse bliver til fysisk Dags

bevidsthed, er det hos det fØrstnævnte gældende, at dets "kosmiske Be

vidsthed" er i sine sidste Stadier for "nedadgaaende" Tilstand og, som 

allerede antydet, forlængst er udgaaet af Væsenets Dagsbevidsthed og 

derfor kun efterladende nogle svage Tendenser i Form af ubevidste Vane

funktioner eller "C. Viden". Disse sidste Rester af en fortidig "kosmisk 

Bevidsthed" kendes i den daglige Tilværelse under Begrebet "Instinktet". 

Instinktet hos de levende Væsener er saaledes kun Ruinerne af dets 

tidligere "kosmiske Bevidsthed". Og det, vi her i "Livets Bog" under 

Begrebet "lnstinktenergien" udtrykker som den fØrste bærende Grund-
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energi i Spiralen, er Reaktionen af disse Bevidsthedsruiners Møde med 

de ydre Energier eller Foreteelser, der betegner Indgangen til den ma

terielle fysiske Verden. 

447. Saa overordentlig guddommelig og fundamental er denne him

melske Bevidsthed, at den selv i DØden, igennem dens Lig eller Ruiner 

kan befordre en hel Tilværelseszone og endda blive en Aabenbaring af 

overjordisk Straaleglans eller et betagende guddommeligt V ælde. Det 

er saaledes himmelske Væseners dØende "kosmiske Bevidsthed", der 

ligger til Grund for SkØnheden i Spiralens fØrste Zoner. Denaabenbarer 

sig igennem Krystalliseringens Formdannelser. De vidunderskØnne Frost

blomster paa vore Vinduer en kold Vinternat eller den Glasklarhed eller 

Kolorering, i hvilken de ædle Stene fremtræder, saavel som hele V ege

tutionens altbeherskende Blomsterflor og Farvepragt, skyldes de bag 

disse Foreteelser eksisterende ]eg'ers hendØende "kosmiske Bevidsthed" s 

Automatfunktioner. De er de himmelskeVæseners Overleveringer fra en 

tidligere Spirals Lys kulmination. 

Takket være "kosmisk Bevidsthed" vil Spiralens mØrkeste Zoner saa

ledes aldrig være uden noget himmelsk Lys. ]a, selv i Krigens, Lidelser

nes Hjemstedszone er dette Lys, som udtrykt i "Livets Bog", Stykke 183, 

igennem Blomstervældet Inspirationskilde for Kunstnere, Forfattere og 

Videnskabsmænd. Det er Livets eller N uturens egne Kærtegn overfor 

sunde og syge, overfor lykkelige og ulykkelige. 

]o, "kosmisk Bevidsthed" er den fundamentale Bærekraft i Univer

set. Den er Kulminationen af Livets Oplevelse. Den er selve Guddom

mens egen Bevidsthed. 

448. Alt, hvad der findes i V æ senernes Bevidsthed under Begrebet 

"Instinkt", er saaledes i Virkeligheden den sidste Rest af den "kosmiske 

Bevidsthed", der har hjemme i den forudgaaende Spirals sidste Zoner. 

Med nævnte V æ seners Udgang af "Salighedsriget" har den nævnte Be

vidsthedsform forladt de paagældende V reseners Dagsbevidsthed. Stærkt 

optaget, som disse V resener er, i Kraft af den Ekstaseenergi, de i "Sa-
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lighedsriget" udvikler ved deres Koncentration paa og stærke Længsel 

imod Primitivitet, er den "kosmiske Bevidsthed" stillet meget i Skygge. 

Og der er derfor ingen Momenter i V resenerne paa dette Stadium, der 

er saa stærke, at de kan fastholde nævnte Bevidsthedsform i de ny be

gyndende Organismer i den ny Spirals begyndende Zoner. Kun det, der 

er blevet til en fundamental "C. Viden" eller Automatfunktion, over

lever denne V resenernes March igennem Spiralens fØrste Zoner, og naar 

ligesom at faa en lille Renæssance i V resenernes Bevidsthed i de Stadier, 

hvor disse er naaet saa langt frem, at de begynder at tage Skikkelse som 

Menneske, eller med andre Ord de Stadier, i hvilke de begynder at op

dage dem selv adskilt fra Omgivelserne. Med denne Opdagelse begynder 

]eg' et at opfatte sig selv som et levende Væsen. Før denne Opdagelse 

anede det i V irkeligheden ikke sin egen Eksistens. Det er denne Bevidst

heds form, hvor Erkendelse af sit eget Væsen endnu mangler, der udgØr 

"Dyret" s Bevidsthed i Renkultur. 

449. Det almindelige Dyr har altsaa ingen Erkendelse af sit eget 

V æ sen. Det oplever kun den ydre Verden. Det ser kun, hvad der ved

kommer Selvopholdelsesdriften. Det er kun koncentreret paa sin FØde, 

Mage og sit Afkom. Men disse Foreteelser er alle noget, der forekommer 

udenfor V æ senet. Og kun, hvad der saaledes forekommer udenfor det 

selv, har det Evne til at erkende eller opdage Eksistensen af. 

Det kan naturligvis nok fØle Smærte, Sult og Tørst, men ikke engang 

disse Foreteelser kan bringe det paa Tanker om dets egen Identitet som 

henholdsvis udgØrende "Jeg" og "Det". En saadan Fornemmelse kan 

"Dyret" i Renkultur aldrig opleve. FØrst naar det igennem en længere 

Udviklingsperiode begynder at faa menneskelige Tendenser, vinder en 

saadan Reflektionsevne, som her er nØdvendig, langsomt Indpas i dets 

Bevidsthed. M en saa er det ikke længere et "Dyr" i Renkultur, saa er det 

et begyndende "J ordmenneske". 

Saadanne begyndende "Jordmennesker" er forlængst uddØde her paa 

J orden. Imellem den nulevende mest primitive Menneskeart og den mest 
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fremskredne Dyreart savnes der jo adskillige Mellemled. Vi skal senere 

i "Livets Bog" komme tilhage til, hvorfor disse Mellemled savnes her 

paa Kloden. 

Naar "Dyret" saaledes ikke har opdaget sig selv og derfor kun sanser 

andre Tings Eksistens, skyldes det udelukkende den Omstændighed, at 

det hovedsageligt kun mØder Farer og U lemper fra disse andre Ting. 

"Dyret" har derfor hele Tiden maattet koncentrere hele sin begyndende 

Begavelse og Reflektionsevne paa den ydre Verden. Her var der altid 

Farer, der maatte tages Stilling til. Fra det selv, dets egen Identitet eller 

indre "Selv" kom der aldrig nogen Fare. Hele dets Bevidsthed og Or

ganismeskabelse var Automatfunktion, var "C. Viden" fra en tidligere 

Spirals intellektuelle Sfære. Alle dets individuelle FornØdenheder, saa

som dette at spise og drikke, Forplantning eller Skabelsen af de Fore

teelser, der befordrede Artens Bestaaen, dets Organismes særlige Funk

tioner, Udstyr eller Tilpasning til Klima og Livsbetingelser etc. var 

Foreteelser, der automatisk udvoksede som Resultater af en længst for

svunden fortidig dagsbevidst Hjernefunktion, en "C. Viden", der helt 

og holdent garanterede eller muliggjorde disse Realiteters Manifestation 

uden nogen nuværende intellektuel Spekulation eller Tænkning. Disse 

Foreteelser manifesteres ganske udenom Væsenets nuværende Dagsbe

vidsthed. Da alle dets Begær og Længsler saaledes i Virkeligheden for

længst var inkarneret i selvstændige Organer, blev de ikke mere baaret 

eller opretholdt ved bevidst Tænkning. De eksisterede i Dyrets Organisme 

som Livsbetingelser, der maatte opfyldes. Dyret havde derfor ingen An

ledning til Reflektioner over noget som helst vedrØrende dets eget V æ

sens Natur, Lyster eller Længsler. Alt dette var Automatfunktion eller 

"C. Viden". Derimod blev det efterhaanden mere og mere en Kilde til 

Tænkning, naar dets ubevidste, medfØdte Natur kolliderede med den 

ydre Verden. Her var der hele Tiden en Modstand at overvinde. Og denne 

Modstand blev saaledes det udlØsende Moment for Tilblivelsen af Intel

ligens og senere Intellektualitet hos Væsenet i den ny Spiral. Den ydre 
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Verden blev saaledes det levende Væsens fØrste Opdagelse i nævnte 

Spiral. Opdagelsen af det selv, dets egen Identitet og Væsen, var Tanke

foreteelser, der fØrst kom langt senere ind i dets Bevidsthed. Tigeren, 

der jager sit Bytte, saavel som Byttet, der bliver jaget af Tigeren, aner 

absolut intet om sig selv. Hele deres Bevidsthed er optaget af ydre Fore

teelser. Tigeren er en ydre Foreteelse for Byttet, og Byttet er en ydre 

Foreteelse for Tigeren. Fundamentet for disseVæseners MØde eller For

bindelse med hinanden skyldes saaledes Aarsager, der har sin Rod i de 

medfØdte Automatfunktioner og ligger udenfor deres nuværende Dags

bevidsthed. Derimod kommer det i allerhØjeste Grad til at ligge indenfor 

de samme V reseners Dagsbevidsthed eller villiebefordrende Tankesfære, 

hvorledes dette MØde skal forlØbe. Her bliver Spekulation delvis nØd

vendig for begge Parter. Byttet maa udvikle sine Tanker og Evner i 

Retning af at kunne undgaa eller overvinde sin ForfØlger, og Tigeren 

udvikler sin bevidste Tankemanifestation til Fremme for den stØrst 

mulige Angrebsevne eller ForfØlgelsesoverlegenhed. Men ingen af disse 

Foreteelser tilskynder eller nØdvendiggØr for de to Væsener nogen F orm 

for Spekulation eller Tænkning over dem selv eller deres "]eg". Der er 

endnu ingen Livsfare forhundet med ikke at kende sig selv, medens det 

er overordentligt livsfarligt, for V æ senerne paa de samme Stadier, ikke 

at kende andre Væsener eller de ydre Foreteelser. Dette er Grunden til, 

at V resenerne paa et vist Udviklingsstadium i Spiralen fremtræder som 

V æ sener, der kun har Sansningen eller Bevidstheden rettet udadtil imod 

den ydre Verden, medens de endnu er ganske ude af Stand til at kunne 

rette Blikket indad imod deres egen indre Verden. Det er dette Sta

dium eller Afsnit af Spiralen, der udgØr "Dyreriget", og hvortil det jor

diske Menneske endnu hØrer. 

450. Men som fØr nævnt er det jordiske Menneske ikke et "Dyr" i 

Renkultur. Det har nemlig til en vis Grad begyndt at opdage sig selv. 

Det er denne Opdagelse, det selv betegner under Begrebet "Jeg". Dette 

Begreb er det fØrste Udtryk for Væsenets Erkendelse af sig selv som 
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adskilt fra den ydre Verden. I dette Begrebs KØlvand kommer saa alle 

de andre Betegnelser for Væsenets Selvstændighed eller Opdagelse af 

dets eget Væsen. Det siger: "Min Organisme", "mit Hoved", "mine Hæn

der", "mine Øjne", "mit Hjerte", "mine Lunger" o. s. v. Det har saa· 

ledes efterhaanden faaet Kendskab til sin egen V æsensnatur. Dette Kend

skab er allerede saa gammelt hos alle Jordmennesker, at det til en vis 

Grad er "C. Viden" eller Automatfunktion. Men dette Kendskabs Hori

sont er endnu ikke ret stor. Det omfatter i Realiteten kun selve den 

fysiske Organisme. De bag denne eksisterende, usynlige eller saakaldte 

"immaterielle", Foreteelser er endnu ganske udenfor det almindelige 

Jordmenneskes bevidste Horisont, paa samme Maade som "Jeg'et" eller 

Væsenets Selverkendelse ligger udenfor de Væseners bevidste Horisont, 

vi almindeligvis kalder "Dyr". Og det er da ogsaa denne Mangel paa 

hØjere Viden eller Selverkendelse og de heraf fØlgende endnu levende 

Tendenser i Væsenerne, der danner Grundlaget for deres l dentitets 

Fremtræden som tilhØrende Dyreriget. 

Mellem Jordmennesket og det almindelige, som "Dyr" opfattede, V æ

sen, er der altsaa den Forskel, at det fØrstnævnteVæsen har "Jegbevidst· 

hed", medens denne totalt mangler hos sidstnævnte Væsen. 

J ordmennesket er saaledes et Væsen, hos hvem "J egbevidstheden" er 

i sin fØrste spæde V orden. Dets Viden om sig selv strækker sig kun til 

dets fysiske Organisme. M en at denne er en skabt Ting, til hvilket det 

selv er O p havet, og det derfor maa have eksisteret forud for denne Ska

belse og saaledes ogsaa vil kunne eksistere i Tiden efter Organismens Op

hØr eller Undergang, kan det endnu ikke gØre sig bevidst i. Det udØde

lige "Noget" eller "J eg' et" i Organismen, som udgØr Væsenets virkelige 

"Selv", har det endnu ikke selvoplevet. 

Jordmennesket har altsaa det Plus fremfor det almindelige Dyr, at 

medens det sidstnævnte Væsen kun har opdaget den udenom sin Or

ganisme eksisterende ydre Verden, har Jordmennesket opdaget, ikke 

alene den ydre Verden, men ogsaa sin Organisme. 
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451. Med denne Opdagelse, og i Kraft af samme Organismes mere 

fremskredne U d vikling og den hermed forbundne begyndende U dvik

ling af "Jegbevidsthed" eller sjælelige Evner, er det, at den i V æ senet 

dØende "kosn1iske Bevidsthed" faar en ny Opblussen, en Slags sidste 

Krampetrækning. 

I denne begyndende spæde "Jegbevidsthed" er der en lidt stØrre 

Udfoldelsesmulighed end i den primitive almene Dyrebevidsthed for 

den aftagende "kosmiske Bevidsthed". Og denne faar saaledes, i Form 

af "Instinktet", her en Renæssance. 

At "Instinktet" udgØr den medfØdte "kosmiske Bevidsthed" fra den 

forudgaaende Spirals intellektuelle Zoner, kommer til Syne derved, at 

Væsenet, som tidligere nævnt, overfor den ydre Verden og de hermed 

forbundne Detailler eller Foreteelser, i Princip er indstillet paa samme 

Maade som det længere fremme i Spiralen fremtrædende "kosmisk be

vidste" Væsen. Det ser alle de nævnte Detailler og Foreteelser som "Livs

ytringer". Denne Indstilling er rent automatisk og derfor afslØrende sig 

selv som "C. Viden", der igen kun kan eksistere som et Resultat af en 

tidligere dagsbevidst Tænkning. 

Igennem de forskellige uddØde Naturmenneskearter og helt op til 

de nulevende mest primitive ]ordmennesker, ja, helt frem til og dybt ind 

i de saakaldte civiliserede Folkeslag, gØr denne fortidige "kosmiske Be

vidsthed" i Form af "Instinktet" sig gældende. Alt, hvad der kommer 

ind under Begrebet ReligiØsitet, faar saaledes Kraft fra denne Tilstand 

i de paugældende Væseners Bevidsthed. Alle Trosformer og de herpaa 

baserede Sekter og Samfund, hviler ligeledes udelukkende paa et Funda

ment af denne fortidige, men nu ubevidste "kosmiske Bevidsthed". Og 

det er denne ubevidste Tilstand, der bevirker, at de religiØse og aande

lige Foreteelser kun kan blive en Trossag. Denne Trossag er altsaa rigtig i 

sit Princip, saalænge den laderVæsenerne se alle Detailler, eller kort sagt, 

alle Bevægelser i Tilværelsen som "Livsytringer" eller N uturkræfterne 

som Resultater af mægtige overfysiske Væsener, saasom "Guder", "en 
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Guddom" eller et "Forsyn". Saalænge Væsenet endnu fast "tror" paa 

saadanne Væseners Eksistens, er det endnu under Indflydelse af sin tid

ligere "kosmiske Bevidsthed", ja, er i Princip analog med Væsenerne 

hinsides "den store Fødsel", kun med den Forskel, at disse er "dags· 

bevidste" i de hØjere Foreteelser, medens det fØrstnævnteVæsen kun er 

"troende". 
452. Men da den fortidige "kosmiske Bevidsthed" er dØende, hvilket 

vil sige er i Aftagende og har sin latente Zone indenfor de Udviklingssta· 

dier, hvorpaa Jordmenneskene befinder sig, er det givet, at samtidig 

med nævnte Bevidstheds Aftagen, maa den paa samme Bevidsthed ha· 

serede Opfattelse af Tingene som "Livsytringer" ogsaa være i Aftagende. 

Og dette er da ogsaa, hvad vi bliver Vidne til. Vi ser, at Væsenerne mere 

og mere taber Troen paa Guder og F o r syn, bliver M uterialister og naar 

helt ned til en ligefrem Benægtelse af alt Liv uden for deres egen og Dy
renes V æsensart. Planter og Mineralier, alle Naturkræfter, hele den 

umaadelige Skabelse, der foregaar i og omkring dem, frakender de en· 

hver Form for levende Ophav, skØnt nævnte Skabelse er et umaadeligt 

V æld af Planmæssighed, er en hundrede Procents BevisfØrelse for intel

lektuel Kunnen. Men alt dette er en lukket Bog for Væsener, der har 

mistet Evnen til at tro og endnu ikke har intellektuelle Evner til at gØre 

sig disse Ting til Viden. 

Men denne mentale MØrketilstand er jo et uundgaaeligt Led i selve 

SpiralkredslØbets Fuldkommenhed, ja, er intet mindre end den totale 

Opfyldelse af det af Væsenerne, under deres totale Mættelse af Harmoni 

og Viden i "den guddommelige Verden", urokkeligt nærede Ønske. Det 

er mod denne Oplevelse, at alle Væsenernes Længsels. eller Begærkræ f· 

ter har været mobiliseret. Det er denne Oplevelse, der er det store Lys 

for alle Væsener, der er blevet mættet til Overflod af "den guddomme· 

lige Verden" s Atmosfære. Og dette kommer da ogsaa til Syne med urok

kelig Beviskraft igennem alle de saakaldte "hedenske" Religioner. Vejen 

til Valhal eller de hedenske "Himmeriger" gaar ikke igennem dette at 
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"vende den hØjre Kind til, naar man bliver siaaet paa den venstre", men 

derimod igennem dette, flittigt at drage sit Sværd af Skeden og i stØrst 

muligt Omfang myrde og dræbe alt, hvad der er paa tværs af ens Ønskers 

eller Længslers Maal. At den "kosmiske Bevidsthed" maa dØ, eller den 

hØjere Viden om, at "den, der ombringer ved Sværd, skal selv omkomme 

ved Sværd", maa udslettes af Bevidstheden, for at saadanne Tenden

ser kan blive autoriserede Idealer, og de hermed forbundne primitive Be

gær og Længsler kan naa Kulmination og Opfyldelse, er naturligvis en 

SelvfØlge. Og det er Kulminationen af denne MØrkebegærzone, der kom

mer til Syne i enhver Krig eller paa enhver Krigsskueplads, privat saavel 

som offentlig. 

453. Her vil enkelte Læsere naturligvis mene, at Krigssituationer 

som Regel ikke er noget, man Ønsker, men noget der opstaar som en 

uundgaaelig NØdvendighed f. Eks. som Beskyttelse imod Undertrykkelse, 

Tilhagevisning af Angreb eller Overfald, som Forsvar for Rettigheder 

o. s. v. Og det er ogsaa rigtigt, at Menneskeheden i Virkeligheden er saa 

langt fremskreden i Udvikling, at Krig ikke mere er saa lysende et Ideal 

som i svundne Tider, og i Realiteten ikke Ønskes af dens Ophav, men 

mere af dem betragtes som en absolut paatvungen NØdvendighed. M en 

denne Side af Sagen er jo kun, hvad der er synligt i Nuet eller Krigens 

UdlØsningsØjeblik. Enhver Krigs sande Aarsag ligger absolut ikke i Nuet, 

ja, er for de nulevende Jordmenneskers Vedkommende Aartusinder for

ud. De Krige, der i Dag er erklæret eller forberedes, har ikke sin virke

lige og dybeste Rod i de Aarsager, de i Dag opgives at være baseret paa. 

Disse er i Realiteten kun ydre fysiske udlØsende Momenter. Disse Mo

menter er saa igen i Virkeligheden vibrerende ReaktionsbØlger fra en 

længst forsvunden Tidsperiode med helt andre dagsbevidste Idealer og 

autoriserede Moralforskrifter end de, der i Dag sØges indØvet som Vejen 

til Fuldkommenhed. 

At det netop er saaledes, er Gang paa Gang uomstØdelig bevist igen

nem den Omstændighed, at mange krigsfØrende Magter har haft en 
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autoriseret M oral, der ganske udgØr en diametral Modsætning til Krig. 

Dette gælder navnlig for de M agters Side, der kalder sig "kristne". H er 

gælder det, at den autoriserede tvungne M oral- eller Religionsundervis

ning i Skolerne indeholder saadanne fundamentale Forskrifter som: 

"stik dit Sværd i Skeden, thi hver den, der ombringer ved Sværd, skal 

selv omkomme ved Sværd", - "vend den hØjre Kind til, naar du bliver 

slaaet paa den venstre",- "hævner eder ikke selv i elskelige, jeg vil be

tale, siger den Herre Zebaot", - "elsk din Næste som dig selv" o. s. v. 

og som netop gennem Tusinder af ligesaa autoriserede Præster doceres 

fra de samme Magters Statskirker eller religiØse Institutioner. 

Da Kristendommen uden disse I dealer ikke paa nogen som helst 

Maade kan være "Kristendom", er Krig saaledes en Foranstaltning, der 

ikke under nogen som helst Form kan komme ind under Begrebet "Kri

stendom". At Krig ikke desto mindre kan forekomme som en Skæbne, 

der er en "moralsk" NØdvendighed, beviser kun, at denne "Moral" og 

Skæbne ikke har noget med "Kristendom" at gØre. 

Hvor stammer nævnte Moral og Skæbne da fra?- Svaret er ligetil. 

Nævnte kan kun stamme fra en Tidsperiode, der var forud for Kristen

dommen. Dette stemmer ogsaa fuldt overens med de virkelige Fakta. M o

ral og Skæbne fØr Kristendommen var jo netop baseret paa Krig. Kun 

de, der var dygtige i Kamp, var Helte, var kvalificerede til Datidens 

Himmerige. Jo, Krigen var denne Tidsperiodes eneste attraaværdige Le

vemaade. Krig var det eneste, der gav Adgang til "Valhal", gav Adgang 

til Gudernes Yndest. Desuden var denne Levemaade den mest naturlige 

Fortsættelse af Dyrenes, af hvilken Jordmennesket jo var oprundet. 

454. Men da Jordmennesket saaledes igennem en millionaarig Til

værelse, indeholdende dets Passage igennem de kØdædende Planters Til

stand, igennem den almindelige dyriske Færden i Oceanerne og hen over 

Kontinenterne, og nu sidst dets begyndende Mennesketilværelse, har haft 

Krig til absolut uundgaaelig Livsbetingelse og dermed til allerhØjeste 

moralske Basis, er det givet, at denne Levemaades millionaarige Prægning 
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af Individets Tanke- og Sjæleliv og Organismens Skabelse har sat et saa 

dybt Spor, at det ikke lader sig fjerne Øjeblikkelig, selv ikke med den 

bibelske Bjærgprædiken, hvis skØnne Ord er det stØrste og det sundeste 

og dermed det mest vægtige, der overhovedet kan siges i denne V er den. 

Og FØlgen maa da nØdvendigvis blive den Kendsgerning, som Jordmen

neskene nu allerede har levet mange Inkarnationer paa, nemlig den, at de 

udgØr Væsener, i hvem den millionaarige krigeriske Levemaade er domi

nerende V anebevidsthed, kun hæmmet af nogle enkelte endnu spinkle 

eller nyfØdte Evner i Retning af Skabelse af en diametral modsat Leve

maade, hvilket vil sige Humanitetens eller Kærlighedens. 

At denne Levemaade er nyfØdt lader sig ikke bortforklare i Betragt

ning af det U dviklingspanorama, vi her har for os. H vad betyder vel 

det, at Menneskene kan fØre de fØrste svage Profetier eller Forjættelser 

om de fØrste elementære Former for nævnte humane Levemaades Be

gyndelse nogle Aartusinder tilhage i ovennævnte Panoratna, naar Krigs-, 

Drabs- eller Magtlevemaaden, i V resenernes universelle Stamtavle, kan 

fØres helt tilhage til deres Fremtræden som kØdædende Planter. Det 

humane Tankeklima, hvad enten det viser sig som Buddhisme, Kristen

dom eller anden F orm for human ReligiØsitet, er endnu kun so1n en lille 

nyfØdt Stjerne at regne paa dette Tidspanoramas umaadelige Himmel. 

M ed andre Ord, Krigsmoralen eller Krigskræfterne i J ordmennesket re

præsenterer i jordisk Eksistens Millioner af Aar, medens Fredsmoralen 

eller Humaniteten i samme Eksistens kun repræsenterer Aartusinder. 

Intet Under at Krigen med saa overvældende Majoritet endnu kan rase 

hen over Verden, og at Menneskenes humane Tendenser eller sympatiske 

Anlæg endnu er saa famlende og svage, at de i enhver Krigssituation bli

ver sat helt ud af S pillet af den umaadelig overlegne millionaarige kri

geriske V anebevidsthed, der automatisk straks træder i Funktion i den 

givne Situation. Det er kun i ganske enkelte Tilfælde, at et Væsen lige

som Kristus tØr bruge de sympatiske Anlæg i Forsvarets Tjeneste og 

vende den hØjre Kind til, naar det bliver slaaet paa den venstre. I al Al-



582 Livet3 Bog 

mindelighed er de millionaarige dyriske Kræfter i Individet saa domine

rende overlegne og rutinemæssige i Forhold til de langt yngre humane 

Tendenser, at Jeg'et faktisk ikke har noget Valg. Det har saaledes to 

Forsvarsvaaben, hvoraf det ene udgØres af de rutinemæssige Drabs- eller 

Ødelæggelseskræfter, og det andet, af de i dette Panorama svage nyfØdte 

eller begyndende humane og intellektuelle Tendenser. M en da disse sidste 

Tendenser kun repræsenterer nogle faa Aartusinder, udgØr de, i et umaa

deligt stort Omraade indenfor Jordmenneskehedens Mentalitet, endnu 

kun "A. Viden", medens Krigs- eller Drabstendenserne, med deres mil

lionaarige Tradition, forlængst er blevet til "C. Viden" overalt i den 

samme Menneskeheds hele Mentalitet. Dette vil igen sige, at de 

krigeriske Tendenser i Virkeligheden endnu udgØr Væsenernes naturlige 

rnedf(Hlte eller fra Fortiden nedarvede Anlæg, der automatisk træder i 

Funktion, naar de nØdvendige UdlØsningsmomenter er til Stede, ganske 

uafhængigt af om Væsenerne vil det eller ikke. 

Disse medfØdte Krigskræfter kommer i Renkultur til UdlØsning i de 

Anfald, vi kalder "Raseri" eller "Hidsighed". Saadanne Anfald udgØr 

den dyriske Mentalitet i dens Kulmination. De er derfor en Dyd i de Sta

dier i U d viklingen, hvor de er en Livsbetingelse, blandt andet for de 

Væsener, vi kalder "Rovdyr". De er en automatisk Mobilisering af alle 

Drabs- eller Ødelæggelsestalenter i Væsenet til Fordelfor Overvindelsen 

af den Modstander eller det Bytte, det er en Livsbetingelse for det at 

overvinde. Desto stØrre Evne Væsenet har til Mobilisering af disse, paa 

dette Stadium livsbetingende, Kræfter, desto tilsvarende stØrre Evne 

har det til at hævde sig i den samme Zone. Og nævnte Anfald kan derfor 

som nævnt kun være en Dyd paa nævnte Stadium. 

455. Men Væsenerne kan ikke altid være Sejrherrer. De maa ogsaa 

gennemleve en lang Række Stadier i saadanne N eder lag, ForfØlgelse og 

Undertrykkelse som de, deres Sejrherretilværelse har kostet andre V æ

sener. Denne Lidelsestilstand, som stadig vil være FØlgerne af en Til

værelsesform, hvori det er M agten, og ikke Retten, der udgØr den auto-
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riserede Livsmoral, kan ikke undgaa at udvikle Væsenernes Mentalitet. 

Overfor denne permanente Faretilværelse har Instinktet ikke været nok. 

Væsenets Sanse- og Tænkeevne er blevet umaadeligt skærpet, ligesom 

det Utal af Lidelser, det har gennemgaaet, ogsaa har sat sit Spor i dets 

Bevidsthed i Form af en Evne. Denne Evne er "MedlidenhedsfØlelse" 

eller den fØrste begyndende spæde Basis for al Udvikling af humane 

Tendenser i Væsenet. "Medlidenhed" er i Virkeligheden intet mindre 

end en ubevidst Erindringsgenkaldelse af oplevede Lidelser. Den ad

skiller sig fra den almindelige Form for Oplevelse af Erindringer derved, 

at Sted- og Tidsbetegnelse mangler. Kun selve Smærte- eller Lidelses

feltet i Erindringen kan i dette Tilfælde gaa over i Dagsbevidst

heden ved Erindringsoplevelsen. Dennne Erindring fornemmes der

for ikke af Individet som en Erindring, men derimod som et Slags F an

tasibillede. 

V ed en almindelig fuldkommen Oplevelse af Erindring forekommer 

baade Tiden og Stedet for Oplevelsen af den erindrede Begivenhed i 

Jeg'ets Dagsbevidsthed. Og Jeg'et "husker" denne Begivenhed som en 

passeret Selvoplevelse. Dette er ikke Tilfældet med Erindringer 

fra tidligere Inkarnationer. Her er baade Sted- og Tidsbetegnelsen, ja, 

selve den erindrede Begivenheds Tilknytning til J eg' et som dets egen 

personlige Oplevelse, udgaaet af Dagsbevidstheden. Kun selve Smærte

billedet eller Lidelsesdetaillerne bliver tilbage i Jeg'ets Bevidsthed i den 

ny Inkarnation og er her blevet til "C .Viden" og fremkaldes automatisk, 

hver Gang Individet bliver Vidne til Begivenheder, der er i Slægt med 

Lidelsesbilledet i den fra Fortiden nedarvede ubevidste Erindring. 

M en idet denne Erindring saaledes er ubevidst, idet J eg' et ikke 

husker den som sin egen personlige Oplevelse, og ikke husker Tid eller 

Sted for dens Tilblivelse, fornemmes den slet ikke af sit Ophav 

som en Erindring. Lidelsesdetaillerne i denne, som er de eneste, der 

overgaar i den ny Dagsbevidsthed, bliver derfor kun oplevet af Væsenet 

som "Fantasibilleder". Disse fremkaldes som nævnt automatisk, naar 
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Væsenet bliver Vidne til et andet Væsens Ulykke eller Lidelse. Der op

staar da en Konfrontation imellem Væsenets "Fantasibillede" og den 

Begivenhed, der overgaar det andetVæsen som en Ulykke eller Lidelses

tilstand. V ed Hjælp af denne automatiske Konfrontation med Begiven

heden udenfor og Væsenets "Fantasibillede", der jo, om end ubevidst, 

er en Opbygning af mobiliserede Erindringsbilleder fra Væsenets egen 

Selvoplevelse, faar det Evnen til at bedØmme Begivenheden udenfor. 

Hvor rigtig denne BedØmmelse vil være, vil altsaa være afhængig af, 

hvor nær beslægtet dets opbyggede "Fantasibillede" er med den ydre 

Begivenhed. Om der er noget Slægtskab, vil igen være afhængigt af, om 

Væsenet i det hele taget har oplevet en lignende Begivenhed eller Situa

tion, som den den ydre Begivenhed udtrykker. Har det ikke det, har det 

ingen Evne til at bedØmme eller gØre sig denne begribelig. Ja, der fore

kommer maaske nok i heldigste Tilfælde et TillØb til den automatiske 

ll1obilisering af de ubevidste Erindringsbilleder, men naar der ikke er 

nogen af disse, der er beslægtet med den ydre Begivenheds Detailler, kan 

Væsenet ikke fØlelsesmæssigt reagere overfor den, ligegyldigt hvor lidel

sesfuld eller medfØlelsesværdig den saa end maatte forekomme. Væsenet 

forbliver ganske koldt overfor den. 

Men er den ydre Begivenhed hos Næsten af en saadan Natur, at Til

skueren har mange beslægtede Detailler til den i sit ubevidste Erindrings

materiale, vil den automatiske M o bilisering jo gØre "Fantasibilledet" 

tilsvarende ntere korrekt, og dets O p hav fornemmer saa i tilsvarende 

Udstrækning igennem dette sin Næstes Lidelse og kan dermed gØre sig 

denne helt begribelig og vil, hvis ikke stærkt hæmmende J(ræfter griber 

ind, reagere til Fordel for sin Næstes Befrielse af Lidelsen. Og det er 

denne Reaktion, vi kalder "M ed lidenhed". 

456. Da Medlidenhedsevnen saaledes i Realiteten er haseret paa 

Erindringshilleder fra fortidige Oplevelser, er det klart, at den ikke kan 

være fuldkommen i den fØrste Etape af dens Skabelse. Et V æ sen, i hvem 

denne Evne begynder at udvikles, hvilket altsaa vil sige, det jordiske 
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Menneske, har derfor ogsaa en meget uensartet Medlidenhedsevne. Et 

saadant V æ sen kan i nogle Lidelsesfelter fØle en næsten altoverskyg

gende Medlidenhed, medens det i andre Felter kan aabenbare en bar

barisk, dyrisk UfØlsomhed eller mental Kulde. Men dette er jo ganske 

selvfØlgeligt. Thi de fØrste Felter er jo netop Situationer, til hvilke 

Væsenet har en Overflod af tilsvarende Oplevelser bag sig og saaledes 

har et tilsvarende Erindringsmateriale til Opbyggelse af det nØdvendige 

"Fantasibillede", der er Basis for Medlidenhedsreaktionen, medens sidst

nævnte Felter er Situationer, til hvilke Væsenet ikke har tilsvarende 

fortidige Oplevelser bag sig. Det er da som FØlge heraf nØdsaget til 

at være blottet for Erindringsntateriale til Opbyggelse af det "Fantasi

billede" eller den Forestilling, der er Basis for M edlidenhedsreaktionen. 

Og denne maa derfor nØdvendigvis udeblive. 

457. Men paa de Felter, hvor Væsenet ikke kan danne sig korrekte 

"Fantasibilleder", der kan det heller ikke komme i Kontakt med Virke

ligheden. Der har det ikke fortidige Oplevelser, hvilket vil sige, Erfa

ringer nok. Og der, hvor det ikke har Erfaringer nok, der er det mindst 

vidende og kommer derved nØdvendigvis i stØrst Udstrækning til at fejle, 

hvilket vil sige, udlØse Handlinger, der er i Strid med Naturens Love 

eller Loven for Tilværelse. Dette vil igen ufejlbarligt affØde tilsvarende 

Disharmoni, hvilket vil sige Sorg og Smærte i Væsenets Liv eller Til

værelse. Men en saadan Tilværelsesform giver jo Væsenet de manglende 

Erfaringer, hvorved det faar det nØdvendige Erindringsmateriale til Op

byggelsen af Medlidenhedsevnen og saaledes bliver garderet mod Gen

tagelse af de samme Fejltagelser. Derved bliver Medlidenhedsevnen 

mere og mere fuldkommen. Og Væsenet kommer tilsidst til at kunne 

fØle Medlidenhed i alle Livets Felter. Og paa dette Stadium er Med

lidenhedsevnen blevet identisk med U ni versets evigt fØrende og styrende 

Kraft, hvorved dens Ophav fØler sig "et med Faderen". Denne Kraft 

er nemlig identisk med det, vi kalder "Kærlighed". Og med dette Tanke

klimas permanente Forekomst i Individets Væsen indgaar den kosmi-
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ske Bevidsthed" atter i Dagsbevidstheden, og Individet fortsætter sin 

Spiralpassage ind igennem de intellektuelle Verdener. 

458. Det er denne store Idealtil værelse, der er V erdensgenlØsnin

gens eller de humane Religioners store Fremtidsmaal. Men som vi fØr 

paapegede, er disse humane Kræfter eller sympatiske Anlæg i det almin

delige Jordmenneske endnu i sin fØrste spæde Begyndelse, medens de 

brutale Drabs- eller Ødelæggelseskræfter derimod er millionaarig Vane

bevidsthed i sa1nme V æ sen. De humane eller sympatiske Kræfter i V æ· 

senet er derfor endnu nærmest kun "A. Viden", hvilket vil sige teoretisk 

eller dagsbevidst Viden, der i praktisk Handling endnu er baseret paa 

rent dagsbevidst Villieudfoldelse. De er endnu ikke i ret stor Udstræk· 

ning blevet til selvstændig Vanefunktion eller "C. Viden", der automa· 

tisk udlØser sig i de givne Situationer, saaledes som Tilfældet er med de 

mØrke Anlæg, Raseri eller Hidsighed. De lyse Kræfter maa derfor endnu 

i stor Udstrækning eksistere som Hjernefunktion eller rent dagsbevidst 

Villiefunktion og er saaledes, som naturlige Anlæg betragtet, endnu 

meget ufærdige. Der bliver derfor en væsentlig Forskel i Tilskyndelsen 

til Udfoldelse af de dyriske eller mØrke Kræfter og i Tilskyndelsen til 

Udfoldelsen af de virkelige humane eller menneskelige Tendenser eller 

sympatiske Anlæg. l fØrste Tilfælde udlØser Kræfterne sig autoutatisk 

i de givne Situationer og bevirker i værste Tilfælde, f. Eks. i Hidsighed 

eller Raserianfald, en fuldstændig Lammelse af de intellektuelle eller 

humane Kræfter i Væsenet. Hvis ikke det var saaledes, vilde der ikke 

være noget i Verden, der hed "Anger" eller "Fortrydelse". Ethvert Men

neske fortryder som Regel sin, i Hidsighed manifesterede, ubeherskede 

Udfoldelse og de heraf frembragte Virkninger. Og man siger om et saa

dant Væsen, at det "ikke var sig selv" i denne Tilstand. Men denne Op

fattelse er ikke rigtig. Væsenet var sig selv, men blot fremtrædende et 

Øjeblik i sin millionaarige, hundrede Procents dyriske V ane funktion, 

altsaa en Tilstand i hvilken det har været "sig selv" igennem umaadelige 

Sekler af Tid. 
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Naar dets Medvæsener ikke desto mindre siger, at det "ikke er sig 

selv", skyldes det kun den Omstændighed, at denne dyriske Tilstand 

ikke er permanent hos Væsenet, men at det ogsaa har en intelligens

mæssig vaagen, dagsbevidst, behersket Optræden, i hvilken Tilstand det 

netop betragtes af Medvæsenerne som værende "sig selv". 

459. Men disse to Tilstande er karakteristiske for det jordiske Men

neske. Og det er da ogsaa dem, der ligger til Grund for Begreberne "det 

onde" og "det gode". "Det onde" er saaledes Udtryk for den nedarvede 
dyriske Vanebevidsthed med de brutale Tendenser, medens "det gode" 

er Udtryk for de, i Menneskehedens Historie "nyfØdte" humane Ten
denser, der endnu ikke i ret stor Udstrækning er blevet til V anebevidst

hed, og derfor hovedsageligt kun kan befordres som dagsbevidst V illie

funktion eller "B. Viden". Disse humane Tendenser vil efterhaanden 

blive til en altdominerende Vanebevidsthed eller "C. Viden", hvorved 

Væsenet atter kommer tilbage til den Kontakt med de hØjeste Kræfter, 

der betinger den "kosmiske Bevidsthed" s Tilbagekomst i Individets 

Sjæleliv som permanent Dagsbevidsthed. 

460. Som vi her har set, udgØr Individets Forhold til den "kosmiske 
Bevidsthed" hele Grundlaget for Karakteren af dets Manifestation og 

Fremtræden i Spiralen. Nævnte Bevidsthed udgØr den allerhØjeste Kon

takt, det levende Væsen kan komme i til alt det Øvrige i Tilværelsen, og 

vil saaledes være det absolutte Grundlag for al Fuldkommenhed i Uni

verset. J a, den udgØr Væsenets Oplevelse af selve Guddommens egen Be

vidsthed. Den "kosmiske Bevidsthed" bliver derfor den fundamentale 

i al Tilværelse. Den er Rettesnoren eller M aalestokken for Skabelse af 

al Oplevelse af Liv. Al Afvigelse fra denne Bevidsthedsart er Primitivitet 

og skaber U fuldkommenhed, Disharmoni, Brutalitet og Ødelæggelse el

ler Undergang. M en da denne Undergang kun kan ramme Primitiviteten 

i Væsenet og de hermed forbundne Ødelæggelsesvirkninger, hvorved 

den "kosmiske Bevidsthed" atter bliver den altdominerende i Individets 

Dagsbevidsthed, og dette Domæne, som det fremgaar af Symbol Nr. 10 
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senere i "Livets Bog", udstrækker sig til de fem Sjettedele af hele Spira

lens Omraade, maa det erkendes, at det er denne Bevidstheds/orm, der 

er det eneste Lys i Verdensaltet, i hvilket den evige absolutte Sandhed 

kan opleves, bedØmmes og erkendes. Alle, der ikke har "kosmisk Bevidst

hed", beherskes indtil en vis Grad af Primitivitet. De er sovende V æ

sener, i hvem Evnen til at opleve Livets absolutte Virkelighed og deres 

egen hØje guddommelige Identitet og Herkomst som udØdelig GudesØn, 

midlertidigt er bragt i Hvile. 

461. Den "kosmiske Bevidsthed" udgØr saaledes, som vi her har set, 

et KredslØb. Den har et latent Stadium, hvorfra den tiltager henimod en 

Kulmination, hvorfra den atter aftager henimod en latent Tilstand og 

former hele det levende Væsens Oplevelse af Livet med dette sit 

Kredsløb. 

En hvilken som helst Form for Udfoldelse af Bevidsthed hos 

nævnte Væsen udgØr saaledes i Virkeligheden et Studium af, eller 

repræsenterer et Forhold til, "kosmisk Bevidsthed". Denne Bevidst

heds evige Rytme eller Bevægelse fra Latenthed til Kulmination 

og frem igen til en ny Latenthed og derfra atter frem til en ny 

Kulmination og saaledes fortsættende, ligger til Grund for V æse

nernes Oplevelse af Livet i Form af "Spiraler". En "Spiral" udgØres 

jo kun af et saadant Afsnit af Livsoplevelse, i hvilket den "kosmi

ske Bevidsthed" har gennemlØbet et enkelt af sine KredslØb og repræ

senteret sin Latenthed saavel som sin Kulmination i det levende Væsens 

Tilværelse. Denne Tilværelse bliver derfor udelukkende formet af disse 

to Tilstande og de opadgaaende og nedadgaaende Tilstande eller Stadier 

herimellem. 

Et hvilket som helst levende V æ sen vil saaledes repræsentere et eller 

andet af disse Stadier, hvorigennem dets Bevidsthedsforms særlige Plads 

i Spiralen eller i den "kosmiske Bevidsthed" s KredslØb afslØres. 

Naar de levende Væsener, der i Realiteten alle uden Undtagelse er 

kosmiske Væsener, er udØdelige Gudesønner, er tilsammen selve Gud-
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dommen, fremtræder saa hØjst forskelligt, som Tilfældet er, naar nogle 

fremtræder som Engle, Helgener og Kristus'er, og andre fremtræder som 

"Forbrydere", "Skurke" eller "Djævle", skyldes det udelukkende den 

Omstændighed, at de er knyttede til forskellige Stadier i den "kosmiske 

Bevidsthed" s Kredsløb. Hvert enkelt Væsens særlige Manifestation eller 

Bevidsthedsform er et særligt Tal paa dette KredslØbs "Urskive". Vi kan 

derigennem se, hvor det staar i den "kosmiske Bevidsthed" s "Middags-" 

eller "Midnatstime", i dens "Morgen-" eller "Aftentimer", hvilket hen

holdsvis vil sige i dens Kulmination og Latenthed, i dens opadgaaende 

og nedadgaaende Stadier herimellem. SpiralkredslØbet er saaledes den 

allerhØjeste Form for Væsenernes Oplevelse af Princippet "Dag" og 

"Nat". Ligesom det almindelige "DØgn" bestaar af Dag og Nat, hvilket 

vil sige en Lystid og en MØrketid, saaledes bestaar den "kosmiske Be

vidsthed" s KredslØb eller Spiralen ogsaa af en "Lystid" og en "MØrke

tid". "Lystiden" eller "Dagen" udgØres af de Stadier af "kosmisk Be

vidsthed", der gaar fra Kulminationen af "den guddommelige Verden" 

og igennem "Salighedsriget". Denne Del af det levende Væsens Tilvæ

relse udgØr dets kosmiske "M iddagsstund". 

De Stadier af "kosmisk Bevidsthed", der gaar igennem "Planteriget" 

og frem til Kulminationen af "Tyngderige t", udgØr Væsenets kosmiske 

"Eftermiddags-" og "Aftentimer", medens de Stadier af samme Bevidst

heds/orm, der gaar fra Kulminationen af "Tyngderiget" ( Jordmenneske

tilværelsen) og ind igennem "F Ølelsesriget" (det rigtige Menneskerige), 

udgØr den kosmiske "M idnatstilstand". 

De Stadier af "kosmisk Bevidsthed", der herefter fØlger ind igen· 

nem "V isdomsriget" og frem til Kulminationen af "den guddommelige 

Verden" udgØr det levende Væsens kosmiske "Morgen-" og "Formid
dagstimer". 

Da DØgnets Timer i Virkeligheden svarer til de forskellige Aarstider, 

vil det kosmiske "DØgn", vi her har set, ligeledes i Princip passe paa 

alle Aarstider. Middagsregionen vil saaledes svare til Sommeren, Efter-
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middags- og Aftenregionerne til Efteraaret, medens Midnats- og Mor

genregionerne henholdsvis svarer til Væsenernes kosmiske "Vinter" og 

"Foraar". 
Som det fremgaar af Symbol N r. l O, befinder det jordiske Menneske 

sig i Henhold hertil saaledes i Spiralens Vinter- og Midnatszone, der 

igen er selve den "kosmiske Bevidsthed"s Barnestadium. Spiralen udgØr 

saaledes et Princip, der inddeler det levende Væsens evige Tilværelse i 

"kosmiske Dage" og "Nætter'', "Vintre" og "Somre", og bliver derved 

selv udgØrende et "kosmisk Aar". 
462. Ligesom det almindelige fysiske Aar har sine skiftende Aars

tider, saaledes har det "kosmiske Aar" ogsaa sine. Og ligesom de fysiske 

Aarstider i Virkeligheden kun udgØr Reaktioner af den skiftende Sol- og 

J ordkonstellation, saaledes udgØr de "kosmiske Aarstid er" ogsaa kun 

Reaktioner af skiftende Energikonstellationer. Disse Energier kender vi 

her fra "Livets Bog'' som de syv Grundenergier. Og ligesom der bag de 

fysiske Aarstiders Manifestation ligger en central fØrende, eller alt Liv 

beherskende, Kraft, vi kalder "Solen", saaledes ligger der ogsaa bag de 

"kosmiske Aarstider" s Manifestation en, alt kosmisk Liv beherskende, 

Kraft. Denne Kraft udlØses gennem den syvende Grundenergi "Moder

energien". 

Nævnte Energi er saaledes i Virkeligheden "Solenergien" i den 

kosmiske Tilværelse. Ligesom Solen i den fysiske Tilværelse ligger til 

Grund for alle de i dens Domæne forekommende fysiske, atmosfæriske 

Forhold eller Klimaer, saaledes ligger ogsaa "Moderenergien" til Grund 

for alle de i dens Domæne forekommende Tankeatmosfærer eller Tanke

klimaer, hvilket igen vil sige alle mulige, i samme Domæne forekom

mende, F ormer for Bevidsthedsudfoldelse eller levende Væseners Mani

testationer. 

463. Men for at en Energi i det hele taget kan beherske noget, maa 

den være lovbundet. H vis Solen f. Eks. ikke var lovbundet, vilde dens 

Virkninger umuligt kunne blive planmæssige. Og der vilde da aldrig 
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nogen Sinde være opstaaet noget, der hed "fysiske Tilværelse". Gennem 

et System af Love bringes alle Grundenergierne frem til Aabenbaringen 

af en Kulmination af "Logik", hvilket vil sige den allerhØjeste Form for 

intellektuel Skabelse. Men Kulminationen af intellektuel Skabelse er 

det samme som Kulminationen af den allerhØjeste BevisfØrelse for Ener

giernes Identitet som udgØrende Bevidsthed eller Liv. 

UndersØger man en enkelt Energi, bliver man Vidne til, at den ikke 

kan tænke og handle. Den er saaledes i sig selv ganske blottet for Mu

ligheden eller Forudsætningen for at kunne manifestere selv den aller

mindste Form for Skabelse eller Aahenbaring af selvstændig intellektuel 

Kunnen. En saadan Egenskab finder vi kun eksisterende i de Realiteter, 

vi kalder "levende Væsener". Det bliver da her uomstØdeligt til Kends

gerning, at Energierne i sig selv ikke er det hØjeste i Livet eller Tilvæ

relsen, men at der maa være "noget" bag Energierne, der igennem eller 

ved Hjælp af disse kan aabenbare Intellektualitet og derigennem bevise 

sin urokkelige Tilstedeværelse i eller bag enhver F orm for SynliggØrelse 

eller Skabelse. Dette "Noget" har vi allerede tidligere her i "Livets Bog" 

herØrt under Begrebet "X. l". Nævnte "Noget" er i sig selv ikke Energi 
og kan saaledes ikke være en skabt Ting, men alle skabte Ting er derimod 

uundgaaeligt en Frembringelse af dette "Noget". Dette er altsaa de skabte 

Tings Ophav. Det er dette "Noget", der udgØr J eg' et bag ethvert levende 
Væsen. 

Da det samme "Noget", der saaledes er det allerhØjeste Element i 

Tilværelsen, ikke kan gØre sig synligt eller aabenbare sin Tilstedeværelse 

i Livet eller Altet uden igennem en Skabeevne og et Materiale, i hvilket 

det kan skabe, bliver samme "Noget" ganske uden Betydning eller lig 

"Intet", hvis disse to sidstnævnte Realiteter ikke eksisterede. Nævnte 

"Noget" eller J eg' et kan da heller ikke eksistere uden at være ulØseligt 

knyttet til sin Skabeevne og til M uterialet for denne Skabeevne, hvilke 

to Realiteter vi ligeledes fØr har omtalt her i "Livets Bog" henholdsvis 

under Begreberne "X. 2" og "X. 3". Disse tre Realiteter, som vi senere 
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i "Livets Bog", gennem Symboler og Specialanalyser, skal gØre nærmere 

Rede for, er saaledes i sig selv ganske uadskillelige og udgØr derfor en 

urokkelig Enhed. Da disse tre Realiteter tilsammen udgØr lige akkurat 

de tre Betingelser, der kræves, for at et "Noget" kan fremtræde som "et 

levende Væsen", har vi her for os det levende Væsens absolutte Grund

analyse. Ethvert levende Væsen udgØr saaledes et "treenigt Princip". 

Som vi senere skal se, bliver vi igennem denne Analyse af det le

vende V æ sen, nØdsaget til at erkende, at Verdensaltet i sig selv udgØr 

lige akkurat den samme Analyse eller aabenbarer for os at være sam· 

mensat af nØjagtig samme tre Principper, hvorigennem det bliver til 

Kendsgerning, at dette ogsaa er et levende Væsen. Og den for os, igen

nem de fremtrædende makrokosmiske Energier eller Naturkræfter, af· 

slØrede Logik faar her sin fuldkomne Forklaring, ligesom Begrebet 

"Guddom" eller "Forsyn" og de levende V reseneres Fremtræden i "Guds 

Billede efter hans Lignelse" ligeledes her faar sin RetfærdiggØrelse. 

464. Ethvert levende Væsens Fremtræden, dets Organisme saavel 

som dets Levevis og Tankemanifestation, er en Jongieren med Energier. 

Denne J ongleren bliver i Kraft af sin Logik eller Intellektualitet afslØ· 

rende det hag det fysiske Legeme skjulte "J eg", samt dets, ligeledes til en 

vis Grad, skjulte hØjeste Organisme, i hvilken Fundamentet for dets Ska

beevne har sit Sæde. Det er denne hØjeste Organisme, der i Virkeligheden 

er Individets "Evighedslegeme" og vil som saadan senere blive special

analyseret her i "Livets Bog". I dette "Evighedslegeme" opsummerer 

Individet hele sin Tilegnelse af Erfaringer eller Kundskaber, sine Ev

ner og Anlæg. U d fra dette Legeme skaber det sine fysiske Legemer og 

overfØrer sine Evner og Anlæg fra Liv til Liv. I dette Legeme overlever 

det saaledes sine fysiske eller jordiske Tilværelser. Det er denne Or

ganisme, der helt dækker Begrebet "X. 2". 

I dette hØjeste Legeme er det jordiske Menneske ikke dagshevidst. 

Men med Udviklingen af de humane Kræfter i dets fysiske Fremtræden, 

hvorved det naar frem til en vis Beherskelse af de intuitive Kræfter 
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eller "Intuitionsenergien", bliver V æ senet dagsbevidst i denne sin hØjeste 

og evige Organisme, kommer til at kende sig selv, sin egen hØje Identitet 

som GudesØn eller som værende "eet med Faderen". 

Denne Oplevelse sker, naar Væsenet er tilstrækkeligt modent dertil, 

igennem den særlige Proces, jeg her i "Livets Bog'' har udtrykt som "den 

store FØdsel". Og den herved stærkt forvandlede Tilstand i Individets 

Bevidsthed er det samme som "kosmisk Bevidsthed". 

465. "Kosmisk Bevidsthed" har saaledes sit Sæde i Individets "Evig

hedslegeme". Her har ]eg'et opsummeret sine hØjeste sjælelige eller in

tellektuelle Værdier. Her forekommer det Organ, jeg i "Livets Bog" har 

udtrykt som "Skæbneelementet". H er har det sine "Skæbne/rØ'' eller 

"Talentkerner". Det er denne Del af ]eg'ets Bevidsthed, der udgØr "Over

bevidstheden". Og det er herfra, det udsender sine Ønske- eller Begær

energier, dels i automatisk Form og dels i dagsbevidst Villieform. Dette 

sidste gælder dog kun Væsener med "kosmisk Bevidsthed". M ed disse 

Energier rammer det den ydre Verdens Energier, og der opstaar Skabelse 

eller Manifestation. De automatiske Funktioner udlØser sig i Organisme

skabelse, hvilket vil sige Skabelsen af de seks Manifestationslegemer: 

Instinkt-, Tyngde-, Følelse-, Intelligens-, Intuitions- og Hukommelsesle

gemet, der tilsammen danner den Del af ]eg'ets Bevidsthed, vi kalder 

"Underbevidstheden". Ethvert af disse Legemer udgØr saaledes kun et 

underordnet Organ i Væsenets "Over bevidsthed", men har dog til O p

gave, paa et vist Tidspunkt i Spiralens KredslØb, at bære Individets Dags

bevidsthed. Disse seks Legemer er Redskaber for Individets ]ongleren 

med, eller Beherskelse af, de seks tilsvarende Grundenergier i Tilværelsen. 

Og samme Væsens Dagsbevidsthed maa da ogsaa have midlertidig Ka

rakter eller Natur, alt efter det Underbevidsthedslegeme og den herigen

nem beherskende Grundenergis Natur, der i Øjeblikket bærer ]eg'ets 

Bevidsthed. Der bliver derfor seks forskellige Dagsbevidsthedsformer, 

en for hver Grundenergi. Men hver af disse Former udgØr kun en umaa

delig Variation af Individets særlige ]ongleren med, eller Beherskelse af, 
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den paugældende Grundenergi. Og det er disse seks forskelligartede Dags

bevidstheds/ormer, der ligger til Grund for Spiralens seks forskellige 

Riger, Zoner eller Tilværelsesplaner. Hvert af disse Tilværelsesplaner 

udgØr saaledes i Virkeligheden intet mindre end et Ocean af hØjst for

skellige Variationer af Jeg'ets Skabeevnes Udfoldelse i den paugældende 

Grundener gi. 

For det jordiske Menneskes Vedkommende er det Spiralens Grund

energi N r. 2, "Tyngdeenergi en", der bærer Individets Dagsbevidsthed og 

giver det Kulminationen i fysisk Fremtræden. Det er derfor, at samme 

Væsen kun er bevidst i denne fysiske Fremtræden, medens alt, hvad 

der ligger udenfor denne, for samme Væsen, ikke er blevet til Dagshe

vidsthed, men aBerhØjest kun udgØr en Trossag, en Gisning eiier en 

Formodning. 

466. Men da det jordiske Menneske mere og mere faar udviklet sit 

F Ølelseslegeme, vil dette Legeme efterhaanden komme til at bære dets 

Dagsbevidsthed. Væsenet vil da direkte kunne opleve de Problemer som 

Kendsgerninger, det i Dag maa nØjes med kun at kunne tro paa. Det 

nævnte Væsen er saaledes i Realiteten en Mellemting imellem de to For

mer for Dagsbevidsthed. Det er i nogen Grad et "Tyngdevæsen" og i no

gen Grad et "Aandsvæsen", hvilket henholdsvis vil sige et automatisk 

eller vanemæssigt, materialistisk Væsen og et begyndende reflekterende 

dagsbevidst villiebefordrende Væsen. 

Vi har saaledes her faaet optrukket de fØrste svage Konturer til de 

Realiteter, der bærer det levende Væsens Sjæleliv eller Tankeklimaer. 

Vi har set, at alt Bevidsthedsliv i Tilværelsen er "kosmisk Bevidsthed" 

paa forskellige Stadier, der igen tilsammen danner SpiralkredslØbet. End

videre blev vi Vidne til, at denne "kosmiske Bevidsthed" har sit Sæde i 

"Overbevidstheden" eller "X. 2". Ud fra dette "X." forplanter samme 
Overbevidsthed sig ned til et Legeme for J ongleren med hver af de seks 

Manifestationsenergier. Det levende Væsen faar derved seks Manifesta

tionslegemer, der hver især kun udgØr et Organ i et syvende Legeme. 
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Dette syvende Legeme er igen det samme som det fØr omtalte "Evigheds
legeme". Nævnte Legeme bliver saaledes Individets Generallegeme. Det 

udgØr Fundamentet for hele dets Fremtræden. Igennem dette skaber det 

sin Reinkarnation, der i Virkeligheden kun betyder Organskifte. Den 

Side af Reinkarnationen, Jordmennesket kender, er saaledes kun en Ud

skiftning af Overbevidsthedens Organ for fysisk Manifestation, hvilket 

vil sige Udskiftning af Væsenets fysiske eller kØdelige Legeme. 

467. Naar denne Udskiftning for det jordiske Menneskes Vedkom· 

men de tilsyneladende bliver saa drastisk, saa Væsenet faktisk ser eller 

opfatter den som "DØd" og "Undergang" og nærer en sand Rædsel for 

dens Indtræden, skyldes dette kun den Omstændighed, at samme Væsen 

endnu ikke har faaet de Centrer eller Organer tilstrækkeligt udviklede, 

igennem hvilket det bliver i Stand til at gØre sig dagsbevidst i Overbe

vidstheden eller faar "kosmisk Bevidsthed". 

Med den "kosmiske Bevidsthed" s Indtræden forsvinder al DØdsfrygt 
eller Rædselfor egen Undergang ud af Individets Bevidsthed. Samme 

Individ bliver, med de nævnte Organers U d vikling, bevidst i sin egen 

urokkelige Evighedstilværelse, ser sig selv som sit eget Livs absolutte ene

vældige Hersker og Ophav, ser sit eget Liv som absolut urØrligt, usaar

bart eller ukrænkeligt. Kun i dets Skabelsesprocesser er det underkastet 

evige Love. Men disse udtrykker i deres hØjeste Instans kulminerende 

Kærlighed og betinger eller garanterer alle levende Væsener, mikrokos

miske og mellemkosmiske saavel som makrokosmiske, denne deres evige 

Identitet som Livets og DØdens Herre, deres Tilværelse i "Guds Billede 

efter hans Lignelse", deres l dentitet som værende "eet med Faderen". 

468. Hele dette Bevidsthedsliv har altsaa sit dybeste Sæde i "Evig

hedslegemet". Herfra udsender V æ senet enten bevidst eller ubevidst sine 

Impulser, og hertil gaar Konsekvenserne af de udsendte Impulser til

hage. Og det paagældende Væsens Aahenharing eller Tilkendegivelse 

af sin Tilstedeværelse i Livet eller Tilværelsen bliver fuldstændigt 

et Udtryk for disse Impulsers særlige Natur eller Karakter. Denne 
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bliver netop forskellig, alt efter V resenernes særlige forskellige Indstil· 

ling til, og Benyttelse af, de forskellige seks Grundenergier, der jo ud· 

gØr det eneste eksisterende Materiale for V resenernes Manifestation. Men 

derved faar Tilværelsen og Livet Kolorit, bliver evigt interessant og der· 

med glæde- og lykkebringende. 

Hele Livet eller Tilværelsen, alt hvad vi oplever, eller alt, hvad der 
er tilgængeligt for Sanseevnen: Organismer, Materier og Frembringelser, 

alt uden Undtagelse, er i Realiteten kun et Spil af Energier, en Reaktion 

af Kræfter, et Udtryk for de levende Væseners Villen og ikke Villen, 

Kunnen og ikke Kunnen, en Aabenbaring af Bevidsthed, en urokkelig 

BevisfØrelse for Livets absolutte Virkelighed og DØdens absolutte Umu· 
lighed. 

469. Enhver Form for Bevægelse, ganske ligegyldig hvilken, vil saa· 

ledes umuligt kunne eksistere uden at være udgaaet fra et eller andet 

Væsens "Evighedslegeme", og til hvilket dens Konsekvenser uundgaae
ligt maa gaa tilbage. Er det de almindeligt kendte levende Væsener eller 

Former for Liv, vil alle de af disse frembragte Manifestationer eller Ska· 

belser ligeledes være at /Øre tilbage til disse Væseners respektive "Evig· 

hedslegemer". 

Alt, hvad der kommer ind under Begrebet Bevægelse, Energi eller 

Kraft, alt, hvad der fremtræder som udgØrende Naturen, alt, hvad der 

fremtræder som de almindeligt kendte levende Væseners frembragte 

Ting, er Bevidsthedsudfoldelse eller Tankemanifestation. Alle Oplevel

ser, alt, hvad der er tilgængeligt for Sanserne, er saaledes i Realiteten 

kun Reaktioner af Tankeenergier. Da disse Reaktioner udgØr baade Sol

skin og Graavejr, Regn og TØrke, HungersnØd og Overflod, Krig og Fred, 

Fattigdom og Rigdom, Sorg og Glæde, Pessimisme og Optimisme o. s. v. 

vil alt, hvad der forekommer i Tilværelsen som tilgængeligt for Sans· 

ning, saaledes være identisk med "Tankeklimaer". Disse "Klimaer" kan 

være mere eller mindre fysiske, sjælelige eller aandelige, men deres Iden

titet som Tankeenergi er uomstØdelig. 
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Da al Energi eller Kraftudfoldelse, al Manifestation eller Skabelse 

er Bevidsthedsfunktion eller Tankeaabenbaring og udgaaet fra et eller 

flere "Evighedslegemer", bliver alt, hvad vi kender som fysisk Materie, 

fysisk Skabelse, fysiske Naturkræfter o. s. v. identisk med "Sjælekræf· 

ter". Hele vor Tilværelse finder bevidst eller ubevidst Sted midt i en 

aandelig Atmosfære, hvilket vil sige midt i en altdominerende Livsytrings

bØlge eller en evigt fortsættende Tilkendegivelse af, at alt er levende, alt 

er Tanke eller Bevidsthed, og endelig, at alt det bærende eller Funda

mentet for denne LivsytringsbØlge, eller denne, for Væsenernes Mani fe· 

stationsmulighed saa vigtige, Atmosfære i sin hØjeste Analyse viser sig 

som Kulminationen af Intellektualitet, der igen er det samme som Kul

minationen af Humanitet og Kærlighed. 

470. Men det almindelige jordiske Menneske ser ikke Tilværelsen i 

et saadant Lys. Det kan endnu ikke overskue det rent fysiske. Det ser 

kun det ydre fysiske ved sig selv og Omgivelserne og faar herved kun et 

meget mangelfuldt Indblik i sin egen saavel som i disse Omgivelsers ab

solutte Natur. Det ser ikke Tingenes Fællesidentitet eller Familieskab. 

Det betragter alle Kræfter udenfor dets egen og Dyrenes Verden som 

"dØde N aturkræfter". H e le dette umaadelige Verdensalt med dets gi
gantiske Kraftcentrer, Sole og Stjernebyer, Planeter og andre Himmel

legemer er saaledes for det livlØse Bevægelser, overfor hvilke kun de 

vegetabilske og animalske Kræfter staar som accepteret Udtryk for Liv. 

l Sandhed en overordentlig Fremtræden af Tilbedelse af DØden i Stedet 

for Livet. Skulde den millionfoldige Hærskare af Kloder og Himmel

legemer, Sole og Solbyer, de igennem Millioner og atter Millioner af Aar 

lysende og funklende Giganter, kun have til Øjenvidne den lille Skare 

af Væsener, vi kalder "Jordmennesker"? - Hvad betyder 2000 Millio

ner Sjæle, naar de tilsammen ikke udgØr en stØrre Manifestation af Liv, 

end at det kan rummes paa en Klode, der i dette umaadelige Ocean af 

Kræfter fortaber sig som en lille usynlig Mikrobe? Kan det være logisk, 

at Universets Herre, hvilket vil sige, alt Universets Liv, kun sejler rundt 
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i denne Gigantaabenbaring paa et lille StØvfnug?- Er det ikke noget i 

Retning af Storhedsvanvid, naar "StØvfnugget"s Beboere tror at udgØre 

de eneste levende Væsener i Universet eller Verdensaltet? -

Men denne Opfattelse er forstaaelig og undskyldelig, naar man ved, 

at den "kosmiske Bevidsthed" s latente Zone har sit Domæne indenfor 

J ordmenneskehedens mentale Omraade. At man i dette Domæne er 

længst muligt borte fra sansemæssigt Kontakt og FØling med de aller

hØjeste Kræfter, maa uundgaaeligt bringe Individets kosmiske Evner og 

Anlæg i Hvile. At Væsenet i denne Tilstand maa være et i allerhØjeste 

Grad irreligiØst eller materialistisk Væsen og befinde sig i Spiralens Vin

ter- og Natzone og være primitiv eller uintellektuel, kosmisk set, er na

turligvis en SelvfØlge. 

M en ligesaa sikkert som Spiren til alt vegetabilsk Liv om F oraaret 

igen begynder at udfolde sig, ligesaa sikkert vil ogsaa alle Væsenets Spi

rer eller Anlæg for kosmisk Liv og Bevidsthed, efter dets Vinter· eller 

Materialisttilstand i Spiralen, urokkeligt begynde at spire frem igen. 

471. Men for at Spiring og Vækst i det hele taget kan finde Sted, maa 

der være en Sol eller Solkraft. Vi har nu set, at denne Sol eller Solkraft, 

for Spiring af V resenernes kosmiske Livs Vedkommende, er "X. l" og 

"X. 2" eller Jeg'et i Forhindelse med "Moderenergien", der tilsammen 

danner den Enhed, vi her i "Livets Bog" har udtrykt som "Overhevidst· 

heden", der igen ved sin Tilknytning til "X. 3" danner den endelige 

fundamentale Enhed, vi kalder "et levende Væsen". 

Da alle levende Væsener saaledes udgØr en Enhed af disse nævnte 

tre Realiteter, bliver den kosmiske Sol eller Solkraft jo nærværende i 

ethvert levende Væsen, ligegyldigt hvilken Race, Kategori eller Spiral

zone det saa end maatte repræsentere, ligegyldig til hvilken af de tre 

Kosmos: Mikro-, Makro- eller Mellemkosmos, det saa end maatte til

hØre. Denne Solkraft, der ogsaa er det samme som "kosmisk Bevidsthed", 

er det levende Væsens evige virkelige Lys- og Varmekilde. V ed sin evige 

rytmiske Bevægelse fra Latenthed til Kulmination og fra Kulmination 
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til Latenthed former den det levende Væsens Livsopfattelse til et evigt 

fortsættende KredslØb fra Primitivitet til Intellektualitet og derfra igen 

til Primitivitet og Intellektualitet og saaledes fremdeles. 

Da Intellektualitet er det samme som "kosmisk Sommer", og Primi

tivitet er "kosmisk Vinter", har alle levende V æ sener saaledes i sin 

Natur denne medfØdte urokkelige Passage til "kosmiske Somre" og 

"Vintre" og de herimellem liggende "kosmiske Aarstid er". Vi bliver 

derfor uundgaaeligt Vidne til, at alt, hvad der forekommer i Livet eller 

Tilværelsen, det være sig Væsener eller Ting, er præget af nævnte "kos

miske Aarstider". Noget er saaledes "vinterpræget", medens andet er 

"sommerpræget", noget er "foraarsagtigt", og noget er "efteraarsagtigt". 

I det kosmiske Liv er Væsenerne i ligesaa hØj Grad præget af "Aarsti

derne" ( Spiralzonerne), som det fysiske Liv er præget af de fysiske Aars

tider. Ligesom der i den fysiske Tilværelse er Frost og Kulde, Solvarme 

og Graavejr, Regn og TØrke, Storm og Stille, Lyn og Torden, saaledes er 

der i det kosmiske Liv akkurat tilsvarende klimatiske Forhold. Da disse 

forekommer i Væsenets Bevidsthed eller Sjæleliv, er de, som tidligere 

nævnt, her i "Livets Bog" udtrykt som "Tankeklima er". 

472. Igennem et hvilket som helst levende Væsen strØmmer der alt

saa i dette Øjeblik, i Form af dets kosmiske mentale Manifestation eller 

SynliggØrelse, enten "Vinterkulde", "Foraarsblæst", "Sommersol" eller 

"Efteraarstaage og Fugtighed". Vore Tanker i dette Nu, det vi siger 

til vor Næste eller tænker om ham, eller det, vi tænker om os selv eller 

gØr imod os selv, er saaledes kosmisk "aarstidspræget". Vor Udfoldelse 

kan være vilde Naturkræfter, der flænser og flaar alt og alle i vor Nær

hed, ligesom vor Udstraaling ogsaa kan være af en saadan Natur, at den 

fortætter og fryser alt til I s. O g vi kan udgØre en inderlig Lys- og V arme

kilde, der skaber Sommerdagens vidunderlige blide Briser og varmende 

Solskin for alt, hvad der kommer ind under vor Udfoldelse. Og vort V æ

sen kan være et afbleget, kraftlØst Udtryk for aftagende Storhed og For

tids Kraft og V ælde. ]o, i vort Indre er Guddommen den sande Sol. Igen-
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nem vort "Evighedslegeme" og "Overbevidsthed" spreder den sin Glans 

ind i vor Underbevidstheds MØrke, og Dag og Nat opstaar i vort Indre. 

Og den Vekselvirkning mellem Lys og MØrke, vi kalder "Livet", kommer 

saaledes til at flamme, funkle og lyse igennem os, og ud fra os, ind i vore 

Omgivelser, ind i andre Væseners Tilværelse. VortVæsen blivereet med 

Naturkræfterne. Vi er undertiden den iskolde Vind omkring Bjærgtop

pene. Vi er de rasende Snestorme paa Stepperne. Vi er den hvide Død 

ved Polerne. Imod os maa alt Liv beskytte sig i Pelsværk og Vanter, i 

Uld og Skind, ved Ild og Kakkelovne. 

Til andre Tider er vi det gryende Foraar. Fra vort Indre suser en ra

sende Livslystenergi. Det er Foraarsvinden. Den faar Isen til at smelte, 

Lavinen til at skride og Floder til at gaa over sine Bredder. For det frem

brusende Foraari vort Indre maa alt vige, men i sit Fodspor efterlader 

det sig det spirende Liv, den spæde Anemone eller hvide Vintergæk. 

Undertiden er vi den lysende Sommersol og befrugtende Byge. I vor 

Fremfærd myldrer Livets tusindfoldige Hærskarer frem. Vor Kaabe er 

Blomsterflorets straalende Farvepragt. I vor Atmosfære mærkes Roser, 

Guldregn og Syren. Paa vor V ej hen over Kloder og Verdener lØfter vi 

Livet mod den evige Fader. For vort himmelske Lys maa MØrket vige. 

Til andre Tider er vi det afblegede Efteraar. Vort Aasyn er de fal

mende Skove, det brune LØv og de gule Stubmarker. Kun sparsomt Næ

ring er der nu at finde paa vore afribbede Græsgange. JJ1 en over vort 

dØende Liv, vor svindende Herlighed, funkler og lyser forjættende HØst

nattens klare Stjerner. 

473. Det levende Væsens Bevidsthedsudfoldelse, dets Manifestation 

af Tanke, vil saaledes, som her er berØrt, og saaledes, som vi i det efter

fØlgende vil faa at se, i Virkeligheden i Princippet være identisk med 

de almindelige fysiske Aarstiders Klimaforhold. Det er da ogsaa Grun

den til, at vi i Sproget, om end ubevidst, efterhaanden har vænnet os til 

at bruge mange meteorologiske Udtryk som Betegnelse for Tanke- eller 

Bevidsthedstilstande. Vi siger saaledes f. Eks.: "Hun saa paa ham med 
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isnende Kulde". "Han har et temmeligt kØligt V æ sen". "De er lunkne". 

Ligesaa er Begreberne: "Ild i Øjet", "et mØrkt V æ sen", "et lyst V æ

sen", "Hjertevarme" ogsaa i fremtrædende Udstrækning dækkende 

mentale Tilstande. Endvidere bruges ogsaa Begreberne: "Vulkan", "Jord

skælv", "Øjnene skØd Lyn", "med en halv Vind", "han slog Gnister", 
som U d tryk for mentale Tilstande. At nævnte Tilstande i Virkeligheden 

er en Slags meteorologiske UdlØsninger i Ordets virkelige Forstand, har 

det jordiske Menneske endnu ikke nogen klar Dagsbevidsthedsopfattelse 

af. Det er fØrst her igennem "kosmisk Kemi", at denne Erkendelse bliver 

til Virkelighed. 

474. Ligesom det levende Væsen lever i en Atmosfære af fysiske 

Energier, en Atmosfære med hvilket dets Jeg's Energier maa forbinde 

sig og vekselvirke, saaledes lever det ligeledes i en Atmosfære af 

Tankeenergier, med hvilken de ogsaa maa vekselvirke. Reaktionen 

af den fØrstnævnte V eksetvirkning er dets nuværende fysiske Lege

mes Beskaffenhed, medens Reaktionen af den sidstnævnte Vekselvirk

ning er dets nuværende Mentalitet, dets moralske Opfattelse og den heraf 

fØlgende Indstilling til alt og alle. 

At denne Indstilling ikke er ens for alle Væsener, er vi jo indtil Ru

tine fuldstændigt bekendt med. Vi ser en kolossal Variation af hØjst for

skellige fysiske Legemer, der hver især afslØrer sig som udgØrende Red

skaber for en eller anden livsbetingende Hensigtsmæssighed eller et Be

vidsthedsformaal for sit Ophav. Da Legemerne eller Organismerne saa

ledes i Virkeligheden kun udgØr Redskaber for det bag ved eksisterende 

J eg og dets Over bevidsthed, viser Legemernes Forskelligartethed saa

ledes, at det ikke alene er deres fysiske Organismer, der er forskellige, 

men at de paugældende J eg' er s nuværende Hensigter eller F ormaal er 

hØjst forskellige. Det vil igen sige, at de hver især stiler imod forskellige 

Maal, har forskellige Ønsker og er hermed hØjst forskellige indstillet 
til alt og alle. 

Da de levende Væseners Længsler og Maal er forskellige, vil det igen 
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sige det samme som, at deres Tanker ogsaa er forskellige. De accepterer 

hver især kun Tanker, der stimulerer den i dem selv boende vanemæs· 

sige Livslængsels Opfyldelse. Disse Tanker bliver de paugældende V æ· 
seners Idealer. De bliver udlØsende Momenter for de Energier, Væsenet 

skal vekselvirke med for at naa sin kosmiske Livslængsels Maal. 

Da disse Væsener saaledes, i Kraft af forskellige kosmiske Begær, 
kommer til at vekselvirke med forskellige Energier, kommer de til at gaa 

forskellige V eje gennem Livet. 
475. Paa disse Veje kommer de ikke til at gaa alene. Der vil altid 

være flere andre Væsener, som har den samme Livslængsel og derfor 

vekselvirker med de samme Energier. Saadanne Væsener faar naturligvis 

de samme Erfaringer, de samme Idealer, de samme Former for fysiske 

Organismer. Som FØlge af denne ensartede Indstilling til Livet og Om· 

givelserne er de ubevidst knyttede sammen og danner en fælles stor 

Atmosfære. Denne Atmosfære udgØr Spiralens uintellektuelle eller mest 

primitive og er for de paugældende Væsener hele Tilværelsen. De kan 

ikke leve udenfor denne. Alt, hvad der er udenfor denne, er for dem lig 

intet eller i bedste Tilfælde kun ligegyldige Biting. Denne Atmosfære er 

saaledes for disse Væsener deres absolutte mentale og fysiske Livszone. 

Og vi er her i Centrum af det Princip, der ligger til Grund for de levende 

Væseners Fremtræden i Form af Organismer, i Form af Flokke, Racer, 

Arter, Stammer o. l., thi alle disse Foreteelser er i Realiteten mentale 

Livszoner, er det Element, i hvilket det enkelte Individ kan trives. At gaa 

udenfor her vil, for det enkelte Væsens Vedkommende, betyde den visse 

DØd, thi det er da uden Flokkens Beskyttelse, er uden den skærmende 
M agt, paa hvilken dets Livsbetingelse hovedsageligt er baseret. 

47 6. Men efterhaanden som V æ senet skrider fremad i Spiralkreds

lØbet eller Udviklingen, bliver det mere og mere dygtiggjort i at kunne 

klare sig selv, hvilket i dette Tilfælde vil sige, at det udvikler sin "In
dividualitet", og dets Flokafhængighed degenererer. 

Det er en saadan degenererende Flokafhængighed i Væsenerne, der 
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ligger til Grund for alt, hvad vi kender i Form af Statsdannelser, Na

tionaliteter, alle Former for Foreningsdannelse, Fagorganisationer, Han

delsselskaber, religiØse Sekter eller Trossamfund o. s. v. De er alle base

rede paa nØjagtigt det samme Fundament som det, der ligger til Grund 

for Flokdannelsen af Ødemarkens vilde Ulve. De er sammensluttet for 

at kunne nyde godt af, eller beskytte sig bag, den overlegne Magt og Au

toritet, som en sammensluttet Flertalsaktion giver fremfor et Enkeltvæ

sens Fremtræden. 

Saa umaadeligt stærkt og fundamentalt har dette Princip været, at 

det endnu i en vis Udstrækning skaber betingende Livszoner (Stater), 

selv om der nu eksisterer mange Flokdannelser, der er temmelig skrØbe

lige, idet de rummer i sig V æ sener, i hvis Medlemsskab ofte spores saa 

stor Træthed, at de gaar ud af Flokken. Denne Udgang af Flokken er 

undertiden saa omfattende, at den betyder Flokkens Undergang. Men 

V resenerne er endnu ikke saa selvstændige, mentalt og fysisk stabiliseret, 

at de er fri af Flokafhængigheden. Og det resulterer da ogsaa i, at de 

fØr eller senere melder sig ind i nye Flokke, hvilket altsaa vil sige po

litiske, religiØse eller fagmæssige Sammenslutninger eller Foreninger. 

477. Og vi er her stedet overfor Flokdannelsen i sin allernyeste eller 

mest fremskredne Udfoldelse. Foreninger, fagmæssige saavel som poli

tiske, religiØse og forretningsmæssige, repræsenterer hver især en speciel 

Flok. Enhver af disse Flokke er igen sammenholdt af sine Individers 

fælles Tiltrækning til en særlig bestemt Ide. Da en Ide er det samme 

som Tanke, bliver alle Flokdannelser Udtryk for Manifestation af Tanke. 

Denne Tanke er saaledes det samlende og bindende Element i Flokken, 

der fuldstændigt bliver gennemsyret og præget heraf. Det vil igen sige, 

at hver saadan Flok faar en særlig bestemt Virkemaade overfor sine 

Omgivelser. Den faar en særlig EnergiudlØsningsart. Den repræsenterer 

en særlig Form for Bevægelse, der igen karakteriseres som en Egenskab. 

En saadan Flok, Forening eller Sammenslutning danner her for os Syn

liggØreisen af den allerhØjeste Analyse af Begrebet "Stof" eller "Ma-
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terie". Paa dette "Stof" og den Realitet, vi ellers plejer at opfatte under 

nævnte Begreb, er der absolut ingen principiel Forskel. Naar vi alligevel 

ikke opfatter Foreninger eller Sammenslutninger som "Stof'', skyldes 

det i Virkeligheden kun et "kosmisk Perspektivforhold". Naar vi ikke 

opfatter de sammensluttede Manifestationsenergier eller Bevægelsesar

ter, vi i Forbindelse med vore ligesindede Medvæsener repræsenterer, 

som udgØrende "Stof'', er det kun, fordi vi har "Stoffet" saa nær inde 

paa Livet af os selv, at vi ser det i alle sine Grunddetailler, hvilket er lige 

det modsatte af det, der er Tilfældet med det, vi ellers udtrykker som 

"Stof'' eller "Materie". Dette har vi i en saa kolossal kosmisk eller men

tal Afstand fra Sanseevnen, at det bliver umuligt for os, med den al

mindelige fysiske Dagsbevidsthed, at opfatte dets absolutte Grunddetail

lering. Som FØlge af den umaadelige "kosmiske Afstand" fra vort fysiske 

Sansesæt bliver Grunddetaillerne helt mikroskopiske og forsvinder som 

saadan helt bort fra vor fysiske Sanseevnes Rækkevidde. Det, vi derfor 

ser af dette Stof, er kun dets kollektive Fremtræden, hvilket vil sige dets 

overfladiske Helhed. Med andre Ord, vi ser kun "Flokken", men ikke 

de enkelte Individer og deres særlige private Tilværelse, saaledes som 

Tilfældet er med det "Stof'', i hvilket vi selv udgØr en Enhed. 

478. Vil ovennævnte da sige, at alt Stof, saasom et Stykke TØj, en 

Klump Guld eller et Stykke af andre Metalarter, et Glas Vand, et Kvan

tum SmØr o. s. v. i Princippet udgØr det samme som en politisk eller 

religiØs Bevægelse, en fag- eller forretningsmæssig Sammenslutning?

]a, absolut. l Grundprincippet er der ingen som helst Forskel. De nævnte 

menneskelige Sammenslutninger danner udadtil hver især en særlig 

Kraftkoncentration, hvilket vil sige en særlig Reaktionsevne, der er med 

til at forandre eller omforme de, dem omgivende, Kræfter eller Materier. 

Det samme gØr sig akkurat gældende med et hvilket som helst af de, som 

"Stof'', almindeligt betegnede Ting. Rummer et Kvantum SmØr ikke i 

sig en udlØsende koncentreret Kraft eller Evne til at reagere paa de, det 

omgivende, Kræfter eller Materier?- Det kan baade gaa i Forraadnelse 
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og forpeste Luften omkring sig, og det kan som FØdemiddel være en Vel

signelse for Organismer. Havde det ikke denne Evne, vilde det være 

umuligt som Næringsmiddel. 

Tager vi et Stykke Metal, repræsenterer det udadtil en virkelig solid 

sammentØmret Kraftrepræsentation. Der skal haarde Hammerslag eller 

stærk Hede til for at kunne imØdegaa en saadan Kraftenhed, som den 

Metallet udgØr. Men selv uden nogen saadan drastisk Paavirkning vil det 

reagere overfor selve den omgivende Naturs Paavirkning. Denne Paa

virkning kender vi under Begrebet "Tidens Tand". Alle Metaller, selv 

de haardeste N at urs tene, Diamanter eller lignende, maa her til Slut give 

op, forvitre og forgaa. At en saadan Forvitring kan vare mange Aarhun

dreder eller Aartusinder forandrer ikke den Kendsgerning, at dets Iden

titet er en Kraftenhed. Alle Stoffer udlØser Bevægelse og afslØrer sig 

derved som identisk med en Kraftmanifestation. 

Alt, hvad vi er i Stand til at Øjne i Tilværelsen, det være sig H av eller 

Land, Marker eller Skove, levende Væsener eller dØde Ting, udgØr saa

ledes i Realiteten den samme Ting, nemlig et Ocean af hØjst forskelligt 

Stof. 

479. Hvad er da "Stof" eller "Materie"? - Der, hvor vi ser Stof 

eller Materie paa nærmeste Hold, og hvor vi derfor kan se det i sine 

Grunddetailler, bliver der, hvor vi selv udgØr en Stofenhed. Det vil igen 

sige, den Forening eller Sammenslutning, den Fagbevægelse eller det 

Aktieselskab, vi eventuelt repræsenterer eller er Medlem af. Her har 

vi det stØrste og skarpeste Overblik over selve Stoffets Grundanalyse, 

dets Love og Principper, vi overhovedet kan faa i selve Tilværelsen. 

"Stoffet" udgØres da her af selve Aktieselskabet eller Foreningen. 

Hvad bestaar da en saadan Sammenslutning af? - FØrst og frem

mest bestaar den af Individer. Disse er Sammenslutningens Grundele

ment. U den Individer vilde en Foreningsdannelse jo være umulig. Der

næst repræsenterer Sammenslutningen en Hensigt. Den skal opfylde et 

F ormaal. Dette F ormaal kan kun eksistere som et for alle Sammenslut-
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ningens Individer fælles Ønske eller Begær. Da Begær er det samme 

som Tiltrækningskraft, hvilket igen er det samme som et mentalt Klæbe

eller Bindemiddel, vil dette Begær være det uundgaaelige Bindemiddel 

i enhver Foreningsdannelse. Dennes Individer holdes saaledes i Kraft 

af deres fælles Ønsker eller Begær mentalt sammenbundne eller sam
menklæbede. 

Men naar noget er sammenklæbet danner det en Enhed. Foreningens 

eller Sammenslutningens Medlemmer danner ligeledes en Enhed. Men 

for det fysiske Øie vil den nærmest fremtræde som udgØrende en "Flok", 

fordi "Stoffet" (Sammenslutningen) er her paa saa nært Hold, at Øjet 

med Lethed opfatter Grundelementerne, de enkelte lnidvider. Hvis man 

nu tænker sig, at Flokken eller Sammenslutningen blev flyttet helt ud 

i det yderste af vor kosmiske Horisont, da vilde de enkelte Detailler 

naturligvis blive mere og mere utydelige og tilsidst forsvinde helt. Til

hage vilde der saa kun være at se selve Helheden. Men da vi ikke mere 

kan se Individer i denne, vil den nærmest blive opfattet som en Samling 

Materie. Flokken er blevet til en "Blok". Og vi er her ved det kosmiske 

Perspektiv forhold, der, for vore Sanser, gØr de levende Væseners Frem

træden til "Stof''. 
480. Alle Former for menneskelige Sammenslutninger paa Grund af 

fælles Ønsker eller Begær er saaledes identisk med "Stof". Men smn 

fØr nævnt er vi ikke vante til at kalde saadanne Foreteelser for "Stof". 

Vi er netop vante til at skulle se "Stoffet" paa saa lang kosmisk Af

stand, at vi ikke kan se Lokaldetaillerne i dette og derfor heller ikke 

de levende Væsener eller Individer, der er Stoffets Grundelement. Vi 

vil derfor her i "Livets Bog" kalde det "Stof", der bestaar af menne

skelige Sammenslutninger, Foreninger eller Bevægelser for "Mellem

kosmisk Stof". 

Men til denne Form for "Stof'' maa ogsaa henregnes saadanne V æ

sener, der tilhØrer samme Race eller Art. De forskellige Menneskeracer 

saavel som de forskellige Dyre- og Plantearter udgØr hver for sig en 
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særlig bestemt Slags "Stof''. Alle disse Væsener er forenede i Kraft af 

deres fælles Udviklingstrin, Ønsker og Livsbehov. Men Forskellen imel

lem disse Sammenslutninger og de fØrnævnte religiØse og forretnings

mæssige er kun den, at de sidstnævnte er baseret paa "A. Viden" og be

finder sig endnu kun paa det dagsbevidste Stadium, medens de fØrst

nævnte forlængst er blevet til "C. Viden", hvilket vil sige, at de fælles 

Ønsker eller Begær forlængst er blevet til ubevidste Automatfunktioner. 

Men i Princip er der ingen Forskel paa de nævnte to Former for Sam

menslutninger. Udadtil repræsenterer de Blokdannelse, er "IVlellem

kosmisk Stof". 

481. Dette "mellemkosmiske Stof" adskiller sig altsaa i Princippet 

ikke fra de Realiteter, vi ellers plejer at kalde "Stof''. Med Analysen af 

"mellemkosmisk Stof" har vi derfor Analysen af alle andre Former for 

"Stof" i Verdensaltet. Disse udgØr nemlig nØjagtig den samme Analyse. 

De er levende Væseners Sammenslutningskategorier baseret paa fælles 

Ønsker eller Begær. 

Naar Jordmenneskene ikke er vante til at opfatte de kendte Materier 

eller Stoffer paa denne Maade, skyldes det som nævnt et "kosmisk Per

spektivforhold". De har de nævnte Stoffer paa saa lang "kosmisk Af

stand", at de ikke ser Lokaldetaillerne og fØlgelig heller ikke de levende 

Væseners Fremtræden i eller bag Stoffet. Disse Stoffer eller Materier 

er derfor fremtrædende for nævnte V æ sener som "individlØse" og op

fattes derfor af disse som "dØde" Materier. Og som saadan er de i 

Aarhundreder blevet forsket af den begyndende Videnskabs Repræsen

tanter. Dog er man igennem denne Videnskab naaet frem til at kunne 

konstatere Liv eller levende Væsener, om end i en noget taaget eller 

hØjst ufuldkommen Form, bag de vegetabilske og animalske Stoffers 

Forekomst. Derimod er man endnu ikke naaet frem til at konstatere 

"levende V æ sener" i eller bag de mineralske Materiers Fremkomst. 

Denne Materies umaadelige Ocean er endnu en dØd Verden for Nu

tidens materielle Forskere. At der i den forekommer en urokkelig Lov-
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mæssighed, at den udtrykker ligesaa store Variationer i logiske Reak

tionsmetoder som de vegetabilske og animalske Materier, at de har op

daget, at der i samme Materie forekommer et V æld af særlige individuelle 

Kraftcentrer, de udtrykker som Atomer, Elektroner og lignende, har 

endnu ikke givet dem Evnen til at se, at alt eksisterende Stof, ligegyldigt 

under hvilken F orm og V olumen det saa end maatte forekomme, umuligt 

kan eksistere uden at være identisk med Reaktionen af levende Væseners 

Fremtræden, er et Resultat af forud bevidst Tænkning, og dets Bevægel

sesarter eller Virkemaade dermed er en Bevidsthedsfunktion, og at alt 

Stof eller Materie, lige fra Vand, Sne og Is ved Polerne, til Guld, Sølv og 

Kobber i Jordens Indre, er levende Væseners Frembringelser. 

Sand, Sten og Grus i Ørkenen bliver saaledes ligesaa identisk med 

Tankeklimaer, levende Væseners Manifestationer eller Tilkendegivelser, 

som Huse, MØbler og Maskiner i vort daglige Liv. Men Livet bag Ør· 

kenens Sand, Polernes Is og Metallet i Jordens Indre er saa umaadeligt 

langt tilbage i Udviklingens lange KØ eller fjern i Jordmenneskets kos

miske Horisont, at dets Tilkendegivelser fortoner sig som en fjern 

udetailieret Taagemasse i denne Horisonts yderste Periferi, medens til 

Gengæld Livet bag Huse og MØbler o. s. v. er saa nær, at enhver af dets 

Tilkendegivelsers Detailler bliver altdominerende i samme kosmiske H o

risont, bliver kæmpemæssige i Forhold til Horisontens fjerne Ting og 

derfor let overskuelige som umiskendelige Tegn paa Liv. 

Da Livets Tilkendegivelser i den omtalte Horisonts fjerne Periferi 

saaledes viser sig en miniature i Forhold til samme Horisonts Centrums

detailler, og derved for det jordmenneskelige Sansesæt kommer til at 

fremtræde som "Stof", vil vi her i "Livets Bog" kalde dette Stof for 

"mikrokosmisk Stof". 
482. Men der findes endnu en Form for Tilkendegivelse af Liv i 

J ordmenneskets kosmiske Horisont, som ogsaa paa en Maade bliver til 

"Stof" for den fysiske Sansning. Det jordiske Menneske kan sanse sig 

selv og Medvæsener i Form af "Dyr" og "Planter". Denne Form for 
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Sansning udgØr, som det fremgik af Analysen, det skarpeste Syn eller 

den mest fuldkomne Iagttagelse af "Stof". Her kan Individet fysisk iagt

tage alle Stoffets særlige Grunddetailler og se, at det i allerhØjeste Grad 

udtrykker Tilkendegivelse af Liv, er selve Livet. Denne Form for "Stof'' 

eller Liv er altsaa identisk med vor egen Fremtræden og Tilkendegivelse 

af Liv, og vi udtrykte det som "mellemkosmisk Stof". 

Men efterhaanden som "Stoffet" fjernede sig fra vort eget Stadium, 

blev det mindre og mindre i Perspektivet, og dets Detailler tilsvarende 

mere og mere utydelige for tilsidst helt at fortone sig som en taageagtig 

sammenhængende Masse. Og vi saa, at denne Masse var den Materie eller 

Realitet, vi ellers plejede at kalde "Stof''. Men det er ikke Grænsen for 

det jordiske Menneskes fysiske Syn. Det kan ogsaa iagttage, at dets egen 

og M ed væsenernes Fremtræden, i Forbindelse med det "mikrokosmiske 

Stof", udgØr Detailler indeni endnu stØrre Detailler. Det kan saaledes 

igennem sine fysiske Sanser erkende, at den samlede Masse af det "nti

krokosmiske Stof" og "mellemkosmiske Stof" danner en stor Detaille, 
der har Kugle- eller Globeform. Denne Kugle kender vi under Begrebet 

"] ordkloden". 

Det kan ligeledes erkende, at den er i en særlig Konstellation til an

dre saadanne kugleformede Detailler (Planeterne), og at disse beherskes 

af det store Kraftcenter, vi kalder "Solen". Denne lysende Klode kan 
igen iagttages som kun udgØrende en enkel Detaille midt i Tusinder an

dre lignende Detailler ( Solbyer eller Mælkeveje). Alle gaar de i bestemte 

Baner, fØlger særlige Love. l Virkeligheden danner alle disse store Him

mellegemer kun Detailler eller Kraftcentre, der igen tilsammen udlØser 

særlige Reaktioner overfor tilsvarende kæmpemæssige Omgivelsers De

tailler og kommer derved til Syne med nØjagtig samme Egenskab, som 

den vi fandt var til Stede i Materien eller Stoffet. Disse kæmpemæssige 

Realiteter, Himmellegemer, Kloder eller Sole bliver derved i Virkelig

heden at erkende som kun udgØrende Detailler i en kæmpemæssig F orm 

for Stof. Dette "Stof'' kalder vi "Verdensaltet" eller "Universet". Men 
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det undrende J ordmenneske ser ikke noget Liv bag dette "Stof''. Dette 

skyldes atter det kosmiske Perspektivforhold. Her staar det overfor 

Realiteter saa store, at det fysisk kun kan faa Indblik i et enkelt lokal 

Felt i deres Omraade, medens Helheden er saa kæmpemæssig, at den 

strækker sig langt udenfor det synlige Felt. Da det synlige Felt dermed 

kun er et Brudstykke, maaske ovenikØbet et meget lille Brudstykke, af 

den ukendte H el hed, kan det ikke med fysisk Dagsbevidsthed gØre sig 

Helhedens Analyse og fulde Struktur begribeligt. At denne er en levende 

Organisme, i hvilket det selv og dets Omgivelser er Mikrovæsener eller 

Stof, at Planeternes og Solens Bevægelser, saavel som de saakaldte "Na

turkræfter", er Organismefunktioner, er FordØjelse, er TankeudlØsning, 

og saaledes er denne store Organismes Ophavs Livsytringer, ser det ikke, 

og forstaar derfor heller ikke. Denne Erkendelse kommer fØrst med den 

kosmiske Indstilling af Bevidstheden. Da ser det, hvorledes enhver Or

ganisme kun kan eksistere indeni en anden og stØrre Organisme, lige

saavel som den ogsaa kun kan eksistere som en Sammensætning af min

dre Organismer. Ligeledes bliver det med denne Indstilling til Kends

gerning for samme Væsen, at ingen som helst fungerende Organisme kan 

eksistere uden at være en direkte eller indirekte Tilkendegivelse af dens 

Ophavs absolutte levende Tilstedeværelse i Tilværelsen eller Identitet 

med Livet. 

Idet Himmellegemer, Kloder, Sole eller Mælkeveje eksisterer som Or

ganismer for levende Væsener, kommer vi her til en hel anden Art af 

levende Væsener. Da levende Væsener jo udgØr Kraftcentrene eller Fun

damentet i "Stof'', kommer vi her ogsaa til en hel anden Art af "Stof" 

end de to tidligere Arter, vi har skildret. Dette "Stof" vil vi i "Livets 

Bog" betegne som "makrokosmisk Stof". 

483. Medens det "mikrokosmiske Stof" er saa fjernt eller langt ude 

i J ordmenneskets kosmiske Horisont, at dets lokale Detailler unddrager 

sig samme Væsens fysiske Sansning og derved kun bliver synligt som 

en samlet Taage- eller Stofmasse, saa ligger det "makrokosmiske Stof" 
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saa umaadelig nær Centrum i nævnte Horisont, at de lokale Detailler 

bliver af et saa perspektivisk Omfang, at Jordmennesket fysisk umuligt 

kan overse dem. Hver enkelt af disse fremtræder saaledes i rene Kæmpe

formationer og antager en saadan Form og Karakter, at Jordmennesket 

end ikke kan se nogen som helst F orm for Lighed med de Ting, det ellers 

plejer at opfatte som Dele af et levende Væsens Organisme. Dette 11ma

krokosmiske Stof" bliver derfor for det almindelige J ordmenneske af 

en tilsyneladende ligesaa livlØs Natur som det "mikrokosmiske", medens 

det "mellemkosmiske" derimod befinder sig i det rette perspektiviske 

Forhold eller i et saa tilpas kosmisk Afstandsforhold til Horisontens Cen

trumsregion eller Jeg'ets Udsigtspunkt i Horisonten, at Individet med 

Lethed kan overskue dette "Stof", saavel i dets Helhedsmanifestation 

som i dets Lokaldetaillering. Og dette "Stof'' bliver derfor det eneste 

af de tre nævnte Stofarter, det jordiske Menneske, med fysiske Sanser, 

kan se i dets virkelige kosmiske Analyse. De andre to Arter ligger hen

holdsvis for nær eller fjern i kosmisk Afstand til, at det med fysiske 

Sanser kan observeres i dets rigtige Analyse. Og det er da ogsaa Grunden 

til, at Jordmennesket ikke ser Livet hag disse to Stofarter og derfor be

tragter dem, dels som "dØde Naturkræfter", og dels som "dØdt Stof", 

altsaa lige akkurat som en Modsætning til den absolutte Virkelighed. 

484. Denne Virkelighed udtrykker saaledes, som det fuldt ud er syn

ligt som Kendsgerning for de fysiske Sanser i det Stof, der har det rette 

perspektiviske Forhold til Sansesættet og derfor ses absolut klarest, hvil

ket vil sige det "mellemkosmiske", at "Stof" bestaar af tre Ting, nemlig 

en Reaktionsevne, hvilket vil sige Kraft· eller BevægelsesudlØsning, en 

Serie Organismer, der eksisterer som Kraftcentrer eller Kraftfordelere 

og et oplevende og udlØsende Jeg bag hver af disse Organismer. Ethvert 

saadant Jeg i Forbindelse med sin Organisme og den ved Hjælp af denne 

regulerende Kraft (Skabelse eller Sansning) er saaledes i Virkeligheden 

en "Stofenhed". "Stoffet" s eller "Materien" s Grundanalyse eller Be

standdel er dermed identisk med levende Væsener. Og da "mellemkos-
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misk Stof" i Princippet absolut ikke afviger fra de to andre Former for 

Stof, er der ikke noget som helst Grundlag for ikke at skulle erkende 

disses Grundanalyse eller Bestanddel som identisk med levende Væsener. 

En hvilken som helst anden Opfattelse af nævnte to Stofarter vil aldrig 

i noget som helst Tilfælde kunne komme i Kontakt med virkelig Logik, 

og vil derfor uvægerligt fØre til Illusioner eller illusoriske Erkendelser. 

485. Alt "Stof" i Verdensaltet, ligegyldigt hvor og hvorledes det saa 

end maatte forekomme, vil saaledes, som fØr nævnt, være identisk med 

sammensluttede levende Væsener, være Flok eller Blokdannelser. En

hver saadan Flok eller Blok vil dermed være fremtrædende som identisk 

med en Livszone for de levende Væsener, der udgØr "Flokken" s eller 

"Blokken" s Enheder. Og de fØrste fundamentale eller hærende "Stoffer" 

i Livet eller Tilværelsen bliver, som Læserne allerede ved, de seks Til

værelsesplaner i Spiralen. Hvert saadant Tilværelsesplan er jo, i FØlge 

nærværende Analyser, at betragte som udgØrende et "Stof". Om disse 

seks "Stoffer" ved vi allerede, at de hver især udgØr et Tilværelsesplan, 

er en midlertidig Livszone for levende Væsener. 

Men foruden disse seks store Grundstoffer bliver der en uendelig 

Variation af hØjst forskellige Stof- eller Materiemasser, hvilket vil sige 

alle de Foreteelser vi ellers plejer at udtrykke under Begrebet "Stof" 

eller "Materie", indenfor hver af Spiralens seks store Tilværelsesplaner. 

486. Men naar enhver saadan Foreteelse, vi kalder "Stof'' eller "Ma
terie" er en Livszone, er et Element for levende Væsener, vil det altsaa 

sige, at vi, med vore fysiske Sanser alene, ser ud over umaadelige V ariatio

ner af Livszoner eller Tilværelsesplaner. Stoffet: Vand, Mælk, Vin, 

BrØd, KØd, Blod, Træ, Jern, Staal, Malm, Kul, Diamanter eller andre 

ædle Stene, kort sagt alt, hvad vi overhovedet kender under Begrebet 

Stof eller Materie, rummer saaledes i sig eller er Livsrum, hvilket vil 

sige Manifestationsrum, for levende Væsener. I Sandhed, hvad ser vi 

ikke en Sommerdag ude i den fri Natur af forskellige "Stoffer"? -
Alene i Engens Blomstervælde rummes Myriader af forskellige Mani/e-
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stationsrum for levende Væsener. Hver lille Blomst, ja, hver lille særlige 

Farveregion i Blomsten er et Livsrum, er en Verden for sig, er en af Gud

dommen skænket Bolig for levende Væsener. 

Og gØr det samme sig ikke gældende med de menneskelige Boliger? 

-Er hver Farve paaDØre og Vinduer, paa Vægge og MØbler, paa Tag og 

Fundamenter, paa Stakit og Trapper, samt hvert et Kalkpuds, hver en 

Stenart, ikke paa samme M aade en Verden for sig, et Livsrum eller en 

Tumleplads for levende Væsener?-

Hvad mener man om de bØlgende Kornmarker, de grØnne Græsgange, 

de bugtende Stier og hvide Landeveje, den mØrke Muldjord, det blaa Ler 

og det gule Sand?- Er disse Foreteelser ikke alle udgØrende forskellige 

Stofarter?- Tænk hvilke Oceaner af forskellige Verdener af Livsrum 

for levende Væsener. 

Men det er ikke alene i den fri Natur, at Universets Mysterium saa

ledes afslØrer sig for den kosmiske Forsker. Allerede inden han kommer 

ud af sin Stue, overskrider hans eget Stofkvantum Myriader af Livsrum 

eller Elementer for levende Væsener. Fra hans Gulvtæppe, hans Skrive

bord, hans Malerier og deres Rammer, hans Sofa og Lænestole, hans Bog

skabe og Nipsgenstande, hans Fotografiers Lys- og Skyggeregioner, hans 

Portierer og Gardiner, ja, fra hans egen Pauklædning og dennes forskel

lige Farver og Stoffer kaster hver enkelt Stofart sine lysende Straaler ind 

i hans blaa eller brune Øjne, hvis Stof ogsaa er Livsrum for levende V æ

sener, og meddeler ham Erkendelsen af Myriader af nye Verdeners eller 

Tilværelsesplaners Eksistens. 

Har du nogen Sinde fØr, kære Læser, tænkt dig, at vi, hvor vi 

gik, saaledes vandrede hen over guddommelige Opholdssteder, Boliger 

for levende Medvæsener i Livet?- Hvis ikke, da stands her et Øjeblik. 

Thi her har Himlen aabnet sig, og din Udsigt er enorm. Du skuer lige 

lukt ind i Evigheden. Du ser en vældig udstrakt Horisont. Dens Grænser 

er ingen Steder at finde, hverken i Tiden eller Rummet. For dit Blik lig

ger et himmelsk Panorama med Oceaner af Tilværelsesplaner, ordnede 
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i perspektivisk Fuldkommenhed. Der, midt i "Nuet", ligger udstrakte 

Zoner, fortidige Spiraler, du forlængst har passeret, og af hvilken Grund 

de derfor fortaber sig i den fjerne kosmiske Horisont bagude i Mikrover

denens hvide Taager, og der ligger umaadelige Kæmpezoner i vældige 

Spiraler forude, som din himmelske Færd vil styre hen over. Millioner 

af Inkarnationer bagude, og Millioner af fremtidige Tilværelser forude, 

er til Stede for dit nuværende Blik. l Perspektivets Lys fremtræder de 

med stØrre eller mindre Klarhed, med stØrre eller mindre Skarphed, 

mere eller mindre tilhØrende Makro- eller Mikroverdenen, alt eftersom 

de forekommer nær eller fjern fra dit eget guddommelige Stade eller Ud

sigtspunkt i den kosmiske Horisont. 

Se, hele dette skØnne, alle Fantasiverdener overgaaende, Evigheds

panorama blev saaledes synligt igennem din lille fysis/r,e Horisont, ja, 

var til Stede i din Stue, din Gaard, dine Marker, Enge og Skove eller 

hvilke andre Ting, du eventuelt plejer at kalde dine. Ja, selv om du var 

en Lazaron, vilde dine luvslidte Pjalter rumme kosmiske Verdener med 

Adgang til Livets Oplevelse for Myriader af Væsener. Saa umaadeligt 

udstrakt og gennemtrængende er det guddommelige Skaberværk, den 

evige Faders Manifestation for sin Søn, at ikke et Haar, ikke en Negl, ja, 

end ikke et StØvfnug, kan eksistere uden at være et Stykke Verdensalt, 

med Universer, Sol- og Stjernebyer, ja, endog i udstrakt Grad med skØnne 

lyse animalske Verdener saavel som med mØrke og golde Maaneverdener. 

Alt det store forefindes i det smaa, ligesaavel som det smaa forefindes i 

det store. Og een Dag bliver for Beskueren som tusinde Aar, og tusinde 

Aar som een Dag, samtidigt med at alle Afstande ogsaa ligger indenfor 

det guddommelige Favntag, og Nazaræerens Ord bliver tillevende Virke

lighed, der hvor han siger: "1 min Faders Hus er der mange Boliger". 

487. Set ud fra dette Perspektiv bliver det lettere for Læseren at for

staa, at "Stoffet" er levende, at alt er Liv, og at dette Liv kun kan kende

tegne sig ved Liv. "Stoffet" er saaledes i Virkeligheden kun Livet set i 

forskellige kosmiske Afstande, forskellige kosmiske Perspektivforhold. 
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Disse Syner vil senere blive specialanalyseret i "Livets Bog" i Forbin

delse med Perspektivprincippels og Sanseevnens Analyse. Her er vi kun 

kommen ind paa Problemerne i Kraft af deres Forhold til Tanke

klimaerne. 

N aar alle disse Stofarter, som nævnt, er Bevægelse, og Bevægelse er 

Skabelse, og Skabelse er Bevidsthedsudfoldelse, og denne Udfoldelse er 

Manifestation af Tanke, bliver alle eksisterende Stoffer eller Stofarter 

til Tankeklimaer, til Atmosfære. Og vi befinder os alle, ikke alene i en 

fysisk Atmosfære, men ogsaa i en kosmisk Atmosfære. At det er saaledes 

lader sig ikke bortforklare. Alle Stoffernes eller Materiernes Eksistens 

er jo en Kendsgerning. Og saalænge denne Eksistens er en Kendsgerning, 

vil det ogsaa være en Kendsgerning, at al Bevægelse eller Energiudfol

delse i Tilværelsen, lige fra hinsides StØvfnugget til hinsides Mælke

vejene, er Udfoldelse eller Manifestation af Logik, der igen er det samme 

som Udfoldelse af Mentalitet. Og mental Udfoldelse kan kun være Ud

tryk for Liv, kan kun være et levende Væsens Tilkendegivelse af Ønsker 

eller Begær. Alle eksisterende Stoffer omkring det levende Væsen, alle 

Detailler, baade i dets N ær hed og i dets fjerne Horisont, er alle uden 

Undtagelse Tilkendegivelse af Ønsker eller Begær. En nærmere kosmisk 

Analyse af Stoffernes Resultater viser, at disse er en eneste stor UdlØs

ning eller Skabelse af Sympati, rettet mod de levende Væsener. Her er 

ikke Tale om det enkelte Stof. Det kan i sig selv være Udtryk for en 

kolossal Ødelæggelsesenergi. Men den enkelte Energis eller det enkelte 

Stofs Reaktion er ikke Udtryk for det endelige Facit. Det kan kun dets 

Sammenspil med de Øvrige Energier og den heraf fØlgende Slutreaktions 

Virkning paa det paagældende levende V æ sen være. H er vil det altid 

udvise en hundrede Procents Sympati, der igen er det samme som Kær

lighed. Stofferne er saaledes det Middel, ved hvilket der bliver aaben

baret en kulminerende Kærlighed til de levende Væsener. 

Da Stofferne er Kærlighedstanker, og disse kun kan være en Egen

skab ved et levende Væsen, bliver det igennem Stoffernes kosmiske Ana-
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lyse en Kendsgerning, at der bag disse eksisterer et levende, tænkende 

Væsen. Det vi kalder F o r synet, er saaledes et virkeligt levende Væsen, 

der ovenikØbet omfatter os eller alt levende med kulminerende Kær· 

lighed. 

488. Da alle Stoffer, alle Bevægelsesarter, i og omkring os, udgØr 

en allerhØjeste Mentalfunktion, maa denne være den eneste attraaværdige 

at have til Forbillede for sin egen Mentalfunktion, sin egen Tankeska

belse. Og det er da ogsaa saadan i Livet, at levende Væseners Tilværelse 

i Virkeligheden bestaar i at efterligne Naturen, hvilket jo er det samme 

som at efterligne Forsynets eller Guddommens Mentalitet. Vi finder kun 

N uturens Ideer og Principper gaaende igen atter og atter i en hvilken 

som helst, af de levende Væsener, skabt Ting. Hvad er det andet end 

l(redslØbets Princip, der faar Lokomotivet til at gungre hen ad Kontinen

tets Skinneveje?- Og ser vi ikke i det brusende Legeme en Konstruk

tion baseret paa det samme Fundament, som det enhver levende Orga· 

nisme maa hvile paa, nemlig Forbrændingsprincippet? - Maa enhver 

Kraftmaskine ikke "fodres"?- Skal den ikke netop have Næring lige· 

saavel sonten levende Organisme?- Er det ikke Fuglens Vinger, der er 

blevet Model for den moderne Luftekspres?- Hvorledes skulde Menne

sket værenaaet frem til, i Fugleflugt, at kunne bevæge sig hen over Byer

nes Tage eller Taarne, hen over sneklædte Bjærgtoppes glØdende Tinder, 

og lade Skyggen af denne sin Himmelflugt tegne sig skarpt dybt nede paa 

Skyernes lyse Taagesletter, hvis ikke det havde kunnet hente Teknikkens 

Ideer i Naturens eget Værksted?-
M en det er ikke alene i Teknik, Naturen beriger de levende Væsener. 

V i ser mere og mere, at enhver F orm for Viden kun kan eksistere som 

et Resultat af det levende Væsens Oplevelse eller Studium af selve Na

turen. Hvad er Astronomi, Geologi, Anatomi, Kemi, Biologi, Filosofi, 

kort sagt alt, hvad vi kalder Videnskab, andet end N uturkundskab? -

Og da alt, hvad der eksisterer, kun kan tilhØre denne Natur, kun kan 

være Detailler i, eller Dele af, den, bliver Naturen her synlig som Udtryk 
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for kulminerende Mentalitet eller en Bevidsthed, der ikke kan overtrum

fes, hverken af Professorers, Doktorers eller andre af Menneskehedens 

ypperste Tænkeres Mentalitet. Forsynet er, i Kraft af Naturen, selve Pro

fessorernes Professor, Doktorernes Doktor og Tænkernes Tænker. Den 

jordmenneskelige Bevidsthed eller Mentalitet er kun en svag Afglans, 

Refleks eller et Genskin af denne guddommelige Visdoms- og Kund

skabsudfoldelse. Verdensaltet er et levende Væsens Kærlighedsmani fe

station, Undervisning og Underholdning, personligt stilet eller rettet 

mod hvert enkelt levende Væsen i Tilværelsen. H vor man saa end ser 

hen, hvem, man saa end taler med, ligegyldigt om det er V en eller Fjende, 

ligegyldigt om det er Dyr eller Menneske, Stof eller Materie, Krig eller 

Fred, man er stedet overfor, saa er det, trods al tilsyneladende Usand

synlighed, den absolutte levende Guddoms personlige Mentalitet, direkte 

rettet og indstillet paa en selv. Livet er derved i sin Grundanalyse at ud

trykke som en "Korrespondance" mellem det levende Væsen og Gud

dommen. 

489. Da alle Stoffer eller Materier i Tilværelsen, og dermed alt, hvad 

der er tilgængeligt for Sansning, i Realiteten eller i sin kosmiske Analyse 

er Guddommens Mentalitet, er Guddommens Tanker eller Tilkendegi

velse af sit Ønske eller sin Viden, bliver alt, hvad der sker i Livet eller 

Tilværelsen, saaledes identisk med "Guds eget personlige S pro g". 

For at forstaa et andet V æ sen, maa man forstaa dets Sprog. Paa 

samme Maade maa man ogsaa forstaa Guddommens "Sprog" for at 

komme til Erkendelse af dennes Ønsker og Tanker. Og da "kosmisk 

Kemi" her i "Livets Bog" er baseret paa at vise Stoffernes Identitet med 

en Mentaludfoldelse, der netop er Guddommens "Sprog'', bliver samme 

Kemi dermed identisk med en Videnskab, der udgØr en Undervisning i 

nævnte "Sprog". "Kosmisk Kemi" er en "kosmisk Sprogundervisning". 
Den giver Mennesket Kundskab om, hvad Stoffernes Reaktioner, der jo 

er dette guddommelige "Sprog"s Ord og Sætninger, betyder. 

Og det er da intet Under, at efterhaanden, som man faar lært 
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de forskellige "Ord" og "Sætninger" eller dette "Sprog"s særlige Meto

der og Principper at kende, at dets Ophav mere og mere bliver virkeligt 

for en, og at det bliver tilsvarende lettere at forstaa dets særlige Men

talitet og Henvendelse til en selv eller ens Jeg. Denne Forstaaelse eller 

denne Korrespondances Fuldkommenhed er det forelØbige Maal for det 

jordiske Menneske. 

490. At denne Korrespondance med Forsynet ikke er fuldkommen 

paa det nuværende jordmenneskelige Stadium, er kun hvad de "kosmisk 

fØdte" Væsener, hvilket vil sige V resener med Oplevelsen af "den store 

Fødsel" hag sig, dagligt kan se som Kendsgerning, idet de forstaar den 

guddommelige "Tale" til J ordmenneskene. Og paa disse sidstnævnte V æ

seners Gensvar til Forsynet faar de fØrstnævnte V resener et særdeles 

fundamentalt Indblik i de samme V reseners Misforstaaelse af den gud

dommelige Faders kærlige Henvendelse til dem. De ser, hvorledes de 

nævnte Væseners Oplevelse af den guddommelige "Tale", der i Realite

ten er kulminerende Kærlighed og dermed samtidig er Kulminationen af 

H Øjintellektualitet, hvilket vil sige harmonisk fØlelses- og intelligens

betonet Bevidsthedsudfoldelse, endnu slet ikke engang opleves som et 

Væsens Tale, men som blinde Naturkræfters Spil, som individlØs, under

tiden altØdelæggende dæmonisk Magtudfoldelse, som de rædselslagent 

kæmper imod eller flygter for. Og der, hvor de endelig er i Stand til at 

se Individer bag Kræfternes Udfoldelse, hvilket vil sige, der, hvor de 

viser sig som Dyrs og Menneskers Manifestationer, ja, der ser de natur

ligvis heller ikke den ensomme Alfader bag det hele. Og Misforstaaelsen 

af den guddommelige Kærlighed bliver da ogsaa her kulminerende, og 

disse Væseners Tilværelseszone bliver den mØrkeste i Spiralen. V æse

nerne i samme Zone lever derfor ogsaa i en permanent Misforstaaelse af 

selve Livet, Tilværelsen og den evige Fader. Der, hvor de mØder den kos

miske Kærlighed, misforstaar de ofte Situationen saa grusomt, at de 

flænser og flaar den kærtegnende Haand, de lemlæster, skænder og myr

der ofte de Væsener, der i særlig Grad var Dele af Faderens lyse Aasyn, 
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ligesom de ogsaa tit udØver Tortur mod alle de Væsener, der er de eneste, 

igennem hvilke Faderen kan hjælpe dem. 

Da alt og alle er Redskaber i den guddommelige Faders Mentalitet 

eller Manifestation, bliver hver en Handling, der er begaaet imod alt og 

alle det samme som Handlinger, der er begaaet imod Guddommen. De 

nævnte Væsener udØver saaledes, i deres Misforstaaelse eller Uvidenhed, 

direkte Tortur, Myrderi og Lemlæstelsesprocesser i den guddommelige 

Bevidsthed, i hvilken de leve, rØres og ere. 

At saadanne Mikrovæsener kun kan leve i en Atmosfære af V al

pladser, Sorg og Lidelse er naturligvis en SelvfØlge. Og at de ligeledes 

umuligt kan komme bort fra en saadan Zone, saalænge de selv holder 

den i Live omkring sig, er naturligvis ogsaa en SelvfØlge. Man kan ikke 

udrydde en Ting ved at formere den. 

491. Men Jordmenneskenes stØrste Vildfarelse eller Misforstaaelse 

af Guddommen kommer netop til Syne i Form af denne deres Holdning. 

J a, den har endog været, og er det i stor Udstrækning endnu her paa J or

den en Religion, en Gudsdyrkelse. Denne Gudsdyrkelse er Lovprisning 

af det, vi kalder Hævnen. l Hævnens Lovprisning hylder man netop 

Princippet Øje for Øje og Tand for Tand. 

Men hvor kan man opveje den skete Skade paa denne Maade? -

Et Øje, der er blindet, bliver ikke seende ved, at et andet Øje knuses. En 

myrdet Mand bliver ikke levende, ved at Morderen dræbes. Og dermed 

er Hævnens Lovprisning eller Dyrkelse saaledes blottet for Logik og i 

Strid med Loven for Tilværelse. Nævnte Lovprisning har derimod vist, 

at den i Stedet for at være en Hadets og Myrderiets Bekæmpelse blev 

Fundamentet for dets Forplantning eller Formering. At dræbe et Væsen, 

fordi det har dræbt et andet Væsen, gØr jo det ene Mord til to. At hævne, 

fordi man selv har været udsat for Hævn, kan kun være at formere 

Hævnen. Men at tro, at man kan fjerne en Ufred ved at formere Hævnen, 

der i Realiteten er Ufredens Fundament, er jo Toppunktet af Naivitet. 

Og vi ser da ogsaa denne Mentalitet særligt florere hos primitive Folke-
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slag, selv om den naturligvis ogsaa i stor Udstrækning martrer den mo

derne Verden, ja, hvad Raffinement i Grusomhed angaar, ligefrem kul

minerer her. 

492. Men denne Grusomhed er saaledes i Virkeligheden Kulmina

tionen af Resultatet af Misforstaaelsen af "den guddommelige Korre

spondance". Da nævnte Resultat er Grusomhed, vil det uvægerligt affØde 

Antipati imod dets Aarsag. Det vil igen sige, at man vil faa hundrede Pro

cents Erfaring for, at Brutalitet og Grusomhed, Hævn og Had ikke er 

Vejen til Lykken, men til ny Brutalitet og Grusomhed, til nye Had- og 

Hævnformer. Det man dyrker, det holder man i Live. Sanser og Tankear

ter udvikler sig ved Benyttelsen eller Brugen. Det gØr ingen Forskel, om 

det er Hævntanker eller Kærlighedstanker. Kun Virkningen af de Sanser 

og Tankearter, man benytter, bliver bestemmende for disses Varighed i 

ens Bevidsthed. Naar man fØrst opdager, hvad der er Vejen til den virke

lige Fred og Lykke, og hvad der er Vejen til den virkelige U fred og Li

delse, skal man nok efterhaanden fØlge det, der er Vejen til Lykken. 

493. Vi er nu kommen saa langt frem i "kosmisk Kemi" eller Ana

lysering af Stofferne, at vi har set, at disse i Realiteten er "Tankekli

maer", ligegyldigt under hvilken Form de saa end maatte forekomme, 

ligegyldigt om de fremtræder som faste, flydende, luftformige eller 

aandelige, ligegyldigt om de viser sig som Kraft, Bevægelse, Lys eller 

Farve. Alt, hvad der i Universet eller Altet eksisterer udenfor det hØjeste 

Element, vi kalder "Jeg"et, vil saaledes være at betegne som "Stof''. 

"Stof" er igen det samme som Sanser og Sansereaktion. At noget er 

"mØrkt" eller "lyst", "fast" eller "flydende", "luftformigt" eller "aande
ligt" er kun Sansereaktion paa samme M aade, som naar noget er "smukt" 

eller mindre "smukt", "fuldkomment" eller "ufuldkomment". At det 
netop er saaledes kommer urokkeligt til Syne derigennem, at det, der er 

"lyst" for det ene Sansesæt, kan være "mØrkt" for det andet, ligesom det, 

der er "fast" eller "flydende", kan være "luftformigt" eller "aandeligt" 

for andre Sansesæt. Det vil saaledes f. Eks. være Tilfældet med en Dia-
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mant. For det jordiske Menneske er denne vel nok noget af det mest for

tættede eller faste Stof, det er stillet overfor med dets nuværende Sanser. 

Men for andre Sansesæt, f. Eks. "kosmiske", vil en saadan Diamant kun 

udgØre et Stykke- "Himmelrum" med "Mælkeveje" og "Solsystemer", 

"Planeter" og "Maaner" paa samme Maade som det Himmelrum, vi 

skuer ind i, naar vi ser opad mod Stjernerne. Der er forholdsvis de samme 

umaadelige Afstande imellem "Stjernerne" eller de faste Partikler i 

nævnte mikrokosmiske "Himmelrum" som i den store, af Jordmenne

skene kendte, makrokosmiske Stjerneverden. 

Men ogsaa i de mikrokosmiske "Himmelrum" bliver de "faste" 

Punkter kun til Sansereaktioner. Det "kosmiske" Sansesæts alsidige Om

stillelighed til forskellige ligeledes "kosmiske" Synspunkter, gØr det mu

ligt for dets Ophav at komme disse nævnte "faste" Punkter ( mikrokos

miske Solsystemer, Planeter og Verdener) paa saa nært Hold, at disse 

ogsaa kommer til Syne hver især som udgØrende et Stykke "Himmel

rum", ligeledes bestaaende af "Mælkeveje", "Stjemebyer", "Solsyste

mer", "Kloder" og "M aaner", der atter igen, ved en Omstilling af det 

"kosmiske" Sansesæt, hver især bliver til "Himmelrum" med "Stjerne

byer", "Solsystemer", "Mælkeveje" o.s.v. og saaledes fortsættende. I 

Sandhed, der er ingen Grænser. Det uendelige Verdensrum findes ligesaa 

vældigt inde i Diamanten som udenfor denne. Og det jordmenneskelige 

Syn af Diamanten som "fast" Stof maatte vige, som den Illusion det var, 

for det hØjere "kosmiske Syn" (Faderens eller Guddommens egen Op

levelsesmaade). Selv inde i Diamanten vandrede vi i Kraft af det "kos

miske Syn" bogstaveligt talt hen over "Spiral" efter "Spiral", "Him

melrum" efter "Himmelrum", ligesaa uendeligt, ligesaa storsiaaet op

fyldt af Sole og Verdener, som det Rum, vi kom fra udenfor Diamantens 

Omraade. Diamanten blev "luftformigt Stof" for vort guddommelige 

Syn, og vort eget Himmelrum med vor Jord og Sol blev, fra dette Stade, 

til en "overjordisk" fjern makrokosmisk S f ære, der var ligesaa 

fjerntliggende fra dette vort Udsigtspunkt i Mikrokosmos, som de 
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Sfærer, der ligger over vort ordinære Himmelrums Mælkeveje og 

Stjernebyer. 

494. Men naar vi ser, at noget af det mest haarde eller fortættede 

Stof her paa Jorden saaledes bliver til "Himmelrum", i hvilket de faste 

Partikler" bliver et rent Minimum, bliver noget ganske ubetydeligt, 

noget rent forsvindende i Forhold til "Tomrummet" i samme Stof, er 

alt Stof saaledes i Realiteten "luftformigt", hvilket igen i sin hØjeste 

Instans er det samme som "aandeligt". 

Men hvis vi nu gaar den anden V ej, hvilket vil sige, at vi med vort 

"kosmiske Syn" bevæger os tilbage ud fra Diamantens Omraade, vil vi 

se, at dens "Himmelrum"s lysende Partikler synes at træde nærmere og 

nærmere sammen i Horisonten bagude. "Tomrummet" imellem "Stjer

nerne" bliver tilsyneladende mindre og mindre. Og da de "lysende Punk

ter" virker længst paa vore Sanser, bliver det disse "Punkter", der til

sidst dominerer vort Syn i Horisonten. Og jo længere de ligger borte, 

desto tættere forekommer disse at være, for tilsidst helt at synes sam· 

mensmæltede. Disse "sammensmæltede" Stjerner eller "faste Partikler" 

danner derved paa denne M aade i det Fjerne tilsyneladende en sammen

hængende Masse. Det er denne Masse, vi kalder "Stof''. Det fØr saa 

"tomme" "Himmelrum" viser sig nu for Sanserne som en "materiel 

Substans". 

Men vi bevæger os videre og passerer nu Grænsen for Diamantens 

Omraade, træder ud i vor egen Spirals ordinære Himmelru1n. Og jo 

mere vi bevæger os ud i dette, desto fjernere bliver det lille Mikro

Univers, vi lige har forladt, og desto tættere dets Indholds Partikler 

eller "lysende Stjerner". Ja, for vort her mindre gennemtrængende Blik 

glider de ligefrem ind i en "Forstening". Og ved Tilbagekomsten til vort 

jordiske U d gangspunkt finder vi atter vort forladte lille Gæstezone tilhØ

rende de stenhaarde Detailler i vor egen Verden, vi plejer at kalde "Dia

manter". Det fØr saa vældige "Himmelrum" (inde i Diamanten) er nu 

kun en Detaille i et stØrre Univers. Og det, der fØr var "luftformigt", er 

blevet til haard Sten. 
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495. Men Lyset fra det nævnte "Himmelrum" er stadigt bevaret. 

Det var jo Lyspartiklerne, der virkede paa Sanserne. Det er i Virkelighe

den kun Lyset, der sanses. Stof er kun koncentreret "Lys". Men da "Lys" 

igen er det samme som det, vi kalder "Farve", bliver ethvert Stofs Farve 

det samme som dets overleverede særlige specielle "himmelske Lys". 

Vi er derfor Vidne til, at Stof ogsaa har Farve. Da denne fremtræder i 

syv Grundarter, bliver der saaledes syv Grundarter for Lys. Da disse 

Grundarter i Realiteten er den samme Ting, set fra forskellig "Afstand" 

fra ]eg'ets Trin, bliver det ogsaa her Perspektivprincippet, der ligger til 

Grund for deres forskellige Indvirkning paa Sansesættet. Naar nævnte 

Ting viser sig i syv forskellige Fremtoninger for Sanserne, vil det sige, 

at vi ser denne i syv forskellige kosmiske Afstandsforhold til ]eg'ets 

Trin. Det, der ligger længst borte fra J eg' ets Trin, har naturligvis den 

mindste Indvirkning paa samme ]eg's Sansesæt, medens det, der ligger 

nærmest, har stØrst Indflydelse paa samme. Det er her det samme, der 

gØr sig gældende, som naar vi staar paa en lang ligelØbende Vej. N ær

mest ved vort Stade virker V ej en mest paa vort Sansesæt, medens dens 

Indvirkning tager stærkt af, alt eftersom den naar ud i Horisontens 

yderste Periferi. Dette viser sig i Form af, at den synes bredest, hvor vi 

staar, medens den forekommer at være smallest i Horisontens yderste 

Rand. Dens Indvirkning paa Beskuerens fysiske Sansesæt viser sig her 

tydeligt i Skalaform. 

At V ej en er ligesaa bred i vor Horisonts Periferi som i dens Cen

trum, og at dens horisontale "Formindskelse" er en Illusion, haseret paa 

Perspektivprincippet, ved vel ethvert normalt Kulturmenneske. Denne 

Viden er i Virkeligheden en Slags fØrste Form for "kosmisk Viden". 

Nævnte Væsen ved derimod ikke, at enhver F orm for Sansning er base

ret paa samme Princip og derfor ogsaa Sansningen af Lyset. Det Lys, der 

er os fjernest i vor kosmiske Horisont, virker naturligvis ogsaa her sva

gest paa Sanserne og forekommer os derfor mindre stærkt end det, der 

er os nærmest, hvilket sidste Lys derfor forekommer os at være langt 

stærkere end det fØrstnævnte. Dette giver sig til Kende, igennem den 



624 Livets Bog 

fysiske Sansning, igennem Farveskalaen. Det Lys, der i denne, kosmisk 

set, staar os fjernest, skaber en Reaktion i vore Sanser, vi udtrykker som 

"rØd Farve". Lidt nærmere virker Lyset tilsvarende lidt stærkere og 

skaber den Reaktion i Sanserne, vi kalder "Orangefarven". Dernæst 

kommer i samme RækkefØlge de Lysreaktioner, vi kalder "gul Farve", 

"grØn Farve", "blaa Farve", "indigo Farve" og "violet Farve". 

Derefter forekommer der endnu to Farver, nemlig "sort" og "hvidt", 

men kosmisk set er den "sorte" Farve kun identisk med alle Farverne 

set i et bestemt Perspektiv. Det samme gælder ogsaa den "hvide" Farve. 

Ingen "sort" eller "hvid" Farve kan eksistere uden at være en Kombina

tion af alle de andre F arver tilsammen. Den "sorte" og "hvide" F arve 

udgØr saaledes i Virkeligheden den samme Ting. Naar den ikke desto 

mindre forekommer for Sansesættet som to diametrale Modsætninger, 

skyldes det, som vi i det fØlgende skal se, igen Perspektivprincippet. 

496. Da alt "Stof'' er "Lys", bliver al Oplevelse det samme som 

Oplevelse af" Lys". Men da Oplevelse af "Lys" er det samme som at 

"se", bliver al Oplevelse eller Sansning det samme som et "Syn". M en vi 

er kun vante til at kalde det "Syn", naar Oplevelsen sker gennem Øjet. 

N aar den sker igennem Ørerne, bliver "Lyset" til "Lyde". N aar den 

sker igennem Næsen, bliver "Lyset" til "Lugt", medens det bliver til 

"Smag", naar den sker igennem Tungen, for tilsidst at blive til primitiv 

Fornemmelse eller "FØlelse", naar den sker igennem vor Organismes 

direkte BerØring med de fremmede Energier eller "Stoffer". Alle disse 

F ormer for Sansning er kun forskellige Variationer af den samme Ting. 

De udlØses i Princip paa nØjagtig samme Basis, hvilket vil sige paa ]eg'ets 

Energiers BerØring med de fremmede Energier. Det samme gØr sig gæl

dende, naar Oplevelsen sker igennem endnu hØjere Sanser end de fysiske. 

Da kalder vi den hverken "Lugt", "Smag" eller "HØrelse". Dog hænder 

det ofte, at denne Form for Oplevelse kaldes "Syn", men saa er det i 

Reglen i symbolsk Opfattelse, medens den ordinære Betegnelse for sam· 

me Oplevelse er "sjælelig" eller "aandelig Oplevelse". Enhver Form for 
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Oplevelse, ligesaavel den sjælelige eller aandelige som den fysiske er 

saaledes identisk med Reaktionen af J eg' ets Energiers BerØring med de 

fremmede Energier. 

497. Alle Former for "Stoffer" eller "Materier" er saaledes i Reali

teten et Syn af "Lys". Naar Biblen udtrykker Guddommens fØrste Form 

for Skabelse som identisk med "Lyset" s Tilblivelse, er det ikke uden i en 

vis Relation hertil. De næste Resultater af den guddommelige Skabelse: 

Klodernes, Planternes, Dyrenes og Menneskenes Tilblivelse er kun San

seindtryk, regulerede ved Hjælp af "Perspektivprincippet". Det vi ud

trykker ved nævnte Betegnelser, og alle de Ting, for hvilke vi har andre 

Betegnelser er uden Undtagelse kun Reaktioner af vort eget Jeg's Ener

giers BerØring med Guddommens ]eg's Energier eller "Stoffer" (Natu· 

ren). Alt hvad vi oplever er kun forskellige "kosmiske Lysre

flekser". Verdensaltet er et Lysocean. I dette Lysocean har hvert enkelt 

J eg Plads. Og da nævnte Ocean udgØr Grader af Lys, vil hvert enkelt 

J eg' s Plads ligesom forekomme paa en stigende Skala af Lys. Denne 

Plads vil saaledes udgØre et Slags Centrum eller Midtpunkt paa Skalaen, 

ud fra hvilket Jeg'et, i Kraft af Perspektivprincippet, oplever Livets 

Detaillering. Al ]eg'ets Oplevelse og BedØmmelse af, saavel dets Frem

bringelse eller Skabelse, som dets Sansning, udtrykker kun et særligt 

bestemt Forhold mellem ]eg'ets Energiers Trin og den oplevede Tings 

Plads eller Trin paa Skalaen. Det er dette Forhold, vi kender under 

Begrebet en "skabt Ting". Og det er disse "skabte Ting", vi giver Navne 

og udtrykker som: Naturen, Havet, Skyerne, Blomsterne, Dyrene, Men

neskene, Huse, MØbler, Maskiner, Tanker, Bevidsthed, Handlinger o.s.v 

Alle disse Navne udtrykker i Virkeligheden kun Grader af "Lys". De 

betegner kun Gradsforskellen imellem vort eget Trins "Lys" og de Øvrige 

Trins "Lys" paa Skalaen. 

498. Da "Lystrinene" fremtræder som en stigende Skala, og J eg' ets 

Energiers Trin, i FØlge Perspektivprincippet, danner Udsigtspunktet, 

hvorfra de Øvrige Trin kan beskues, bliver fØrstnævnte Trin skeldan· 
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n ende i J eg' ets "Lysoplevelse", hvilket vil sige, i dets Oplevelse af Livet. 

Alle de Trins "Lys", der ligger umiddelbart ovenfor Jeg'ets Energiers 

Trin paa Skalaen, vil alle forekomme J eg' et som en Fornemmelse af 

stærkere Lys end dets eget Trins, medens alle de Trins "Lys", der ligger 

umiddelbart nedenfor nævnte Trin, fornemmes som svagere "Lys" end 

dets eget Trins. Der bliver saaledes to Slags Fornemmelser. Medens de 

overliggende Trins "Lys" stadigt fornemmes som "Lys", fornemmes de 

underliggende Trins Lys derimod som en Modsætning. Det er denne 

Modsætning, vi udtrykker ved Begrebet "MØrke". Og vi faar her, 

i Kraft af "Perspektivprincippet", de to Kontraster: "Lys" og "MØr

ke", hvorpaa al Sansning er baseret. Det er dette "Lys" og "MØrke", 
der i sin mest koncentrerede fysiske F orm, henholdsvis fornemmes som 

de to F arver "H vidt" og "Sort". Disse to Sansefornemmelser udgØr altsaa 

Grænseomraadet for vor Oplevelse af Livet. Der, hvor Sanseevnen be

gynder at svigte, naar vi sanser opad paa "Lysstigen", fornemmes Ma

terien som "hvid". Der, hvor vore Sanser begynder at svigte, naar vi ser 

nedad paa samme Stige, fornemmes Materien som "sort". Mellem disse 

to F ormer for Oplevelse har J eg' ets Oplevelsesevne sit Domæne. H er er 

Sansereaktionerne stærkere, og Væsenerne oplever Tingene mere de

tailleret. Denne stærkere Sansefornemmelse bevirker, at "Lysstigen" s 

Trin inde i dette Domæne ikke fremtræder som "Lys" eller "MØrke", 

som "Sort" eller "Hvidt", men derimod som en Oplevelse af alle de 

Øvrige eksisterende F arver eller selve Farveskalaen. Denne Skala udgØr 

saaledes kun det Udsnit, af "Lysskalaen" eller "Lysstigen" s Trin, vi 

med vor Sanseevne er i Stand til at fornemme detailleret. Sanser vi 

nedad i Stigen, fornemmes den fØrste Materie efter den "sorte" som 

identisk med Farveskalaens fØrste Farve, den saakaldte "rØde Farve". 

Dernæst kommer samme Skalas andre F arver i den allerede tidligere 

nævnte RækkefØlge: "orange", "gul", "grØn" o.s.v for tilsidst at ende 

med den "violette". Efter den "violette" Farve kommer den "hvide". 
Til denne F arve hØrer ogsaa de Tings Udseende, der ingen F arve har 
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f. Eks. Glas eller gennemsigtige Ting. I Farveskalaen bliver nævnte Ud

seende en Nuance i "Lyszonen" og dermed en Nuance i den "hvide" 
Farve. 

499. Vi har her set hele Sanse01nraadet for det levende V æ sen, saa

ledes som det kommer til Syne igennem den "kosmiske Bevidsthed". For 

lettere at kunne orientere sig i fremtidige Analyser af Sanseomraadet 

her i "Livets Bog" vil vi udtrykke dettes forskellige Felter ved særlige 

Betegnelser eller Udtryk. At dette Omraade i det hele taget eksisterer, 

skyldes, som fØr berØrt, udelukkende det kosmiske Princip, vi har nævnt 

som "Perspektivprincippet". Da de forskellige Detaillers Form, Farve, 

StØrrelse og V olumen i nævnte Omraade udgØr Perspektiv forhold, vil vi 

kalde den Del af Sanseomraadet, der udgØres eller fornemmes som 

"MØrke" eller "MØrkezonen", for "A-Perspektivet", medens vi vil kalde 

den Del af nævnte Omraade, der udgØr Farvezonen, for "B-Perspekti

vet", og den Del i samme Omraade, der udgØr "Lyszonen", for "C-Per
spektivet". 

Alt, hvad vi sanser eller fornemmer i Tilværelsen som fremtrædende 

med "sort" Farve, eller alt, hvad vi fornemmer som "MØrke" (hertil 

hØrer ogsaa alt, hvad vi fornemmer som Sorg, Melankoli eller Tungsind) 

oplever vi igennem "A-Perspektivet''. Alt, hvad vi er i Stand til at se, 

fremtræder med F arver, alt, hvad vi er i Stand til at analysere og gØre 

til Tro og Viden, oplever vi igennem "B-Perspektivet", medeens alt, hvad 

vi oplever i Form af "hvid" Farve, i Form af "Lys" (hertil hØrer ogsaa 

alt, hvad der mere eller mindre kommer ind under Begrebet Glæde og 

Lykke) fornemmer vi igennem "C-Perspektivet". 

500. Som fØr nævnt, er "Lys" og "MØrke" den samme Ting, der 
gennem Perspektivprincippet bliver oplevet og betegnet af ]eg'et paa 

forskellig Maade, alt eftersom nævnte Ting befinder sig "ovenfor" eller 

"nedenfor" ]eg'ets Trin paa "Lysskalaen". Betegnelsen "Lys" og 

"MØrke" og de herunder henhØrende forskellige Farver i Farveskalaen, 

bliver derfor ingen Betegnelse for "Lyset" s absolutte Analyse, men ud-
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gØr i sig selv kun en "relativ" Analyse, hvilket igen vil sige: en "For

holdsanalyse". Og vi er her ved Grundprincippet i den almindelige Ana

lyserings- eller Erkendelsesmetode. Alle jordmenneskelige Analyser og 

Opfattelser, ja selv de materiel-videnskabelige er kun "Forholdsanaly

ser". De har ikke noget som helst med Tingenes absolutte eller "kosmiske 

Analyse" at gØre. De udtrykker kun Tingenes Analyse i F o r hold til en 

anden Ting, hvis Analyse ogsaa kun udgØr en Erkendelse af denne anden 

Tings Forhold til nye andre Ting. Da disse Ting er forgængelige, vil, 

med deres OphØr, de paa Tingene baserede Analyser af andre Ting, op

hØre. Det vil igen sige, at alle disse relative eller jordmenneskelige ma

teriel-videnskabelige Analyser, som Modsætning til de "kosmiske Ana

lyser" er forgængelige. De fØrstnævnte Analyser er saaledes "timelige", 

medens de sidstnævnte er "evige". De er nemlig baserede paa evige Ting, 

hvilket i dette Tilfælde vil sige paa selve Verdensaltets evige Grundprin

cip, der er det eneste eksisterende "faste Punkt" i Tilværelsen. 

Dette vil blive nærmere detailleret senere i "Livets Bog" under Ana

lysen af "kosmisk Bevidsthed". Her er det kun Formaalet at klargØre 

for Læseren det almindelige fysiske Erkendelsesprincips Uholdbarhed, 

naar det gælder den absolutte Analysering af Stofferne eller Materierne. 

501. Vi ved nu i FØlge Foranstaaende, at naar det almindelige Jord

menneske erkender en Ting som "mØrk", saa betyder det ikke, at Tin

gen virkelig er mØrk, men derimod at Tingen hØrer hjemme paa et for 

det samme Væsen underliggende Trin i "Lysskalaen". Havde den haft 

hjemme paa et for nævnte Væsen overliggende Trin i samme Skala, vilde 

Væsenet jo have fornemmet den som "lys". 

Da Jordmenneskene befinder sig paa hØjst forskellige Trin i "Lys

skalaen", har de ogsaa hØjst forskellige over- og underliggende Trin. De 

Trin, der er overliggende for nogle, kan saaledes være underliggende 

for andre. Som FØlge heraf maa ogsaa det "Stof", der af nogle fornem

mes som "Lys", fornemmes som "MØrke" af visse andre og omvendt. Og 
det er denne primitive Erkendelsesbasis, der ligger til Grund for alt, 
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hvad der kommer ind under Begrebet "Uoverensstemmelse". Det almene 

Jordmenneske har ikke noget videre reel Kendskab til "Stof''- eller 

"Lystrinene"s Natur. De mener derfor i mange Situationer, at andre V æ

sener skal tænke, bedØmme og handle paa samme Maade som det selv. 

Da det er umuligt for alle underliggende Væsener, idet de ikke staar 

paa fØrstnævnte Væsens Trin eller Udsigtspunkt, og derfor heller ikke 

kan have samme Udsigt som dette, er vi her ved Krigens fØrste Aarsag 

eller ved Fundamentet for al Lidelse eller mØrk Skæbnedannelse. 

502. Idet Væsenerne saaledes staar paa forskellige Udsigtspunkter 

og derfor har forskellig Udsigt, og denne Udsigt er det samme som deres 

Oplevelse af Livet, bliver denne Oplevelse hØjst forskellig. Men da 

samme Oplevelse er fuldstændigt bestemmende for Væsenets hele Frem

træden og Begær, og dette igen bliver bestemmende for dets Indvirkning 

paa Omgivelserne, paa Medvæsenerne, paa Stoffet eller Materien, og 

denne Indvirkning igen skaber tilbagevirkende Reaktion til sit Ophav, 

og denne Reaktion er det samme som dets "Skæbne", bygger Væsenet 

saaledes selv sin "Skæbne". Denne er kun et nuværende Resultat af dets 

fortidige Indvirkning paa Omgivelser, Medvæsener og Stof. 

Da vor Indvirkning paa vore Omgivelser, Medvæsener og Materie i 

Dag ligeledes vil affØde eller være fuldstændig hestemmende for vor 

fremtidige Skæbne, vil være Reaktioner eller Eftervirkninger af vore 

i Dag udlØste Begær og Ønsker, er det saaledes af en overordentlig 

praktisk Betydning at faa disse Ønsker og Begær til at være af en saa

dan Natur, at de kan affØde Eftervirkninger, der i Realiteten er en virke

lig Harmoni og dermed Fred og Lykke. Og til at fremme dette Formaal 

er den jordmenneskelige "relative" Erkendelsesbasis kun indirekte eg

net. Direkte skaber den, som fØr nævnt, Uoverensstemmelse og den heraf 

fØlgende Disharmoni, Ufred og Lidelse. (Indirekte skaber den Erfaringer 

og dermed Visdom.) 

503. Den direkte Aarsag til J ordmenneskehedens mØrke Skæbne er 

saaledes udelukkende deres "relative" Erkendelsesbasis. Dens Individer 



630 Livets Bog 

staar paa hØjst forskellige Trin og ser Tilværelsen paa tilsvarende for

skellig Maade. V resenerne er i allerhØjeste Grad i Uoverensstemmelse 

med hverandre. Og dette kan naturligvis kun affØde Ufred, Krig og Li

delse. Deres Viden eller Videnskab rummer endnu ikke nogen fuldkom

men "kosmisk Kemi". Og den jordmenneskelige mentale Sfære er da 

ogsaa Skuepladsen for en umaadelig omfattende Fejltagelsestilstand. Hele 

Bevidsthedssfæren er saa at sige en eneste stor Repræsentation af illuso

riske Tankeklimaer. Den er i overvældende Grad baseret paa Illusioner 

og kan derved i sig selv kun blive en Illusion. Menneskene Ønsker for

kert, handler forkert, og maa som FØlge heraf opleve Livet forkert. Og 

Tilværelsen bliver en Oplevelse af U sandhed i Stedet for Sandhed, en 

Oplevelse af MØrke i Stedet for Lys, en Oplevelse af DØden i Stedet for 

Livet. 

504. Igennem "kosmisk Kemi" her i "Livets Bog'' er vi naaet saa 

langt frem i Kendskabet til Virkeligheden, at vi har kunnet begynde at 

skimte en for Jordmennesket hel ny Erkendelsesbasis, et "fast Punkt", 

hvorfra Tingenes Analyser ogsaa bliver til "faste Punkter" og ikke som 

ud fra den gamle Erkendelsesbasis, hvor de bliver til "timelige" Punk

ter eller bristende Illusioner. 

"Kosmisk Kemi" viser os, at alt "Stof" er "Lys", og at dette igennem 

"Perspektivprincippet" bliver tilgængeligt for Sansning, idet ]eg'et gen· 

nem samme Princip oplever det i Skalaform, hvilket vil sige, at det op

lever det ligesom fremtrædende i forskellige efter hinanden fØlgende 

stigende Trin i Styrke, Kraft eller Glans. Da Fornemmelsen af de sva

gere "Lysgrader" opfattes som "MØrke", har Jeg'et altsaa igennem 

"Perspektivprincippet" faaet Evnen til at opleve selve "Lyset", men 

fremtrædende i to forskellige Fremtoninger, nemlig som "Lys" og 

"MØrke". Disse to Fremtoninger er, som allerede fØr paapeget, den 

samme Ting. Igennem "Perspektivprincippet" opretholdes Evnen til at 

opleve denne Ting. Denne vilde være absolut utilgængelig for Sansning 

uden nævnte Princip. Der vilde ingen Kontraster eksistere og dermed 
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intet som helst Grundlag for Sansning. Igennem "Perspektivprincippet" 

bliver ]eg'et altsaa i Stand til at opleve "Noget", som igennem Sansnin

gen bliver til "Lys" og "MØrke", bliver til "Stof'' og "Materie", bliver 

til "Skabelse" og "Oplevelse" af Livet, med andre Ord bliver til den 

Realitet, der gØr J eg' et til "et levende Væsen". 

Hvad er nu dette "Noget"?- Nævnte "Noget" er det altomfattende 

hØjeste Element i Livet, vi allerede tidligere i "Livets Bog" har omtalt 

som "det guddommelige Noget" eller "X. 1". Vi har her i vor Analyse 

af "Stoffet" eller "Materien" mØdt den allersidste Instans, som en hvil

ken som helst "kosmisk Analyse" kan mØde. Vi er her ved den "Aarsags

lØse Aarsag". Det er det eneste eksisterende "Noget", til hvilket der ikke 

eksisterer en forudgaaende Aarsag. Den er alle Aarsagers Aarsag. Men 

"hinsides" "Perspektivprincippet" er den uden Kontrast og derfor usan

selig, har ingen Analyse ud over dette ene, at den udgØr et absolut "N o

get, som er". Alt, hvad man ellers vilde tillægge dette, vil fuldstændigt 

være illusorisk. Hvis man siger om dette, at det er "dØdt" eller "levende", 

"skØnt" eller "uskØnt", "kærligt" eller "ukærligt", "stort" eller "smaat", 
vil vi ikke mere være hinsides "Perspektivprincippet'', men derimod i 

allerhØjeste Grad være betragtende dette "Noget" igennem samme Prin

cip. "Det guddommelige Noget" er da allerede blevet synligt som Grader 

af den "Lysskala", vi kalder "Stof" eller "Materie". Denne Synlighed 

kender vi allerede som identisk med "X. 3.", ligesom "Perspektivprincip

pet" her repræsenterer "X. 2." eller Skabeevnen. Og da disse tre "X" er 

i dette Tilfælde udgØr det levende Væsen, vi kalder Guddommen, er vi 

her igennem "kosmisk Kemi" i vor Analyse af "Stoffet" eller "Materien" 

blevet stillet overfor et nyt MØde med Guddommen. Hele det vældige 

"Lysocean", vi kalder "Stof'' eller "Materie", udgØr i Realiteten "det 

guddommelige Noget". Det er lige meget, om vi ser ind i Solens Lys eller 

ind i Nattens MØrke, det er lige meget, om vi skuer ind i Makrokosmos 

vældige Sol- eller Stjernebyer, eller vi lader vore "kosmiske Sanser" 

bære os ind i Mikrokosmos svindende Lidenhed, det er lige meget, om det 
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er Skikkelser, Former, Farver, der kommer til Syne for vort Blik, eller 

det er Tanker, FØlelser, Glæder og Sorger, der fremtæder i vor Fornem· 

melse af Livet, saa er det "X. 1", Tilværelsens allerhØjeste Element, Gud

dommens eget altomspændende Jeg, vi er stedet overfor, kun adskilt fra 

os selv ved "Perspektivprincippet"s "farvende Briller". Guddommen 

er ligesaa vældigt til Stede i Havets Brænding, Skovbækkens Hvi· 

sken, Biens Summen og Sommerfuglens Farver som i vort eget Blodom· 

lØb, vor Organismes "Stof'', vort Legemes Udseende og vor egen V ære

maade. Ogsaa her er Guddommens Jeg vort "Stof"s dybeste Substans. 

Ogsaa her er det i Virkeligheden Guddommens Nærhed, vi soler os i. 

Om vi ser ham eller ikke ser ham, er kun et "Perspektivforhold", hvilket 

vil sige en "Sanseindstilling". 

505. "Kosmisk Kemi" viser os altsaa, at Vejen til Gud kun er en 

Sanseindstilling. En saadan Indstilling er igen en Villiesakt, hvilket i 

Realiteten er det samme som en Bevidsthedsfunktion. 

M en naar Guddommen er saa nær, at der kun kræves en særlig be

stemt Bevidsthedsfunktion for at "se" ham, hvorfor saa ikke lære denne 

Bevidsthedsfunktion at kende?- Nævnte Funktion er nemlig kun den 

fuldkomne "kosmisk Kemi", hvilket igen vil sige den fuldkomne Om· 

gang med og Behandling eller Beherskelse af Grundenergierne, Stofferne 

eller Materierne i Tilværelsen. Med andre Ord, "kosmisk Kemi" er i 

Virkeligheden det samme som Kunsten at kunne skabe det "Perspektiv

forhold", igennem hvilket Synet af Guddommen bliver til absolut Virke· 

lighed. 

506. At ovennævnte Forhold ikke er fundet af den jordiske Almen

hed, vil de efterfØlgende Analyser af de Tankeklimaer, der udgØr samme 

Almenheds normale Bevidsthedssfære, gØre til Kendsgerning. Disse ud

gØr nemlig en overdaadig Demonstration af fejlslagne Forhaahninger, 

Skuffelser, Sorger, Melankoli, Misforstaaelser og Overtro. Ethvert saa· 

dant Tankeklima er en BevisfØrelse for, at dens Ophav "ser" eller fik 

at "se" noget helt andet end netop Guden. Ja, i værste Tilfælde endog 
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en Modsætning til Guden, nemlig det "Onde", "Djævelen", "Helvede" 

eller "MØrket". Alle saadanne Oplevelser er i Virkeligheden Oplevelsen 

af fejlagtige Synspunkter og bliver derfor identisk med Oplevelse af for

kerte "perspektiviske" Forhold. Men i den fysiske Tilværelse kalder vi 

ikke disse Forhold "perspektiviske", idet vi ikke der ser "Stofferne" i 

den "kosmiske Horisont", men oplever dem som mere eller mindre faste 

flydende og luftformige Stoffer med hØjst forskelligartede Reaktions

evner overfor hverandre indbyrdes. Og her kommer Væsenets Forhold 

til Energierne mere til Syne som "Kemi", hvilket vil sige "Stofblandings

forhold". Og det er ud fra denne Omstændighed, at vi her i "Livets Bog" 

ogsaa har udtrykt Energiernes eller Stoffernes "Blandingsforhold" som 

"Kemi" i det "kosmiske" Felt, hvor de, som vi i det Foranstaaende har 

set, fremtræder som "Lys". 

Begrebet "Kosmisk Kemi" dækker saaledes heleJeg'ets BerØring med 

Grundenergierne, hele dets samlede Tanke- eller Bevidsthedsfunktion, 

ligefra dets J ongleren med den fysiske Energi, vi er vant til at kalde 

"Kemi", og saa til den allerhØjeste mentale Udfoldelse eller Beherskelse 

af Energierne, vi kalder "Kosmisk Bevidsthed". 

Da "kosmisk Bevidsthed" udtrykker Væsenets allerhØjeste J ongleren 

med Energierne, og denne Jongieren udgØr den allerhØjeste Tanke- eller 

Bevidsthedsfunktion, og denne igen er det samme som "Synet af Gud", 

vil nævnte "Kemi" være det samme som den absolutte V ej til Gud. 

Nævnte "Kemi" vil saaledes i sin fuldkomneste Tilstand være en Viden

skab, en Forskrift eller Anvisning paa den rette Kombination af de 

"Stoffer" eller "Materier", der skal anvendes for at fa a den "Blanding", 

der udgØr det "kosmiske Syn" eller Foreningen med Guddommen. Og 

"kosmisk Kemi" bliver derfor ikke en ny Foreteelse, selv om det maaske 

nok er fØrste Gang, den bliver omtalt under Begrebet "Kemi". 

507. Jordmenneskeheden er forlængst kommet saa langt frem i 

Udviklingen, at Hovedparten af dens Individer er blevet mere eller min

dre bevidste "kosmiske Kemikere". Deres vældige Higen efter Sand-
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heden er i Virkeligheden det samme som Higen efter Harmoni og Fred, 

hvilket igen er det samme som Vejen til Gud. Og Forskrifter paa For

skrifter er opstaaet fra Profeter, Tænkere og FØrere. Og hvad er vel disse 

Væsener andet end "kosmiske Kemikere" og deres Lære andet end "kos

misk Kemi"? - De udtrykker alle Anvisninger paa V æremaader, der 

skulde være "hØjere Moral" og dermed Vejen til Gud, til Lykken og 
Fuldkommenheden. 

Da "Moral" og V æremaade er mere eller mindre bevidst "kosmisk 

Kemi", er denne "Kemi" saaledes hverken af ny Dato eller frem

trædende som mindre udbredt. Al bevidst Tænkning, og den deraffØl

gende V æremaade, er en Kombinering af Tankeklimaer, der igen er det 

samme som en Kombination af "Stoffer" eller "Materie". Ethvert V æ

sen vil derfor i Realiteten, som fØr nævnt, være en "kosmisk Kemiker", 

der enten bevidst eller ubevidst arbejder paa at skabe en fuldkommen 

Kombination af de Betingelser, der netop danner Grundlaget for Opfyl

delsen af samme Væsens særligt specielle Ønsker eller Idealer. 

Men at J ordmenneskene endnu ikke er særlig dygtige "kosmiske Ke

mikere", giver sig til Kende igennem al den Lemlæstelse og Lidelse, 

de paafØrer sig selv. Deres Verden er i stor Udstrækning Krigsskueplad

ser, juridiske Processer, almindeligt Uvenskab og Bagtalelse etc. Alle 

disse Foreteelser viser, at Jordmenneskene er famlende og sØgende, naar 

det drejer sig om Skabelsen af deres egen Lykke. Igennem deres Tænke

og V æremaade har de i Blinde blandet forkerte Energier, skabt forkerte 

Tankekombinationer, og maa derfor opleve Reaktionerne heraf. At disse 

Reaktioner ikke er varig Fred og Lykke, men som nævnt udlØser sig i 

Lidelse, viser kun, at der er Love for Energiernes "Sammenblanding", 

ligesaavel mentalt som fysisk, thi ellers vilde disse Reaktioner ikke kunne 

være opstaaet. Var Energierne eller "Stofferne" blevet blandet paa an

den Maade, vilde der være opstaaet andre Reaktioner. Ligesaavel som 

Energierne kan sammensættes i Kombinationer eller Forbindelser, der 

skaber Lidelsesreaktioner, ligesaavel kan de ogsaa kombineres paa en 
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saadan M aade, at de kan skabe modsatte Reaktioner: Humanitet og V el

være. 
Og det er da ogsaa i den Retning, al U d vikling gaar. Lidelserne 

giver Erfaringer, disse fØrer til nye "Sammenblandinger" eller Kombi

nationer af Materien. Disse giver ogsaa Erfaringer for eller imod den 

særlige "Sammenblanding" s Gentagelse, af hvilken de er et Resultat, og 

saaledes fortsættende. Og paa denne Maade vil Jordmennesket tilsidst 

naa frem til at blive mere og mere indstillet paa at lære den rigtige eller 

absolutte "Sammenblanding" eller "Kombination" af Tankerne og den 

heraffØlgende rigtige Indstilling til Menneskene, Livet og det selv, at 

kende, og derigennem sluttelig erfare den virkelige sande Fred og H ar

moni eller dette at være "et med Faderen". 

508. Hele det levende Væsens Tilværelse er saaledes en "kosmisk

kemisk" Proces. I Spiralens fØrste Zoner foregaar denne Proces auto

matisk eller som Vanefunktion. FØrst der, hvor Væsenet begynder at 

fremtræde som "Dyr" og dagsbevidst villiemæssigt kan handle, begynder 

dets bevidste Kamp med Materien, saavel den fysiske som den aandelige. 

Igennem denne Kamp opstaar de Erfaringer, der efterhaanden omskuber 

"Dyret" til "Menneske". l denne Omskabelse befinder sig det jordiske 

Menneske. Det har derfor i sin Bevidsthed eller Mentalitet Felter, hvor 

det mere eller mindre er hævet over "Dyret", og Felter, hvor det endnu 

staar fuldstændigt paa "Dyret" s Stadium. Det er, som vi fØr har udtrykt 

i "Livets Bog", udgØrende et bastardagtigt Overgangsvæsen mellem 

"Dyr" og "Menneske". 
Vi vil nu gaa over til at analysere dette Væsens fundamentale Tanke

klimaer og derigennem komme til Erkendelse af, hvor det er "Dyr", 

og hvor det er "Menneske". Med Tilegnelsen af denne Erkendelse skulde 

det saa blive lettere for Læserne at tilegne sig Evnen til at sammensætte 

deres Tankeenergier i de Kombinationer, der uundgaaeligt resulterer i 

den fuldkomne V æremaade eller den totale "kosmiske Bevidsthed" s 

Skabelse i deres eget V æ sen. 
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509. For at lære et Jordmenneskes Tankeklimaer at kende, maa vi 

dykke ned i et saadant Væsens Bevidsthed eller Sjæleliv. Og vi bliver 

da Vidne til, at det udgØr en hel Verden for sig, som dog, i Natur 

og RØrelser, ikke er særligt afvigende fra den Verden, vi kom fra uden

for. Vi overværer saaledes her billedligt set vældige Storme, Cykloner, 

Jordskælv og SolformØrkelser. Vi oplever TØrke, Regnskyl, Oaser, Ørke

ner, HungersnØd, Overflod, Fraadseri. Vi oplever Krig, Lemlæstelse, Li

delse og ForfØlgelse. Og vi oplever Solskin og Sommervejr, Fred og Idyl 

o. s. v. Vi faar at se, at det almene Jordmenneskes Væsen er en Refleks 

af den ydre Verden eller Zone, det lever i. Det har hele dens vilde Energi, 

Krig og dyriske Natur saavel som dens begyndende humane Tendenser 

i sit Blod, i sine Aarer. Det begynder at tilegne sig dens Logik og Visdom 

i sin Hjerne, i sin Tanke og Handling. En Dag staar det færdige M enne

ske smukt, straalende og lysende med guddommelig Glans ovenpaa sit 

udbrændte dyriske Væsens Aske. 

51 O. Som Læserne allerede er kendt med, begynder det levende V æ

sens fysiske Tænkning at finde Sted i Spiralens fØrste Zone: "Plante

riget". Igennem Aartusinders Pauvirkning fra Naturens Side opstaar 

den fØrste svage Bevidsthedstendens: Evnen til at "ane". "Anel

sen" er saaledes den fØrste fosteragtige Begyndelse af Evnen til at 

"skelne", hvilket igen er det samme som Evnen til at fornemme Forskel 

paa Kontraster. Igennem den permanente Pauvirkning af Væsenets Mi

neral fremtræden fra Naturens Side vaagner i Form af "Anelse" dets 

fØrste elementære Fornemmelse af de store fØrende Kontraster i den 

fysiske Verden, nemlig "Ilden" og "Kulden". Og med Tilegnelsen af 

denne Evne træder Væsenet ud af "Salighedsriget", og dets Tilværelse 

begynder at forme sig her i den fysiske Verden som "Plantetilværelse". 

Alle "Plantearter" eller alt, hvad der hØrer ind under vegetabilsk Liv, 

er saaledes kun baseret paa "Anelsesevnen". Igennem Væsenets "C. Vi

den" eller nedarvede Automatfunktion fra en tidligere Spiral har det 

allerede begyndt sin Fremtræden som "kosmisk Kemiker", men natur-
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ligvis helt ubevidst. I gennem sin nedarvede Automatfunktion har det 

været i Stand til at holde Energierne i en bestemt fast Konstellation, 

der viser sig for os som dets fysiske Legeme. Det er en saadan Konstella

tion af Energi, vi kalder en "Plante", et "Træ", en "Blomst" e. l. Denne 

Konstellation er Væsenets begyndende Organismeskabelse. Denne fore

gaar som nævnt automatisk. Dens Opretholdelse kræver Opfyldelsen af 

særlige, bestemte Betingelser. Og her er det, at Væsenets Automatfunk

tion kommer det tilgode. 

511. Men Opfyldelsen af de nævnte Betingelser er noget sværere 

end de Krav, Automatfunktionerne kan opfylde. Og der, hvor Betin

gelserne ikke bliver opfyldt, fornemmer Individet den fØrste Form for 

det, vi kalder "Ubehag". Der, hvor Betingelserne bliver opfyldt, mærker 

Væsenet den modsatte Fornemmelse, nemlig "V el være" eller "Behag". 

Det vegetabilske Væsen lever saaledes i en permanent Tilværelse 

imellem "Behag" og "Ubehag". Og vi er her ved Fundamentet for al 

Tænkning eller Skabelse af Bevidsthedsliv, idet disse to Kontraster 

netop affØder i Væsenets Bevidsthed det, vi kalder "Begæret". "Begæret" 

udgØr igen en indadgaaende og udadgaaende Kraft, der kendes i Til

værelsen henholdsvis under Begrebet "Tiltrækning" og "FrastØdning". 

"Plantevæsenet" tiltrækkes mod det, der skaber "Behagsfornemmelse" 

og frastØdes af det, der skaber "Ubehagsfornemmelse". Plantens "Anel

se" bliver efterhaanden saa stærk, at den kan sende sine RØdder ud i 

Retning mod V andaarer i J orden, og bringe sin Organisme ovenfor J or

den i Stilling mod Lyset eller Solen. Vi ser saaledes her Begyndelsen 

til Skabelsen af den fØrende Kraft i Bevidsthedslivet, vi senere hos 

Væsenerne finder som identisk med det, vi kalder "Selvopholdelsesdrif

ten". Denne er igen det samme som det levende Væsens fysiske Livs
funktion. 

512. En saadan Livsfunktion er udelukkende hygget paa Væsenets 

Begær efter UdlØsning af de for det selv behagelige Energikonstellationer 

eller BerØringer med Materien. V ed saaledes at udlØse Tiltrækning imod 
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nogle og FrastØdning imod andre Energier, faar Jeg'et et vist Domæne i 

Materien, hvilket vil sige, at der i Jeg'ets Udfoldelsesomraade bliver en 

Materieansamling, en Kombination af Energi eller Stof. Denne Komhi

nation af Materie udgØr Jeg'ets fysiske Legeme. Dette Legeme er saaledes 

kun en staaende Reaktion eller Virkning af J eg' ets Tiltrækning og Fra

stØdning af særlige bestemte Energiarter. I Væsenets Mineral- og Plante

tilstand er denne kun fremtrædende i sin spæde Begyndelse og foregaar 

i stor Udstrækning igennem en, fra en forudgaaende Spiral, nedarvet 

"C. Viden" eller Automatfunktion. Men i Kraft af den stadige Veksel

virkning med Energierne og den heraf fØlgende stadige Paavirkning af 

Energiernes særlige Reaktionsevner vaagner, som nævnt, Individets 

"Anelseshevidsthed". Dets "Anelse" om hvilke Energier, der er behage

lige, og hvilke der er ubehagelige for dets egen Fremtræden i Tilværel

sen, bliver stærkere og stærkere, for tilsidst at blive til Vished, hvilket 

vil sige bevidst "Tanke". Og den automatiske Tiltrækning og FrastØdning 

af Materierne er saaledes her blevet til "Tanke". Væsenet begynder at 

"tænke". Og med dette Stadiums Indtræden af Tiltræksnings- og Fra

stØdningsprocessen er Væsenet ikke mere en "Plante", men er blevet til 

et "Dyr". "Dyret" er saaledes det fØrste "tænkende" Væsen i Spiralen. 
"Tænkningen" er derfor ogsaa hos samme Væsen meget elementær eller 

er i sin fØrste spæde Vorden. NævnteVæsen lever endnu i stor Udstræk

ning paa "Instinktet", der jo kun er det samme som "Anelsesbevidst

heden" eller den i "Dyret" endnu eksisterende "Plantebevidsthed" og 

den herpaa baserede Automatfunktion. 

513. Med "Tænkningen"s Indtræden begynder Væsenet bevidst at 

tage Del i Energikombineringen. Det kan efterhaanden med sin Tænk

ning bevidst regulere Tiltrækningen og FrastØdningen af Energierne. 

Det bliver derved i Stand til at kunne gribe ind i Automatfunktionen. 

Det kan skabe nye Automatfunktioner og oplØse de gamle. Det er denne, 

Væsenets bevidste Indgriben i sin egen Energimanifestation, der ligger 

til Grund for det, vi kalder "U d vikling". 
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Denne bevidste Indgriben bliver altsaa baaret af "Begæret". "Be

gæret", i sin mest fuldkomne Form, fornemmes af Væsenet som "Læng

sel" imod den eller det, der begæres. Dette vil igen sige, at den stØrste 

bærende Kraft i det levende Væsen fornemmes som "Længsel". Al be

vidst Tænkning er præget af "Længsel". Der findes ikke en eneste F orm 

for Manifestation, frembragt af det levende Væsen, der ikke i sig selv 

er Udtryk for en eller anden Form for opfyldt eller uopfyldt "Længsel". 

Det, vi i den daglige Tilværelse kalder "Længsel", er saaledes i sin dy

beste Analyse ]eg'ets Urkraft, ]eg'ets absolutte evige urokkelige Til

knytning til Livet, hvilket i denne Forbindelse vil sige: Tilknytning til 

"X. 3". "Længsel" er udgØrende det Bindemiddel, ved hvilket ]eg'et er 

knyttet til Tilværelsen. "Længsel" er selve "den hØjeste Ild" s flammende 

Luer, hvilket igen vil sige: det altbærende seksuelle Princips gennem

trængende Kraft. Bag enhver Tanke, enhver Bevidsthedsnuance er der 

"Længsel" eller Opfyldelse af "Længsel". Hvad enten Væsenet Ønsker 
at elske eller hade, at kærtegne eller lemlæste, saa vil disse Manifesta

tionsformer i lige hØj Grad være Udtryk for Længsel, idet dette at "Øn

ske" er det samme som at "længes". Væsenets hele fysiske og sjælelige 

Fremtræden er kun en Opfyldelse af Ønsker eller Længsler. Denne Op

fyldelse bliver derved her synlig som kun udgØrende den bevidstheds

mæssige ydre Detaillering og Fornemmelse af "Begæret". "Begæret" er 

saaledes al Tiltræknings- og FrastØdningskrafts og dermed alt Bevidst

hedslivs Moder. Alle "Tanker" er BØrn af "Begæret". 
514. Naar Plantevæsenet kan lade sine Rødder vokse i Retning af 

Vandaarer i Jorden, og lade sin Organisme ovenfor Jorden indtage Hæld

ning imod Lyset, saa er det ganske vist i nogen Grad Automatfunktion, 

men det er ogsaa i nogen Grad dets begyndende Begær efter den for Mani

festation og Tilværelse nØdvendige, rigtige Vekselvirkning med de omgi

vende Energier eller Stoffer. Og jo mere denne Bevidsthedstilstand tager 

til, desto stærkere bliver "Anelsesoplevelserne" for tilsidst helt at blive 

til fuld bevidst Oplevelse. Og Væsenet begynder her at gØre "Erfarin-
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ger". I Stedet for kun at fornemmes som "Anelse", bliver Livets Pauvirk

ning nu til Fornemmelse af realistisk "Kendsgerning". Væsenet begyn

der hermed at faa realistisk Viden. Og med denne Videns Indtræden i 

Bevidstheden bliver Begæret eller "Længslen" identisk med det, vi kal

der "Villie". Denne Realitet er saaledes det samme som ]eg'ets egen 

bevidste Overtagelse af ~lagtfØringen i dets egen Bevidsthed eller Regu

leringen af dets "Begær" eller "Selvopholdelsesdrift". Fra at være Auto

matfunktion bliver denne nu efterhaanden hjernebevidst dirigeret eller 

ledet af Væsenet. Væsenet kan dermed bevidst styre sin egen Energi

udfoldelse eller "Stofmasse" til eller fra de omgivende Energier, alt 

eftersom det fornemmer dem som "behagelige" eller "ubehagelige". Og 

vi har her Væsenets Fremtræden som bevidst "kosmisk-Kemiker" i sin 

fØrste spæde Vorden. 

515. At V æ senet saaledes bliver bevidst i sin egen Vekselvirkning 

med de omgivende Energier eller i den Proces, vi kalder "Livet", skyldes 

altsaa dets U r længsel eller indre Tiltrækning til Livet. Denne tager 

stadigt til og bringer det til at begære BerØring med en hel Serie af 

Energier, der ikke er strængt nØdvendige for selve dets nuværende Le

gems- og Bevidsthedsform. Disse fremmede Energier kender Væsenet 

ikke paa Forhaand. Og Vekselvirkningen med disse affØder da ogsaa, for 

det paugældende Væsen, tilsvarende helt nye, ukendte Reaktioner, dels 

nogle, der er "behagelige", og dels nogle, der er "ubehagelige". Det er 

disse nye Reaktioner, vi kalder "Erfaringer". Disse Reaktioner affØder 

saa igen nye "Længsler", hvis Opfyldelse atter skaber ny Oplevelse eller 

Erfaring af "Behag" eller "Ubehag" og saaledes fortsættende. Og paa 

denne Maade bliver dette Omraade stØrre og stØrre. Medens Væsenet 

tidligere i Mineral- og Vegetabil- eller Plantetilstanden udelukkende 

befordrede sin fysiske Fremtræden automatisk, befordres denne nu i et 

tiltagende stØrre og stØrre Omraade som bevidst, villiemæssig Oplevelse 

i dets "animalske" eller "dyriske" Tilstand. Det er denne Omstændighed, 

der bevirker, at dets Bevidsthed bliver at inddele i de to tidligere omtalte 
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Omraader: "Dagsbevidsthed" og "N atbevidsthed". "Dagsbevidstheden" 

udgØres af det bevidste eller villiemæssigt dirigerede Omraade af Be

vidstheden, medens "Natbevidstheden" udgØres af det automatisk diri

gerede, ubevidste Omraade af samme. I gennem denne "Dagsbevidsthed" 

udlØser Individet hele sin bevidste Vekselvirkning med Energierne. Her 

finder alle Reaktionerne Sted. Og denne Vekselvirkning og disse Reak

tioner er det samme som Væsenets "Tankefunktion", der igen er det 

samme som dets bevidste Oplevelse af Livet. 

516. Oplevelse af Livet er saaledes i Virkeligheden kun det samme 

som en Oplevelse af Energireaktioner. Alle Væseners Oplevelse af Livet 

/~an derfor ikke være ens, idet de jo ikke alle samtidigt oplever eller er i 

Vekselvirkning med nØjagtigt de samme Energier. FØlgelig kan de heller 

ikke alle samtidigt opleve de samme Reaktioner. Og Oplevelse af Livet 

maa derfor forme sig helt forskelligt for Væsenerne, alt efter de Ener

giers F orskelligartethed, de hver især er knyttet til eller betjener sig af 

i Opfyldelsen af deres indre "Længsel" eller "Selvopholdelsesdrift". 

Væsenerne maa saaledes absolut uundgaaeligt faa forskelligt Syn paa 

Livet eller Tilværelsen. Denne Forskelligartethed fremtræder i en Skala, 

der udgØr Omraadet imellem to kulminerende Modsætninger eller Kon

traster. Nogle Væsener repræsenterer et Syn paa Livet og Tilværelsen, 

der udtrykker den ene Kontrast, og andre, repræsenterer et Syn, der 

udtrykker den anden Kontrast, medens atter andre V æ sener igen hver 

især har et Livssyn, der er at finde paa Trinene herimellem. Og vi har 

her mØdt den tidligere i "Livets Bog" omtalte "U dviklingsstige". 

517. Men naar Væsenerne saaledes betjener sig af hØjst forskellige 

Energier i deres daglige Bevidstheds- eller VilliefØring, opstaar der jo 

tilsvarende forskellige "kosmiske Energiblandinger". Det er disse "Ener

giblandinger", vi kalder "Tanker" eller "Tankeklimaer". Nævnte 

"Energiblandinger" repræsenterer hver især nye Energiformer, idet de 

med hver Tilsætning af ny Energi faar forandret deres Reaktionsevne. 

Tankeklimaerne bliver derved umaadeligt varierende. Og hele Bevidst-
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hedslivet er saaledes udgØrende mere eller mindre bevidste "Energiblan

dinger og de heraf fØlgende Reaktioner. 

Med denne bevidste VilliefØrings særlige Tiltagen begynder det le

vende V æ sen at fremtræde paa det Stadium i Spiralen., vi kalder "det 

jordiske Menneske". Og vi vil derfor her i "Livets Bog" i særlig Grad 

gennemgaa de vigtigste af nævnte "Energiblandinger"., idet disse jo udgØr 

det "kosmiske Stof", af hvilket samme Væsen maa skabe sin Oplevelse 

af Livet og den derpaa baserede Kontakt med Verdensaltet eller For

synet. 

518. Da Væsenet i Spiralens fØrste Riger er udgaaet fra "den gud

dommelige Verden" og "Salighedsriget" og derfor ikke har nogen ud

viklet fysisk Organisme, men derimod har et vældigt Begær efter at kul

minere i Kontrasten til de nævnte Verdeners Livsmetoder eller Leve

maade, og samme Levemaade kun kan opleves igennem en fuldt udviklet 

fysisk Organisme, bliver Længslen eller Begæret efter alt, hvad der kan 

tjene denne Organismes U d vikling eller FuldkommengØrelse altdomine

rende, ligesaavel igennem den medfØdt Automatfunktion eller "C. Vi

den", som igennem den begyndende ny "A. Viden" og "B. Viden". 

l Væsenets Bevidsthed er der saaledes ikke nogen stærkere Drivkraft 

eller noget hØjere Formaal end den fysiske DygtiggØrelse og den her

igennem bevidst eller ubevidst ventede fysiske Genialitet. Væsenet 

er hundrede Procent indstillet paa at tjene sig selv. At tjene sine Med

væsener uegennyttigt er noget, som kun eksisterer ude i det Fjerne, helt 

under den mentale Horisonts yderste Rand og derfor endnu ganske ude 

af Syne. Hele denne særlige Bevidstheds/orm, som strækker sig helt fra 

den begyndende "Plante" og til det kulminerende "Dyr", er kendt i den 

daglige Tilværelse under Begrebet "Selviskhed". 

Da Væsenets hØjeste "Selv" eller "Jeg" ogsaa udtrykkes som "Ego", 

bliver "Selviskhed" ogsaa udtrykt under Begrebet "Egoisme". 

519. For det vordende fysiske Væsen er "Selviskhed" en absolut 

uundværlig Livsfunktion. Igennem denne Tankeart eller dette Tanke-
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princip skaber Væsenet sin fysiske M anifestationsevne. U den denne 

Tankemetode vilde det aldrig nogen Sinde være blevet i Stand til at for

lade sin himmelske Fremtræden, vilde aldrig kunne være blevet et fysisk 

Væsen. Og vi vilde aldrig nogen Sinde kunne være blevet Vidne til den 

guddommelige Aabenbaring af Mangfoldighed i fysiske V æsensnaturer, 

Plantearter, Dyrearter, Jordmennesker og alle de Øvrige Ting, vi ser 

med vore fysiske Øjne. For vort Blik vilde der aldrig nogen Sinde være 

opstaaet fysiske Skove, J anglekrat med deres umaadelige Verden af 

Dyr, Planter og F arver, ja, vi vilde aldrig nogen Sinde have lært at kende 

nogen som helst af de fysiske Realiteter, vi nu kender og sætter Pris paa, 

og som for Jordmenneskene ligefrem er en Livsbetingelse. Uden "Sel

viskhed" ingen som helst Form for Parringsdrift, Forelskelse, Elskov, 

Ægteskab. Alle de Former for Glæder, Jordmenneskene har oplevet 

i Form af Bryllups/ester, almindelige Former for Forlystelser, Teatre 

og Biografer, kort sagt, alt, hvad der i den jordmenneskelige og dyriske 

Bevidsthedstilstand har Betydning, er baaret af "Selviskheden"s Tanke

princip, ligesaavel som alt, hvad der hedder: Krig, Militarisme, Nationer 

og Landegrænser, Forretninger, Stormagasiner, Livsstillinger, Fagorga

nisationer og andre Foreninger og Sammenslutninger o. s. v. Alle saa

danne Foreteelser har "Selviskheden" til Fundament. "Selviskheden" 

er "Dyreriget" s og en stor Del af den jordmenneskelige Bevidsthedszones 

kongelige Atmosfære. Uden "Selviskhed" intet dominerende fysisk V æ

sen, ingen fysisk Fuldkommenhed, ingen Maskiner, ingen Fabrikker, in

gen Telefon eller Telegraf, ingen Jernbaner, Biler, Flyvemaskiner, Radio 

eller noget som helst af alle de fuldkomne, tekniske Goder, Jordmenne

skeheden efterhaanden er blevet udstyret med, og som i stor U dstræk

ning endnu holdes i Egoismens Favntag. Disse herlige Opfindelser eller 

tekniske V id undere er intet mindre end de modne Frugter paa "Egois

men" s eller "Selviskheden" s omfattende mentale Træ, selv om de er 

bestemt til med Tiden at blive Allemands Eje. Rigmandens straalende 

Palads, hans overduadige Luksus, hans mange Biler og store Tjenerskab, 
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hans Kunstskatte, Smykker, Penge og overdrevne Garderobe skylder 

ogsaa i stor Udstrækning "Egoismen" eller en overdreven "Selvophol

delsesdrift" deres Eksistens eller Tilblivelse. 

Naar dette er nævnt her, skyldes det ikke Bebrejdelse eller Kritik, 

tværtimod. Disse nævnte Foreteelser har ogsaa i den store V erdenshus

holdning haft deres fremragende Betydning. De har været M odel for 

Menneskenes Lyst eller Længsel efter Kultur eller FuldkommengØrelse 

af deres fysiske Tilværelse. De har været medvirkende til at fØre M as

serne ud af Reminiscenserne fra Huleboertilværelsen. Ethvert almindeligt 

velholdt Hjem bærer som Regel tydeligt Spor af Paladsets Stil. De smaa 

H aver er undertiden Parker en miniature. De smaa Stuer kan somme Ti

der have noget af Slottenes Atmosfære i deres Indre. Vi har saaledes 

meget at takke "Selviskheden" for. 

520. At "Selviskheden" nu kolliderer med Jordmenneskenes Mora

litet og ikke mere for disse V resener udgØr den himmelske Dyd, som den 

er for de rent dyriske og materielt, fysiske Væsener, skyldes jo kun disse 

Væseners mere eller mindre fremtrædende Mættelse af de fØrnævnte, 

af "Egoismen" baaret, fysiske Foreteelser. Med denne Mættelse opstaar 

jo netop Længsler mod nye Maal eller Ting, der kan udlØse en Mættelse 

af Kontrasten til de Ting, Væsenerne er mætte af. FØlgelig kan disse nye 

Ting, for at være tilfredsstillende, ikke være et Resultat af Egoisme, 

men maa være et Resultat af dens Modsætning. 

I "Dyreriget" er "Selviskhed" saaledes den stØrste "Dyd" og kan 

udtrykkes i Mottoet: "Enhver er sig selv nærmest". I samme Grad som 

man afviger fra at være i Kontakt med dette Motto, i samme Grad afviger 

man fra at være "dyrisk" fuldkommen. Og i samme Grad begynder de 

jordmenneskelige Genvordigheder, Sorger og Bekymringer. 

Dyrene har ganske vist ogsaa store Lidelser, men til disse knytter der 

sig ikke nogen Form for stØrre mentalt Besvær eller hevidsthedsmæs

sig Pine. De nævnte V æ seners Lidelser strækker sig kun i meget ringe 

Grad udenfor de rent kropslige Lidelser, medens Jordmenneskenes der-
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imod ikke alene kan være store, rent kropsligt set, men hovedsageligt 

fremtræder som stor mental Forstyrrelse. 

Fra "Egoismen" eller "Selviskheden" udspringer alle Tankeklimaer 

i den dyriske og fØrste jordmenneskelige Bevidsthedssfære. 

521. l denne Sfære er alle Tankearter derfor "selviske" eller "ego

istiske". Dette vil igen sige, at de alle er baserede paa at skabe ren 

ydre, fysisk Beskyttelse for det paugældende "Jeg". Væsenets "kosmiske 

Kemi", hvilket vil sige, dets Bevidsthedsliv eller TankefØring, bliver 

her identisk med Opfyldelsen af Begæret eller Længslen efter de Ener

gier eller Stoffer, hvis Kombination netop kan blive en saadan Beskyt

telse. 

Da den "dyriske", "jordmenneskelige" Bevidsthedssfære er Kulmi

nationszonen for "det dræbende Princip", hvilket vil sige, at da "Stoffer

ne" eller Materialet, Væsenet skal bruge til Opbygningen af sin Beskyt

telse, for en stor Dels Vedkommende, allerede er indgaaet i andre J eg' er s 

eller Væseners Tiltrækning og beskyttende Energikombinationer, maa 

Væsenet for at kunne opbygge sin egen Beskyttelse, i tilsvarende U d

strækning hente sine "Stoffer" i disse andre Væseners Energikombina

tioner. Men da disse "Stoffer" jo allerede er "bundne" af de andre V æ

seners Tiltrækningskraft, bliverVæsenets Opbyggelse af sin egen Beskyt

telse saaledes et S pØrgsmaal om N edbrydning af disse andre Væseners 

Tiltrækningskraft. H ar det en stØrre Tiltrækningskraft, hvilket vil sige: 

et stØrre Begær, en stØrre Villie eller en mere dybtgaaende Længsel 

efter de paugældende Energier, end det Væsen eller "Jeg'' i hvis Energi

kombination "Stofferne" findes, ja, da vil det sagtens kunne hævde sig. 

M en hvis det ikke har en stØrre Tiltrækningskraft, da er det udsat for 

Fare for, ikke alene ikke at kunne hævde sig, men ogsaa for, at dets egne 

allerede erhvervede "Stoffer" bliver tiltrukket af andre Væseners Til

trækningskraft, bliver begæret af disse og indgaar i disse Væseners Ener

gikombinationer, og hvorved det saa selv maa komme til at kapitulere. 

Men denne Fare har forlængst i den "dyrisk-jordmenneskelige" Zone 
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bragt Begæret efter at undgaa den frem i Væsenets Bevidsthed eller 

Tanker. Og det er disse Tanker, der er det centrale i selve Selvophol

delsesdriften. Det er dem, der er Kernen i al "Egoisme". Disse Tanker 

skabes i stor Udstrækning ved Hjælp af Spiralens anden og tredie Grund

energi: "Tyngdeenergien" og "Følelsesenergien", der henholdsvis igen 

er det samme som det, vi kalder "Ild" og "Kulde". Disse to Energiarter 

er Hovedmaterialet for Skabelsen af et Middel, ved hvilketVæsenet kan 

understØtte sin Tiltrækning imod eller sit Begær efter de Energier eller 

"Stoffer", der allerede er kombineret ind i Næstens eller Medvæsenernes 

Materiesamlinger og undergivet dennes Tiltrækningskraft. Dette Middel 

er identisk med det, vi betegner med Begrebet "Eksplosion". 

522. Hvad er da en "Eksplosion"? - En "Eksplosion" udgØr den 

dynamiske Kraft, der ligger bag enhver Bevægelse og dermed bag en 

hvilken som helst F orm for et levende Væsens Manifestation og O ple

velse af Livet. Naar vi kan aabne og lukke vor Mund, bevæge vor Haand 

og F od, skyldes det udelukkende "Eksplosioner" ligesaavel som Kraften 

i vort Hjertes Slag eller Kraften i al Benyttelse af Skydevaaben, Biler, 

Flyvemaskiner, Lokomotiver og andre Kraftmaskiner. ]a, der findes 

overhovedet ikke en eneste Form for KraftudlØsning, der ikke hviler paa 

"Eksplosioner". Vi er ganske vist ikke vante til at betegne andet under 

dette Begreb end den Sprængning, vi udlØser med Dynamit, Krudt eller 

andre Former for Sprængstof, samt de i Naturen forekommende "Eks

plosioner". Men det skyldes, at hele den Øvrige Forekomst af "Eksplosio

ner" i Tilværelsen hØrer ind under, hvad vi her i "Livets Bog" vil kalde 

"bunden Eksplosion". 

Ved "bunden Eksplosion" vil her være at forstaa en Tilstand, i hvil

ken "Eksplosionen" ikke faar Lov til vildt eller frit at udfolde sig, men 

beherskes af en Modvægt. Jo stærkere denne Modvægt er, desto svagere 

eller mere tæmmet bliver selve Eksplosionen, hvilket igen vil betyde, 

at den ogsaa bliver "langsomere" eller mere "langstrakt" i sin Udfoldelse. 

En saadan "bunden" og derfor mere eller mindre "langsomt" virkende 
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eller "langstrakt" forekommende "Eksplosion" er det samme som det, 

vi almindeligvis kalder "Bevægelse". Den almindelige Eksplosion er 

ganske vist ogsaa "Bevægelse", men den foregaar i Ordets bogstaveligste 

Forstand i "Lyntempo", medens det, vi ellers kalder "Bevægelse", kun 
foregaar i et Tempo, der i Forhold til Lyntempoet, maa være at betragte 

som mere eller mindre "langsomt". De Foreteelser, vi plejer at kalde 

"Eksplosioner", udtrykker altsaa "Eksplosionerne" s Kulmination i H ur

tighed. Andre Former for "Eksplosioner" er henhØrende under "bun
den Eksplosion''. 

"Eksplosionerne" udtrykker altsaa "Bevægelse" og dermed "Hastig
hed". "Hastigheden" er igen at inddele i Grader. Og vi faar her en hel 

Skala af Hastighedsformer eller "Fartgrader". Denne Skalas Øverste 

Trin udgØres af den "fri" eller "ubundne" "Eksplosion". Herfra tager 

"Fartgraderne" af. "Fartskalaen"s nederste Trin eller rettere sagt Græn

se er der, hvor "Farten" eller HBevægelsen" er saa langsom, at vi ikke 

kan sanse den. Dette Trin kalder vi "Stilhed". "Eksplosion" og "Stil
hed" udgØr saaledes de to Y der punkter, imellem hvilke al Bevægelse 

og dermed al Manifestation befinder sig. Alt, hvad vi bliver Vidne til i 
Tilværelsen, lige fra vor egen Tanke og VillieudlØsning, Teknikkens 

Mangfoldighed af Bevægelser og Hjuls Snurren til Krigens Uendelighed 

af SprængstofudlØsninger, er mere eller mindre "bunden" eller "fri" 

"Eksplosion". Hele Tilværelsen er en Skala af "Hæmninger" for "Eks
plosionen". Enhver Ting i Tilværelsen, der kommer ind under Begrebet 

"Stof'' eller "Bevægelse", repræsenterer saaledes en eller anden Grad 

af "bunden Eksplosion", er udgØrende en eller anden Maalestok for 

Hæmning. Alt, hvad vi ser: vor egen Organisme, Huse, Marker, Skove, 

Hav og Land, Sole, Stjerner og Mælkeveje, alt, hvad vi kalder "Stof'' 

eller "Ting", er saaledes i Realiteten kun "Eksplosionshæmninger . 
523. Da alle "skabte Ting" er udgØrende "Eksplosionshæmnin

ger", bliver "Skabelse" dermed synlig som udgØrende en "Fængsling" 

af "Eksplosioner". Da "Skabelse" igen er "Villiemanifestation", bliver 
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det saaledes "Villien", der "fængsler" "Eksplosionen". Men da "Villie" 

er en Bevidsthedsegenskab ved det levende Væsen, bliver det, det samme 

Væsen, der er "Eksplosionerne"s Herre. "Villien", der jo er Begærets 

Udtryk, er saaledes paa en Maade "Eksplosionernes Fængsel". En "bun· 

den Eksplosion" udgØr altsaa en, i "Villie" fængslet eller bundet Energi

kombination, ligesom en "fri Eksplosion" vil være en Energikombina· 

tion, "V illien" enten ikke er stærk nok til at holde sammen, eller ogsaa 

en Energikombination, der af "Villien"s Ophav "frigives". 

En "Eksplosion" kan saaledes v,ære baade "frivillig" og "tvungen", 

hvilket igen henholdsvis vil sige: at det levende Væsen kan være dens 

"Herre" eller "Slave". M edens den fØrste Tilstand er at udtrykke som 

den ordinære i Livet eller Tilværelsen og derfor bliver den harmoniske 

og lykkeligste, er den sidste at udtrykke som "Disharmoni" og "Ulykke". 

Der kan aldrig være det retmæssige Forhold i Livets Oplevelse, der hvor 

"Livets Herre" er blevet "Stoffet" s Slave. At det netop er saaledes, bliver 

vi til Overdaadighed overtydet om i selve den nuværende fysiske Til

værelses Ocean af Lidelser, Sorger og Bekymringer, Krige og Lemlæstel

ser. Disse er jo Udtryk for de Situationer, hvor Livets Herre (det levende 

Væsen) er Stoffets Slave. 

Men "Slavetilstand" affØder "Længsel" efter at afkaste Aaget. 

"Længselen" tilfØrer nye Energier, igennem hvilke "Eksplosionerne" 

kan komme under "Villien" s Kontrol og Væsenet dermed igen faa Evne 

til at hævde sin normale Tilstand eller Identitet som "Livets Herre". 

524. Som fØr nævnt er alt, hvad vi ser omkring os i den fysiske 

Verden, mere eller mindre fremtrædende som "bunden Eksplosion". 

Det Baand, i hvilket "Eksplosionen" er "fængslet" er det levende V æ· 

sens "Begær" og den herpaa baserede "Villie". Et meget haandgribeligt 

Bevis paa denne "Villiemagt" ser vi i Form af det, vi kalder "Tyngde

kraften". Nævnte Kraft er igen det samme som den Kraft, der betinger, 

at en Ting "falder" imod Jorden. Denne Kraft er intet mindre end 

"Jordklodejeg"ets "Villie" og dets herigennem manifesterede Tiltræk-
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ning mod de Energier, af hvilke dets fysiske Organisme ( lordkuglen) 

bestaar. Denne "Organisme" er jo det samme som en Materiekombina

tion, udelukkende opretholdt i Kraft af "]ordklodejeg"ets Begær eller 

Tiltrækningskraft. Det er denne Kraft, der betinger, at en Ting har 

"V ægt". At vi har akkurat den samme Kraft i vor eget Indre, bliver vi 

Vidne til, naar vi f. Eks. "lØfter" en Ting. Den Kraft, hvormed vi "lØf

ter", er intet mindre end den, i vor egen Organisme, af vort eget J eg ud

lØste, "Tyngdekraft". Men her kalder vi den ikke "Tyngdekraft", men 

udtrykker den som "V illie". 

525. Al "Faldkraft" i Naturen er saaledes opretholdt af "]ordklode

jeg"ets "Villie", medens vor egen "LØftning" af en Ting er opretholdt af 

vor egen "Villie". Ligesom "Faldkraften" i Naturen er "Tyngdekraft" 

for os, saaledes er vor egen "LØftning" "Tyngdekraft" for den Ting, der 

lØftes. Vi ser saaledes her to Slags "Tyngdekraft". Den fØrste Slags kan 

vi kalde "Makrokosmisk Tyngdekraft" og den sidste for "Mellemkosmisk 
Tyngdekraft", alt efter de respektive "Kosmos" hvorfra de udgaar. 

Men da vi er i BerØring med endnu et "Kosmos", kan vi ikke undgaa 

at stifte Bekendtskab med "Tyngdekraften" fra dette "Kosmos". Denne 

mærkes igennem alle de Kræfter, der udlØses igennem vor Ernæring, 

Stoffernes Forvandling i vore Organer, Blodets og Safternes Reaktioner 

i vort Legeme. Det er ogsaa "Tyngdekraft" fra dette "Kosmos", vi mær

ker i Form af den Reaktion, de forskellige fysiske Kemikalier, Vædsker 

eller Stoffer afstedkommer. Naar noget smager "sØdt", "surt" eller 

"salt", eller paa anden Maade viser sig behageligt eller ubehageligt for 

Tungen eller andre BerØringspunkter i vor Organisme, er det kun Ud

tryk for, at der fra dette udgaar Kraft. Denne Krafts MØde med Stof

ferne i vor Tunge skaber Reaktion. Det er denne Reaktion, vi kalder 

"sØd", "sur" eller "salt", alt efter det "Stof'', der har fremkaldt den. 

Ethvert "Stof'' er "Bevægelse", og det er Grunden til, at det kan 

"smages" eller skaber Reaktion ved BerØringen med Stofferne eller M a

terien i vort fysiske Legeme. Det er ogsaa Stoffernes Energi eller Bevægel-
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sesarter, der ligger til Grund for Sundhed og Sygdom i Organismerne. 

Stoffernes Reaktionsevne er saaledes ogsaa "VillieudlØsning" og dermed 

"Tyngdekraft". Men da Kræfterne i "Stofferne" eller denne Form for 

"Tyngdekraft" udgaar fra "mikrokosmiske" Væsener, vil vi kalde nævnte 

"Tyngdekraft" for "mikrokosmisk Tyngdekraft". 

526. Al Bevægelse i Tilværelsen er saaledes "Tyngdekraft". "Tyng· 

dekraft er Manifestation af "Begær", "Begær" er Manifestation af "Til

trækning" og "FrastØdning". Disse to Realiteter er igen det samme som 

Livsfunktioner og fornemmes som "Sympati" og "Antipati" og bliver der

med til "V illieudlØsning". Denne er igen bestemmende for hele Væsenets 

videre Fremtræden i Materien og kommende Skæbne. Denne kommende 

Skæbne er saaledes mere eller mindre "bundet" eller "fængslet" Bevæ

gelse eller Energi, hvilket i Dybden vil sige: "bunden Eksplosion". 

Med sin VillieudlØsning i Dag indkapsler eller frigØr man "Eksplo

sioner" i sit eget Skæbneomraade. At Væsenets Kundskab om denne 

Faktor ikke kan være uden Betydning, bliver her til Kendsgerning. 

l Kraft af Kundskab til den retmæssige "Indkapsling" eller "Baand

læggelse" af "Eksplosionerne" kan Væsenet sikre sig sin fremtidige Posi

tion som identisk med "Eksplosionernes Herre". Uden denne Kundskab 

vil Væsenet u værgerligt blive ved med at handle i Blinde og dermed gØre 

sin egen Omgang med Energierne eller "Eksplosionerne" til et Tyrani 

imod sig selv og blive en Slave af den Skæbne, hvis Herre det skulde 

være. 

527. Da det levende V æ sen saaledes i hele sin Fremfærd, i hele 

sin Skabelse af Oplevelsen af Livet, maa betjene sig af "Eksplosionen", 

skal vi her dvæle lidt ved, hvorledes en saadan bliver til og Jeg'ets Ud

nyttelse af denne Kraft. 

For at en "Eksplosion" kan blive til, maa der være mindst to Slags 

kontrære Energier til Stede. De maa i sig selv udgØre en "bindende" 

Kraft og en "befriende" Kraft. Den "befriende" maa være i Overvægt, 

saaledes at den kan oplØse eller bryde den "bindende" Krafts Virknin-
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ger. Hvis denne Overvægt kommer pludselig, brydes den "bindende" 

Kraft ogsaa pludselig, og "Eksplosionen" finder Sted. Graden af dens 

Voldsomhed vil være afhængig af Graden af den "Spænding", de to 

Energiarters Kombinering har affØdt. 

For at forstaa dette maa man fØrst forstaa, at naar to saadanne kon· 

trære Kraftarter forbindes, vil de begge modarbejde hinandens V irknin

ger, de vil dæmme op for hinanden. Derved opstaar der "Spænding". 
H vis de to forbundne Energiarters Virkninger er lige stærke, sker der 

ingen "Eksplosion", men "Spændingen" bliver et Slags permanent Lige

vægtspunkt imellem de to kombinerede Energier. Og denne Kombination 

repræsenterer nu en hel ny Energiart. Denne Energiart udtrykker som 

nævnt "Spænding". En saadan Energikombination med "Spænding" er 

det samme som det, vi kalder "Stof''. "Stof'' eller "Materie" er dermed 

synligt som kun udgØrende "tilbageholdt" eller "bunden" Energi. "Stof'' 

er det samme som Kraftophobninger. Hvis Energiligevægten i "Stoffet" 

brydes, udlØses "Spændingen". Det er denne UdlØsning, vi kalder "Stof

fets Reaktionsevne". Idet "Stoffet" udgØr "Spænding", vil det uundgaae

ligt reagere, naar det tilfØres eller kommer i BerØring med andre Ener

gier. Og det er, som vi nu skal se, denne "Stoffernes Reaktionsevne", 

det levende V æ sen betjener sig af i hele sit Bevidsthedsliv, sin Tanke

manifestation saavel som i hele sin fysiske Fremtræden. 

528. V i gaar nu tilbage til det levende Væsens J eg (X. l.). Det er 

i sig selv ganske uden nogen som helst Evne til at synliggØre eller mani

festere sig. Det rummer derfor, som vi allerede ved, i sig et andet Princip 

nemlig "Skabeevnen" (X. 2.). Denne Skabeevne er baseret paa et Gene

ralorgan fremtrædende i den syvende Grundenergi "M oderener gien". 

Dette Organ er "Skæbneelementet", i hvilket "Talentkernerne" har deres 

Sæde. Dette Organ i Forbindelse med J eg' et udgØr som tidligere omtalt 

"Overbevidstheden". Denne Del af det levende Væsen er udgØrende 

"Overkommandoen" i det paugældende Væsens Fremtræden. l gennem 

"Skæbneelementet" og de der opsummerede "Talentkerner" udvikler 
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sig den allerfØrste spæde Form for Udfoldelse af "Begæret" og den deraf 

fØlgende "Tiltrækning" og "FrastØdning". "Begærevnen" har saaledes 
sit Sæde i selve 110verbevidstheden" og er en permanent Funktion i 

denne. 

N aar nævnte Funktion kan finde Sted, skyldes det en tredie Realitet, 

som vi tidligere har nævnt som "Underbevidstheden" (X. 3.). "Underbe
vidstheden" bestaar igen af seks Livsorganer eller Legemer. Et af disse Or

ganer udgØres af Væsenets fysiske Legeme. De fem andre Legemer eller 

Organer er endnu i stor Udstrækning ukendt af det jordiske Menneske. 

Men disse Legemer er ikke mindre virksomme eller realistiske af den 

Grund. Tværtimod, det levende Væsen nyder i allerhØjeste Grad Resul

taterne af sin Virksomhed igennem disse Legemer paa samme Maade 

som "Dyret" nyder godt af sine indre fysiske Organers Funktioner: Blod

omlØb, Aandedræt, Kirtelfunktioner, FordØjelse etc. uden at have no

get som helst hjernernæssigt Kendskab til disse Foreteelser. Her hviler 

V æ senet trygt paa Automatfunktionerne eller den nedarvede "C. Viden". 

Det samme er Tilfældet med det jordiske Menneske. Det hviler ogsaa 

meget trygt paa en Overdaadighed af Legemsfunktioner, det ikke har 

noget som helst hjernernæssigt Kendskab til. Disse Funktioner er Virk

somheden igennem de fem Legemer, det har foruden det fysiske. Igen

nem ethvert af disse "Underbevidsthedslegemer" bliver Jeg' et i Stand 

til at kunne korrespondere med eller betjene sig af de tilsvarende seks 

store Grundenergier i Tilværelsen: Instinkt, Tyngde, FØlelse o. s. v. Det 

har saaledes et Legeme for hver Grundenergi. Da disse Legemer er byg

get op af "Materie" eller "Stof'', er de forgængelige ligesom alle andre 
"skabte Ting". M en Evnen til at forny disse Legemer er evig. Derfor kan 

J eg' et igennem sin Overbevidsthed, i hvilken nævnte Evne jo har sit 

Sæde, evigt skabe nye Legemer for hvert af de gamle, der brister eller 

opslides. 
Det levende Væsens naturlige Funktion eller Opbyggelse af Livet vil 

derved i Virkeligheden være en evigt fortsættende Opbyggelse og V ed-
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Iigeholdelse af de Organer eller Legemer, det skal bruge til Manifesta

tion af Tilværelse. Denne evige Fornyelse af disse Organer eller Lege

mer kender vi i den daglige Tilværelse under Begrebet "Reinkarnation". 

Med Hensyn til den nærmere Detaillering af denne Legemsfornyelses

proces kender Jordmennesket kun den Del, der foregaar paa det fysiske 

Plan, hvilket vil sige: det fysiske Legemes Eksistens fra Undfangelsen 

i Moders Liv til OplØsningsprocessen i Graven efter DØden. Da dette 

Kendskab i Virkeligheden kun dækker en meget lille Del af selve For

nyelsesprocessen i sin Helhed, ja, næsten kun er at udtrykke som mikro

skopisk, har J ordmennesket eller Væsenet, der endnu ikke har "kosmisk 

Bevidsthed", ikke noget fundamentalt Overblik over, hvad der i Virke

ligheden foregaar. Og det bliver derfor Offer for den Overtro, at dets 

nuværende fysiske Legemes Eksistenstid er det eneste fysiske Liv, det 

lever. Det mener at have begyndt sin Tilværelse med Undfangelsen eller 

maaske rettere med sin fysiske F Ødsel, og at nævnte Tilværelse vil slutte 

med Døden. At det lever efter DØden og oplever Livet igennem de Øvrige 

Organer eller Legemer, det er udstyret med, og ved Hjælp af disse kan 

bygge et nyt Legeme op til Erstatning for det, det har mistet, ligger uden

for nævnte Væsens Dagsbevidsthed. Det er ikke saa mærkeligt, at det er 

bange for at dØ, eller at det efterhaanden begynder at danne sig mange 

Forestillinger om Muligheden af en Tilværelse hinsides den fysiske, og 

at Troen paa en saadan undertiden kan blive meget stærk. Væsenet kan 

jo umuligt blive ved med at leve i Ukendskab til den absolutte Virkelig

hed, det lever i, og hvis Reaktioner det dagligt maa opleve. Det virkelige 

Liv, det befandt sig i fØr dets nuværende F Ødsel, kaster altfor mange 

Virkninger ind i dets nuværende Tilværelse eller rummer altfor mange 

LØsninger paa dets nuværende Skæbnes Gaade, til at det ikke efterhaan

den skulde opdage det. Desuden vil det evige Begær efter Tilværelse og 

den heraffØlgende permanente Villie til Livet være en Borgen eller Ga

ranti for en tilsvarende evig Skabelse af det Ønskede Liv. 

Det er rigtigt, at der er Mennesker, der begaar Selvmord og dermed 
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giver Udtryk for Livslede eller Ønsket om at dØ, men dette Ønske bun

der ikke ret dybt. Det er i Virkeligheden aldrig i noget som helst Tilfælde 

selve den virkelige DØd, der er Ønskets Kerne, men derimod en Kontrast 

til den Ting, der har frembragt Livsleden. Selvmord er saaledes i Virke

ligheden kun en Slags "Flugt" for denne Ting. En saadan "Flugt" eller 

Ønsket om en saadan opstaar aldrig i Situationer, hvor alle Væsenets 

Livsorganer fungerer normalt og samme Væsens Skæbne ikke er ude for 

altfor yderliggaaende drastiske Tilstande. Naar Væsener Ønsker DØden, 

skyldes det netop altid en haard eller ulykkelig Skæbne. Væsenet kan 

være Genstand for megen Sygdom, Økonomiske Kampe, Kampe imod 

underminerende Laster, ForfØlgelse og Bagtalelse fra Medvæseners Side 

samt mange andre Besværligheder, der efterlader en tilsvarende natur

lig Træthed eller Udmattelse af alle Livsorganer, hvorved Livsleden i til

svarende Grad opstaar. Livslede eller Lysten til Selvmord er saaledes en 

Reaktion af overdreven Livsoplevelse, en bevidst eller ubevidst Længsel 

efter Hvile og er i sin dybeste Analyse ikke nogen absolut Længsel efter 

en virkelig DØd eller TilintetgØrelse og kan aldrig i noget som helst Til

fælde blive det. DØden er en skabt Ting, hvilket igen er det samme som 

et Produkt af J eg' et og kan kun eksistere som saadan. J eg' et derimod kan 

aldrig eksistere som et Produkt af DØden. "Skaberen" er ikke en Frem

bringelse af "det skabte". Det er ikke "det skabte", der er "Skaberen"s 

Herre, men omvendt. 

DØden kan saaledes, som nævnt, kun være en "Skabelsesmetode" og 

kan derfor kun udgØre en Reaktion i Jeg'ets Stof, ikke en Reaktion i 

selve Jeg'et. Jeg'et er derfor hævet over DØden, er evigt udØdeligt. 

Efterhaanden som V æ senet bliver "kosmisk bevidst", bliver denne 

dets Udødelighed mere og mere til Kendsgerning for det selv. 

529. Bag alle synlige eller manifesterede Foreteelser ved det levende 

Væsen eksisterer som fØr nævnt "Urbegæret", hvilket vil sige: Lysten 

til Manifestation, der igen er det samme som Lysten til Livet. Denne 

Lyst eller Længselligger ganske udenfor Individets fysiske Dagsbevidst-
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hed, idet den eksisterer som permanent V anebevidsthed eller er en evig 

Automatfunktion. Dette Begær er ganske enkelt i sin Analyse, idet det 

kun kan være rettet imod Manifestationen i sin Helhed. Det er ikke rettet 

imod nogen som helst speciel Gren eller Retning i Stoffet. Det er en evig 

eksisterende Tiltrækning imod alt og alle, imod Ondt og Godt, imod H ar

moni og Disharmoni. Det er det urokkelige Bindemiddel imellem J eg' et, 

dets "Overbevidsthed" og "Skæbneelement". Det er Urkraften i dets 

"Evighedslegeme". Det er "den hØjeste Ild" s Grundkilde eller dybeste 

Udspring. Men det er her ikke i specificeret Tilstand. Det er i det Sta

dium, i hvilket det i Form af "X. 2." endnu er navnlØst i sin Natur. Det 

har ingen anden Analyse end denne, at det knytter "Overbevidstheden" 

og "Skæbneelementet", fra hvilke det udgaar til "Underbevidstheden", 

ulØseligt til J eg' et. Det har sine RØdder i selve "det guddommelige N o

get". Ja, det kommer endog til Syne som delvis identisk med denne navn

lØse Realitet. Det begynder i denne. 

530. Kan denne Realitet da være identisk med Energi?- Ja, vi ved jo 

allerede, at de tre "X' er" ikke er tre adskilte Realiteter, men tre Ana

lyser af een Ting. Denne ene Ting er "det guddommelige Noget". Nævnte 

"Noget" kan, som allerede tidligere nævnt, ikke eksistere som en fra de 

to andre "X' er" adskilt Enhed, ligesom disse heller ikke kan eksistere 

hver for sig som en adskilt Enhed. Alt Stof udgØr "det treenige Princip", 

og ethvert J eg er dermed identisk med "Stof", og alt "Stof" er i sin dy

beste Analyse udgØrende "det guddommelige Noget". Derfor kan Stof 

kun eksistere som identisk med Liv, er under alle Forhold og i enhver 

Situation identisk med en Kombination af levende Væsener ( Mikrovæ

sener). Verdensaltets Helhedsanalyse er saaledes det samme som et Stof

ocean, hvis Grundpartikler er "treenige Principper", der igen er det 

samme som "levende Væsener". Ethvert af de tre "X'er" eksisterer saa

ledes kun som bestaaende af eller som identisk med de to andre "X' er". 

"U rbegæret" kan derfor kun eksistere som identisk med J eg' et. J eg' et 

kommer derfor her til Syne med to nye Analyser: nævnte Begær og -
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dets Ophav. Naar der er et Begær, bliver det ogsaa en Kendsgerning, at 

der er "Noget", der er begærende. Vi vil saaledes aldrig nogen Sinde 

kunde komme udenom det usynlige eller navnlØse "Noget". Det vil urok

keligt være til Stede i enhver Grundanalyse af Situationer, Bevægelser, 

Stof eller Materie. "Urbegæret" er den fØrste Form for Energi, igennem 

hvilken J eg' ets Tilstedeværelse eller Eksistens kan erkendes. Vi er der

for her ved Livets allerinderste og fØrste Analyse. "Urbegæret" s Energi 

eller "Stof" er det Materiale eller den Materie, igennem hvilken al Syn

liggØrelse eller Aabenbaring af Liv og Tilværelse fortoner sig kunstnerisk 

ind i det evige allerhØjeste "Noget" (X. 1.) og blivereet med dette. Her 

er Grænsen for alt synligt, for al Skabelse. H er er vi Ansigt til Ansigt 

med selve "Skaberen". "Urbegæret" er det sidste SlØr imellem Forskeren 

og Livets Ophav, naar han kommer udefra Materien og sØger indad mod 

Livets Opklaring, og det fØrste SlØr, naar han indefra dette Ophav sØger 

udad imod Materien. "Urbegæret" er hans eget inderste Væsen. Det er 

alle hans Tankeklimaers, hele hans Bevidsthedslivs Moder, medens ]eg' et 

er dette hans daglige Væsens Fader. Hele hans Fremtræden, hans Tanker, 

Villen og Kunnen er BØrn af dette evige "kosmiske Ægteskab" imellem 

]eg' et og "Urbegæret". Disse to Realiteter er saaledes fremtrædende har

monisk sammensmeltet til kun at udgØre een Ting med to Analyser, en 

Enhed bestaaende af to Principper. Denne Enhed udgØr ]eg'ets sande 

Analyse. Igennem "Urbegæret" er ]eg'et rodfæstet i Materien og dette i 

]eg'et. Der vil derfor ikke eksistere noget ]eg, der ikke befinder sig i 

eller er sammensmeltet med Materie og ikke nogen Materie, i hvilken 

"dette guddommelige Noget" ikke forekommer. 

531. Men denne, af Jeg'et og "Urhegæret" hestaaende Enhed, er 

endnu ikke noget "levende Væsen". Vi er her endnu kun ved Analysen 

af dettes fØrste Princip: "X. 1.". Det er ikke nok, at der er et "Noget", 

der kan udstraale Tiltrækningskraft. Et Jeg og et Ønske er ikke nogen 

"SynliggØrelse", hverken af J eg' et eller "Ønsket" og rummer i sig selv 

ikke nogen som helst Grund eller Form for Ønskets Opfyldelse. Denne 
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Del af "det levende Væsen" s Analyse ligger endnu ganske udenfor al 

Observation eller Sansning og dermed udenfor alt, hvad vi kender som 

Manifestation og Oplevelse. 

J eg' et alene med dets "U r begær" har saaledes endnu ingen som helst 

Form for manifesteret Bevidsthed eller Oplevelse af andre Væseners 

Eksistens eller Tilværelse. Det er i sig selv endnu ganske uden Tanke, 

uden Erfaring, uden Organfunktion. Det befinder sig midt i en evig Stil

hed eller Tavshed, i hvilket det eneste brydende netop er dets eget "Ur

begær", som det her, grundet paa manglende Organer eller Sanser, ikke 

har nogen som helst Evne til hverken at se, hØre, fornemme eller paa 

anden M aade gØre sig begribelig. J eg' et har her saaledes absolut ingen 

som helst Viden om sin egen Eksistens. J a, det kan end ikke engang gØre 

sig bevidst i selve "Urbegæret". Og her vilde vi saaledes faa aabenbaret 

en evig DØdens Tilstand, en evig Nat, en evig altomfattende Stilhed eller 

LivlØshed, hvis ikke Jeg'et igennem "Urbegæret'' var knyttet til den sy

vende Grundenergi: Moderenergien. Denne Energi har Sæde i selve 

J eg' et, fortoner sig ind i dette, ligesom dette fortoner sig ud i den og saa

ledes paa en M aade bliver E et med denne Energi. 

532. Men idet Jeg'et saaledes bliver Eet med denne Energi, bliver 

det for fØrste Gang her synligt som reaktionsdygtigt. Det kan reagere 

overfor de Øvrige seks Grundenergier i Tilværelsen. Resultatet heraf er 

en Opretholdelse og Vedligeholdelse af Overbevidstheden. Ved Hjælp af 

denne Realitet opretholder Jeg'et sin evige "Individualitet" og udgØr en 

selvstændig Enhed i Verdensaltet. Overbevidsthedens Eksistens skyldes 

altsaa i fØrste Instans Jeg'ets delvise Identitet med "Moderenergien" og 

dets herigennem fremtrædende Evne til at reagere overfor de Øvrige 

Energier i Tilværelsen. Denne Reaktion er saa meget desto mere vigtig 

for J eg' et, eftersom den udgØr hele dets samlede Bevidsthedsliv og gØr 

samme Jeg til "et levende Væsen". Overbevidstheden er saaledes Gene

ralsædet for dette Bevidsthedsliv. Overbevidstheden udgØres igen, som 

vi her har set, af Jeg'et og dets "Urbegær" eller evige Villie til Mani/e-
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station af Liv. "Urbegæret" er igen en Realitet, der opstaar i Kraft af 

J eg' ets BerØring med M oderener gien. Da denne BerØring er evig, vil 

Jeg'ets "Urbegær" saaledes ogsaa være evig. Men da alt Begær er det 

samme som Tiltrækning, og "U rbegæret" ikke er nogen Undtagelse her

fra, vil Resultatet af denne evige Tiltrækning af Materie ( Grundener

gierne ), Jeg' et repræsenterer, udgØre en tilsvarende Materiefortætning. 

Nævnte Tiltrækning vil ophobe Materie omkring sit Ophav. Men en saa

dan Materieophobning foregaar ikke planlØs eller i Blinde. Den viser sig i 

allerhØjeste Grad formaalstjenlig. For det "kosmiske Klarsyn" viser det sig 

saaledes, at "Urbegæret" udlØses efter en bestemt Metode, der giver 

nævnte Materieophobning Form og Karakter. Denne Form og Karakter 

vil altid være en "Opfyldelse" af "Urbegæret", hvilket igen vil sige en 

for Oplevelse af Liv eller Tilværelse fordelagtig Realitet. Derved bliver 

nævnte Materieansamling synlig som et "Redskab" eller "Organ". 

Jeg'et opretholder saaledes her, igennem sit "Urbegær", et Organ 

eller Redskab for Oplevelse af Liv. I dette Organ har Overbevidstheden 

sit Sæde. Nævnte Organ bliver dens "Legeme". Dette "Legeme" har vi 

allerede tidligere nævnt under Udtrykket "Skæbneelementet". Det le

vende Væsens Overbevidsthed bestaar saaledes af J eg' et, "U rbegæret" 

og "Skæbneelementet". Tilsammen udgØr disse tre Realiteter det levende 

Væsens "Overkommando". Den væsentlig bærende Energi her er som 

nævnt den syvende Grundenergi. Dog gælder det her ligesom i visse tid

ligere Tilfælde, at det kun er i Analysen, vi kan udskille Foreteelserne 

fra hverandre. I Realiteten forekommer disse sammenknyttede til en sam

menarbejdende Enhed, men hver især bevarende sin specielle og for 

Samarbejdet livsvigtige Egenskab. 

533. Med Hensyn til "Skæhneelementet" eller Overbevidsthedens 

Organ eller Legeme gælder det, at den syvende Grundenergi ganske vist 

er den bærende, men kun i Kraft af et intimt Sammenspil med de Øvrige 

seks Grundenergier. I "Skæbneelementet" forekommer der nemlig et 

Center for hver af de seks Grundenergier. I disse Centre mØdes "Urbe-



Kosmi:tk Kemi 659 

gæret" med Grundenergierne, og en Organisation af disse opstaar. Denne 

Organisation viser sig i Form af en evig fortsættende rytmisk Bevægelse. 

Dette vil igen sige, at igennem ethvert af de nævnte Centre bliver "U r

begæret''s MØde med den paugældende Grundenergi gradvis "forstær

ket" og "formindsket". Dette MØde bliver saaledes Udtryk for en "Mind

steudfoldelse" og en "StØrsteudfoldelse". Der, hvor nævnte MØde frem

træder i sin "Mindsteudfoldelse", bliver Jeg'ets Jongieren med den pau

gældende Grundenergi latent, medens den altid kulminerer der, hvor 

nævnte M Øde er i sin "StØrsteudfoldelse". Og vi mØder her Fundamentet 

for den Omstændighed, at det levende Væsens Oplevelse af Livet eller 

Tilværelsen er "spiralformig". Vi vil derfor her i "Livets Bog" kalde 

disse Centre for "Spiralcentrene". Det er disse, der bevirker, at det le

vende Væsen i sin Manifestation eller Oplevelse af Livet kommer til at 

fremtræde som "lnstinktvæsen" (Plante), som "Tyngdevæsen" (Dyr og 

Jordmenneske ), som "Følelsesvæsen" (det rigtige Menneske), som "ln

telligensvæsen", som "lntuitionsvæsen" og "Salighedsvæsen", hvilke sid

ste tre Livsformer er af total overfysisk Karakter og udgØr den for Op

levelse af al fysisk Tilværelse nØdvendige Kontrast. 

534. Men i denne rytmiske Bevægelse mØder vi for fØrste Gang "Per

spektivprincippet", idet der her er Tale om en Oplevelse af StØrrel

ses- eller Kontrastforhold. I Realiteten eksisterer der i Verdensaltet kun 

"det guddommelige Noget". Det er dette evige "Noget", der "ser sig selv" 

i Form af alle eksisterende Kontraster, hvilke igen i sin dybeste Analyse 

kun udtrykker "perspektiviske" Forhold og dermed er illusoriske. Dette 

vil igen sige, at alt det, der sanses eller opleves, i Virkeligheden er "det 

guddommelige Noget". Dog opfatter eller sanser vi det ikke i denne dets 

kontrastlØse eller "immaterielle", men derfor ikke mindre absolutte, 

Eksistens, fordi denne Eksistens simpelthen ikke er tilgængelig for Sans

ning. Den er jo fØr Sansningen. Og det er derfor, vi er blevet nØdsaget 

til at udtrykke dets Analyse her som blot og bar "et Noget, som er". 

Da det er fØr Sansningen, og denne igen ikke kan eksistere uden at 
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være identisk med en Egenskab ved dette "Noget", er samme "Noget" 
jo Sanseevnens Ophav. Igennem denne Evne bliver det nævnte "No

get" i Stand til at "se", "hØre", "lugte", "smage", "fØle" eller "for
nemme''. 

Men hvad er det, det er i Stand til at "fornemme" eller "sanse"? -

Der eksisterer jo kun det nævnte "Noget". Det opfylder alt. Sanseevnen 

bliver dermed synlig som et "Noget", ved hvilket "Noget Nr. l" kan 

opleve sig selv. Men en "Oplevelse" af nævnte "Noget" er ikke det samme 
som dette "Noget" selv. Oplevelsen kan i sin dybeste Analyse aldrig no

gen Sinde blive andet end en "Kopi" af Virkeligheden. Der vil altid 
urokkeligt blive den Forskel imellem Oplevelsen og Virkeligheden, at 

O p levelsen er frembragt, medens Virkeligheden er evig. Det nævnte 

"Noget Nr. l" kan derfor aldrig igennem Sanseevnen komme til at op

leve Virkeligheden (sig selv), men derimod kun en "Kopi" af Virkelig

heden, hvilket vil sige, at det aldrig kan komme til, igennem Sanseevnen, 

direkte at opleve sig selv, men "ser" eller "sanser" kun en frembragt 

"Kopi" af sig selv. 
Det bliver dermed her en Kendsgerning for den udviklede Forsker, 

at Virkeligheden fremtræder med to Analyser, nemlig "den absolutte 
Virkelighed" og "Synet af denne Virkelighed", hvilket sidste vil sige 

"den sansede og dermed frembragte eller skabte Virkelighed". Men her

med bliver et tredie "Noget" ogsaa en Kendsgerning for samme Forsker, 

nemlig "Sanseevnen", der igen er det samme som "Skabeevnen". Den 

absolutte Virkeligheds hØjeste Analyse er saaledes fremtrædende som tre 

forskellige "Noget", nemlig "Noget Nr. l" (selve den urokkelige Virke

lighed), "Noget Nr. 2" (Sanse- eller Skabeevnen) og "Noget Nr. 3" (Sy
net eller Oplevelsen af Virkeligheden). Og vi er her atter stedet for de 

tre uundgaaelige "X' er". Denne Analyse er saa meget desto mere virkelig, 

eftersom den efterhaanden bliver uundgaaelig for ethvert levende V æ

sen, der har naaet Stadiet for fri Tænkning eller Udvikling i Logik. 

Ethvert uhildet Menneske kan ikke komme udenom, at det selv udgØr 
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et "Noget", der oplever, tænker og handler eller manifesterer sig. Det 

er uomstØdeligt et "Noget", der "sanser" eller "skaber". Det kan saaledes 

ikke frakende sig at udgØre "X. 1." eller "Noget Nr. 1". Da Sanse- eller 

Skabeevnen i ethvert levende Væsen ogsaa er en Kendsgerning, bliver 

"X. 2" eller "Noget Nr. 2" ligeledes en Kendsgerning. Men da ethvert 

levende Væsen ogsaa udgØr en Manifestation eller Frembringelse i Form 

af dets Organisme, bliver dets Identitet som "X. 3." eller som "Noget 
Nr. 3" paa samme Maade urokkelig Kendsgerning. At disse tre "Noget" 

udgØr en Enhed, og at de uden denne deres Identitet vilde være en Umu

lighed som "levende Væsen" er ogsaa her synligt som ganske uomstØde
ligt. 

535. Den absolutte Grundanalyse af Verdensaltet eller den eksiste

rende V irkelighed kan aldrig nogen Sinde fremsættes fuldkommen uden 

i Form af nærværende "trefoldige Enhed". Denne trefoldige Fremtræden 

udgØr netop Fundamentet, hvorpaa hele dette "Noget" s Fremtræden som 

"levende Væsen" hviler. Det fØrste "Noget" kan altsaa i Kraft af "Noget 

Nr. 2" "skabe sig en Synlighed af sig selv". Denne "Synlighed" er som 

nævnt "Noget Nr. 3". Dette tredie "Noget'' udgØr altsaa et Syn af "No

get", der i sig selv er "usynligt". Nævnte "Syn" bliver derfor en Illusion. 

Det er kun fremtrædende som en ud fra den absolutte Virkelighed frem

bragt, skabt eller "tænkt" Virkelighed og kan aldrig i noget som helst 

Tilfælde blive noget andet. Der vil altid være en uoverstigelig Skranke 

imellem den absolutte V irkelighed og den illusoriske eller "skabte" V ir

kelighed. M en det har det levende Væsen kun Grund til at prise sig lyk

kelig over, thi uden disse to Former for Virkelighed vilde der ikke være 

noget, der hed "Bevidsthed", "Manifestation" eller "Skabelse" og der
med ingen Sansning, ingen Oplevelse af Liv, intet Kendskab til de le

vende Væseners kosmiske Identitet. DØden vilde være den absolutte Vir

kelighed, og den nu eksisterende absolutte Virkelighed vilde være en 

Illusion eller rettere sagt et absolut "Intet", thi der vilde ikke engang 

kunne skabes en Illusion, idet alt vilde være en absolut DØdsstilhed. V er-
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densaltet vilde saaledes være et absolut "Intet", hvilket, aabenlyst for 

alle, er det modsatte af den Kendsgerning, Virkeligheden repræsenterer 

eller udgØr. 

536. Med Hensyn til "det guddommelige Noget" hag ved alle Fore

teelserne eller J eg' et hag "det levende V æ sen" vil det saaledes være en 

Kendsgerning, at det har Evne til at "se sig selv". Det er dette "Syn", 

vi kalder "Bevidsthed". Denne udgØr dermed en "tænkt Virkelighed" 

ved Siden af den "absolutte Virkelighed" og kommer derved blandt an

det til at afvige fra denne ved at være "timelig", medens den absolutte 

Virkelighed eller den "ikke skabte" aldrig nogen Sinde har haft en Be

gyndelse og derfor er "evig". 

Da den fØrste Virkelighed er skabt, vil den ogsaa faa et OphØr. Vi 

har aldrig i noget som helst Tilfælde set, at en evig Ting kan skabes. Alt, 

hvad der kan skabes, vil altid være "timeligt" eller forgængeligt. Og 

alene af den Grund vil "den tænkte Virkelighed" (Noget Nr. 3) aldrig 

nogen Sinde kunde være et korrekt Billede af den absolutte Virkelighed 

(Noget Nr. 1). Men naar det Syn, "Noget Nr. l" danner af sig selv, kun 

er "timeligt", maa det o p hØre, og nævnte "Noget" maatte igen være uden 

noget "Syn af sig selv", hvis ikke det var saaledes i Tilværelsen, at et 

Syn ikke kan forgaa uden i F orm af Skabelsen af et nyt Syn. Det nævnte 

"Noget" s SynliggØrelse af "sig selv" bliver derved identisk med Skabel

sen af - ikke eet Syn, - men en uendelig Kæde af "Syner" eller "Bil

leder" af "sig selv". Og det er netop denne "Billeddannelse", vi bliver 

Vidne til i Form af den daglige Tilværelse. Hele vor Oplevelse af Livet 

bestaar jo udelukkende i en for vort J eg forbidefilerende Kæde af Sy

ner. Ethvert af disse Syner er igen det samme som Tanker, Fornem

melser, Oplevelser, Erfaringer, kort sagt alt, hvad der overhovedet kan 

times et Væsen. Alle disse Foreteelser er saaledes absolut uden Undta

gelse det omtalte "Noget"s frembragte Syner af "sig selv". Denne Frem

bringelse kalder vi "Sansning" eller "Skabelse". Og som fØr nævnt ud

gØr denne "Noget Nr. 2". 
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"Noget Nr. 3" udgØr, som fØr nævnt, de ved "Noget Nr. 2" frembragte 

"Syner" af "Noget Nr. l". Men da dette sidste "Noget" i sin absolutte 
Virkelighed er en "evig Ting", kan den umuligt udtrykkes igennem en 

"timelig" Foreteelse. Da de timelige Foreteelser, ligegyldigt hvordan de 

saa end maatte forekomme, ligegyldigt i hvilken F arve, StØrrelse eller 

Bevægelse de saa end maatte fremtræde, alligevel er "Syner" af det 

evige "Noget Nr. 1", bliver deres Identitet som illusoriske letforstaaelige. 

Naar vi siger om en Ting, at den er 3 Meter, saa vil det i Virkeligheden, 

kosmisk set, betyde, at vi siger, at "Noget Nr. l" er 3 Meter. Da nævnte 

"Noget" omspænder alt eksisterende Rum, kan 3 Meter ikke være noget 

retmæssigt Udtryk for eller Syn af nævnte guddommelige Realitet. Det 

samme er Tilfældet, hvis vi siger om en Ting, at den er 20 Aar. Da er det 

ligeledes "Noget Nr. 1", vi i Virkeligheden giver Udtryk for, thi Tingen 

er jo identisk med nævnte "Noget". Og da det omspænder alt, hvad der 

eksisterer af Tid, kan det ikke udtrykkes ved Alder. De "20 Aar" saavel 

som de "3 M e ter" er ganske illusoriske og dækker ikke noget som helst 

af det virkelige "Noget" s kosmiske Natur. 

Da "det guddommelige Noget" saaledes rummer alt, hvad der eksiste

rer af Farver, StØrrelser, V ægt og Volumen o. s. v., ophæver det alle 

disse Foreteelser i sin egen Natur. Da det rummer alt, bliver det uen

deligt, hvilket igen vil sige det samme som, at det i Realiteten ikke har 

StØrrelse, Farve, V ægt, Volumen, Konsistens eller lignende. Ingen som 

helst af saadanne Foreteelser kan derfor udgØre nævnte "Noget" s Ana

lyse. Dets virkelige Analyse bliver derfor navnlØs af den simple Grund, 

at det ikke har anden Analyse end den, at "det eksisterer". 

Det er som bekendt derfor, det her i "Livets Bog" udtrykkes som 

"det guddommelige Noget" eller "X. l.". 

Naar det nævnte "Noget" ikke desto mindre oplever "sig selv" baade 

med F arve, StØrrelse og V olumen etc., skyldes det, som nævnt, "Noget 

Nr. 2". Ved Hjælp af Sanseevnen kan det opleve en timelig Reflektion 

af dets egen evige Natur. Sanseevnen er saaledes et "Noget", ved hvis 
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Hjælp "Noget Nr. l" kan skabe en Kontrast til sin egen evige Eksistens. 

Ved Hjælp af denne Kontrast bliver det muligt at "sanse". 

537. Men hvorledes bliver "det kontrastlØse" "kontrastrigt"? -

Hvorledes bliver "det ubegrænsede" "begrænset"? - Hvorledes bliver 

noget "usynligt" "synligt"?- Hvordan bliver noget "immaterielt" "ma

terielt"? - J a, her er det jo netop, vi maa henvise til det, vi allerede 

har bemærket, nemlig dette, at slige Foreteelser i Virkeligheden slet ikke 

finder Sted. Det, vi betragter som saadanne, er som nævnt "Illusioner". 

Hvis vi tager Betegnelsen "3 Meter", saa er denne Udtryk for en Be

grænsning. At denne Begrænsning ikke er nogen realistisk eller virkelig 

Begrænsning kommer til Syne derved, at "det ubegrænsede" og dermed 

"Noget Nr. l" stadig er til Stede eller rummes i de "3 Meter". At det 

netop forholder sig saaledes bliver til Kendsgerning igennem den Om

stændighed, at man kan blive ved med at dele de "3 Meter" og aldrig no

gen Sinde blive færdig. De "3 Meter" saavel som en hvilken som helst 

anden Form for Maal kan deles i to Halvdele. Hver af disse Halvdele 

kan igen deles i to Halvdele og saaledes fremdeles. Det er rigtigt, at De

lingen tilsidst bliver saa mikroskopisk, at den ikke kan foretages med 

H ænderne, men det betyder naturligvis ikke, at den teoretisk er umulig. 

Der findes ikke den Form for Ting, der ikke bestaar af to Halvdele. Og 

da der igen ikke findes nogen Halvdel, der ikke teoretisk bestaar af 

to Halvdele og saaledes fortsættende, bliver det her synligt, at "det ube

grænsede" er til Stede i enhver Ting, ganske uafhængigt af dens StØrrelse 

eller Maal. 

Men naar "det ubegrænsede" er til Stede i enhver Ting, eksisterer 

der i Realiteten ingen virkelig eller absolut StØrrelse. Det mindste StØv

fnug rummer paa denne Maade den samme Uendelighed som de "3 Me

ter" eller en hvilken som helst anden Form for Maalenhed. Det vi kalder 

"StØrrelse", er saaledes i absolut Forstand en "TilslØring" af "Uendelig

heden" eller det absolutte "Noget Nr. 1". 
Ligesom vi her blev Vidne til, at U endeligheden er til Stede i enhver 
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StØrrelse og derved gØr alle StØrrelsesbegreber illusoriske, saaledes er 

den ogsaa til Stede i en hvilken som helst anden Form for Manifestation, 

thi disse vil i sig selv ogsaa kun være Udtryk for en Begrænsning, det 

være sig F arve, Lys, V ægt, Konsistens, V olumen eller hvad andet, der 

kan siges om en Ting. Da alle disse Ting hver især udgØr en Kontrast til 

en anden Ting, er de ligeledes at udtrykke som en "Begrænsning". Men 

da en Begrænsning jo er identisk med en F orm for StØrrelse, og U ende

ligheden er til Stede i enhver StØrrelse og gØr denne illusorisk, bliver alt 

hvad der eksisterer i Tilværelsen i Form af disse sidstnævnte Foreteel

ser: Farve, Lys, V ægt o. s. v. saaledes alle uden Undtagelse Illusioner. 

Alt, hvad der eksisterer som Sansernes eller Formernes Verden, alt, 

hvad der eksisterer som Erfaringer, Oplevelser, Egenskaber eller kort 

sagt alt, hvad der fremtræder som "skabte Ting", viser sig saaledes her 

som identisk med - ikke en absolut V irkelig hed, men en illusorisk V er

den, der netop i Kraft af sin Identitet som "Illusion" bliver lige akkurat 

den Baggrund eller Kontrast, paa hvilken den absolutte V irkelighed 

(Noget Nr. l) kan opleves, ses eller dokumenteres. Uden det "illusoriske 

Noget" var det jo umuligt at sanse eller opleve dets Modsætning: "Det 

absolutte Noget". 

538. Som vi her har set, er det fundamentale i Tilværelsen "det tre

enige Noget". Da denne altomspændende Realitet er en Treenighed, bli

ver hvert af de tre, i denne Treenighed fremtrædende "Noget", i sin 

fØrste eller hØjeste Analyse at udtrykke som et "Princip". Det er fØrst i 

Kraft af de tre "Principper" s Sammensmeltning til eller Fremtræden 

som en "Enhed", at det aabenbarer sig som "et levende Væsen". Ingen 

af disse Principper har nogen Sinde eksisteret adskilt og vil aldrig i al 

Evighed kunne komme til at eksistere som saadant. Denne Enhed er det 

levende Væsens evige Analyse og afviger fra alle andre eksisterende Rea

liteter i Tilværelsen eller Verdensaltet derved, at disse er "timelige", 

hvilket vil sige er udgØrende "skabte" eller "frembragte" Ting med 

nævnte "Treenighed" til Ophav. Det levendeVæsen saavel som Verdens-
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altet kan saaledes aldrig nogen Sinde i sin Grundanalyse komme udenom 

denne sin l dentitet med "det treenige Princip". 

Da dette Princip er foran "det skabte", kan det ikke selv have nogen 

forudgaaende "Skaber" til Ophav. Men naar det ikke har nogen forud

guaende "Skaber" til Ophav, kan det ikke være "skabt", kan ikke være 

"blevet til" og maa derfor i al Evighed "have været til". At mene det 

modsatte heraf er det samme som at tro paa, at "Noget" kan komme af 

"Intet". Dette "Intet" maatte være Ophav til enhver Form for "Noget". 

Konsekvensen heraf maatte igen blive denne, at det er "det skabte", der 

frembringer "Skaberen", hvilket igen vil sige, at Skrædderen er ud

gØrende et Produkt af Klædningen, Snedkeren et Produkt af MØblerne, 

eller at BrØdet er Bagerens Ophav o. s. v., og vi er her inde i Abnormi

tetens eller Sindssygens Skyggeregioner, milevidt fjernet fra den Fornuft 

eller Logik, der opretholder Verdensaltet med dets Stjernehære, Sol- og 

Mælkeveje, Kloder, Planeter, Væsener, Mikrober og Tilværelser. 

539. "Det treenige Princip" er saaledes AfslØringen af Livets stØrste 

Mystik. Det er LØsningen paa selve Tilværelsens Gaade. Og med For

staaelsen af denne LØsning er al Mystik ved det levende Væsens sande 

Identitet dermed fjernet. Naar vi her i "Livets Bog" betegner dette Prin

cip som "X. l.", "X. 2." og "X. 3." eller som "Noget Nr. l", "Noget 

Nr. 2" eller "Noget Nr. 3", skyldes det saaledes ikke en ufuldkommen 

Analyseringsevn e, men derimod den Omstændighed, at nævnte Udtryk 

fuldt ud dækker dette Livets absolutte Fundament. Det er selve dettes 

absolutte fuldkomne Analyse. Det har ikke nogen som helst anden F orm 

for Analyse. Alt, hvad der kan siges udover de her i Treenighedsanalysen 

fremsatte Udtryk, vil umuligt kunne være Udtryk for "Treenigheden" s 

Analyse, idet det uundgaaeligt kun kan være en Analyse af en eller anden 

af nævnte "Treenighed"s Frembringelser. "Det treenige Noget" er og 

bliver i al Evighed saaledes det absolut altdækkende Udtryk for Livets 

eller Tilværelsens allerhØjeste Analyse. 

Vi har allerede gentagne Gange her i "Livets Bog" stiftet Bekendt-
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skab med nævnte "Treenighed" eller hvert af dens Principper og vil, i 

Forhindelse med de herover fremstillede Symboler, senere faa en sidste 

afsluttende Oversigt over nævnte guddommelige Realitet. Her har vi jo 

været i BerØring med "Treenigheden" grundet paa vor Udredning af det 

dybeste Udspring af det levende Væsens Bevidsthedsliv eller inderste 

Kilde for dets Tankevæld. Og vi kom her til "Urbegæret". Dette ledede 

os fra "X. l" ind i "X. 2" til "Skæbneelementet". H er blev vi for fØrste 

Gang Vidne til Kontrastskabelse. Vi saa for fØrste Gang "Bevægelse" 

eller "Energi" i vor Forskning inde fra ]eg' et og udefter imod Materien. 

Denne "Bevægelse" viste sig som identisk med en rytmisk UdlØsning af 

alt Bevidsthedsliv, som vi allerede kender under Begrebet "Spiralerne". 

Vi blev Vidne til en "Mindsteudfoldelse" og en "StØrsteudfoldelse" og 

saa for fØrste Gang Begrænsningens Mysterium. Vi saa "det ubegræn

sede" (Noget Nr. l) skabte en Modsætning til sig selv. Denne Modsætning 

blev udgØrende "det begrænsede" (Noget Nr. 3). l'llen da "det begræn

sede" afslØrede sig for os som identisk med "det ubegrænsede", blev dets 

Identitet som "det begrænsede" synlig som illusorisk. Vi blev Vidne til 

"begrænsede" StØrrelser, der i Virkeligheden ikke var begrænsede, idet 

de rummede "U ende ligheden". Vi saa det mindste og stØrste blive iden

tisk, idet begge Foreteelser afslØrede "U ende ligheden" eller "det ube

grænsede" som nærværende i deres Omraade. Vi saa, at Farver, Lys og 

Konsistens saavel som enhver anden af de synlige eller sanselige Fore

teelser i det daglige Liv var illusoriske Begrænsninger, idet de alle lige

ledes rummede "Uendeligheden" i hver af deres Naturer. Alt det synlige 

eller sanselige blev saaledes aabenbaret for os som en illusorisk Verden. 

540. Men selv om alt, hvad der er synligt eller sanseligt, ikke er det, 

det ser ud til at være, men i sin dybeste Analyse er identisk med "Noget 

Nr. l", bliver der dog den Kendsgerning tilbage, at "Illusionerne" eksiste

rer. "Noget Nr. l" har Evne til at frembringe eller skabe- ikke abso

lutte Realiteter - men "Illusioner". 

Hvorfor kan "det guddommelige Noget"s Skabelse saaledes udeluk-
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kende kun være eller blive "Illusioner"? - J a, Svaret er mere ligetil, 

end man maaske straks er tilhØjelig til at mene. Den nævnte "Skaber" 

har nemlig ikke noget som helst Materiale at skabe af andet end - sig 

selv, sit eget Væsen. Han maatte derfor, for at skabe absolutte Realiteter, 

udslette sit eget absolutte Væsen (Noget Nr. l). Men da "Noget" umu

ligt kan blive til "Intet", lader det sig jo ikke gØre. Naar "Noget Nr. l" 

ikke desto mindre skaber "Noget Nr. 3", maa det ene af de to "Noget" 

være illusorisk. Da "Noget Nr. l" i Analysen maa være forud for "Noget 

Nr. 3", er det dette "Noget", der er virkeligt, og "Noget Nr. 3" der er 

uvirkeligt. H vis ikke det var saaledes, vilde det være umuligt for "N og et 

Nr. l" at blive Herre over "Noget Nr. 3". Og uden dette HerredØmme 

vilde dets Eksistens som "levende Væsen" være en Umulighed. Hvis "No

get Nr. 3" var ligesaa realistisk som "Noget Nr. 1", vilde disse to Realite

ter danne en urokkelig Ligevægt, der evigt vilde være et DØdpunkt, hvor

paa en evig DØd og dermed et evigt "Intet" vilde herske der, hvor V er

densaltet nu aabenbarer sig. Hvis "Noget Nr. 3" var hundrede Procents 

jævnbyrdig med "Noget Nr. 1", vilde Kontrastprincippet og dermed 

Sansning være en Umulighed. Thi nævnte Princip er netop i sit aller

fØrste Udspring identisk med den Underlegenhed, der kendetegner "No

get Nr. 3". At "Noget Nr. 3" virkeligt er "Noget Nr. l" underlegen bliver 

til Kendsgerning igennem dets Identitet som "Bevægelse" og den heraf 

uundgaaelige Virkning, vi kalder "Foranderlighed". Bevægelse vil i alle 

eksisterende F ormer og Tilstande være en Aarsagsvirkning og bliver der

ved uundgaaeligt identisk med "et Noget, der er et andet Noget under

legent". Da dette andet "Noget" kun kan være "Noget Nr. 1", bliver 

dette sidste "Noget" saaledes Tingenes Herre og Ophav. Denne dets hØje 

Identitet hviler altsaa udelukkende paa den Omstændighed, at "Noget 

Nr. 3" er udgØrende Illusioner. 

Men da Illusioner eksisterer, udgØr "Noget Nr. 3", der jo er Illusio

nernes Verden, saaledes en Art V irkelig hed, men ikke i F orm, Skikkelse, 

V olumen eller kort sagt ikke i noget, der er tilgængeligt for Sanserne, 
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idet et saadant "Noget" kun kan eksistere som "en begrænset U endelig

hed" og dermed er afslØrende Begrænsningen som Illusion. Den eneste 

Absoluthed eller Virkelighed, der kan tillægges Illusionernes Verden, vil 

altsaa ikke kunne udtrykkes i nogen som helst F orm for sansede Detail

ler. Og den kosmiske Analyse af nævnte Verden bliver derfor urokkeligt 

denne, at den udgØr "et Noget som er". Men da denne Analyse netop lige 

akkurat er identisk med Analysen af "Noget Nr. 1", ser vi saaledes her 

som Kendsgerning "Noget Nr. l" og "Noget Nr. 3" være identiske. De 

udgØr altsaa en Enhed med to Analyser. Men disse to Analysers Identitet 

som Kendsgerning gØr, som allerede nævnt, Tilstedeværelsen af et "tre

die Noget" til Kendsgerning, nemlig det "Noget", der ligger til Grund 

for, at "Noget Nr. l" faar Analysen "Noget Nr. 3". Det bliver saaledes 

en Kendsgerning, at "Noget Nr. l" oplever sig selv som "Noget Nr. 3". 

Denne hermed afslØrede Oplevelsesevne har vi allerede lært at kende 

som "Skabeevnen" eller "X. 2". 
Men denne Skabeevne kan ikke være en "skabt Ting", thi da vilde 

dens Ophav (X. l.) have haft en, forud for denne Skabeevnes Tilblivelse, 

forudgaaende Tilværelse, hvor det ingen Skabeevne havde. Og naar det 

ingen Skabeevne havde, kunde det umuligt skabe en saadan Evne. Denne 

Evne bliver derfor her, ligeledes som Kendsgerning, synlig som en evig 

Realitet. M en naar den er en evig Realitet, har den jo ingen Begyndelse 

eller Afslutning og er dermed en Aabenbaring af Uendeligheden eller det 

Ubegrænsede. Dens Synlighed som "Skabeevne" er saaledes en Illusion. 

Men denne Illusions Eksistens er absolut Virkelighed. Denne Virkelighed 

vil derfor retmæssigt, kosmisk set, ikke kunne have nogen som helst an

den Analyse end netop: "Et Noget som er", hvilket igen vil sige akkurat 

den samme Analyse som den, "Noget Nr. l" fremtræder med. Og vi har 

hermed paany faaet stadfæstet, at det eneste absolutte, der eksisterer, er 

"Noget Nr. l" eller "det guddommelige Noget". De to andre Former for 

"Noget" fremtræder ganske vist som udgØrende "Skabeevnen" og "det 

skabte", men det er netop disse to Former for Fremtræden, der er illu-
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soriske, idet deres Identitet som samtidigt udgØrende "Noget Nr. l" ikke 

kan udslettes. De udgØr i deres hØjeste eller sidste og dermed eneste abso

lutte Analyse "et Noget som er", og de tre "Noget" bliver derved urokke

ligt udgØrende denne ene og i sin hØjeste Analyse navnlØse Realitet. U d

trykket "et Noget som er" dækker saaledes Verdensaltets absolut aller

hØjeste eller fØrste Analyse. Det er den kosmiske Forskers fØrste reali

stiske eller absolutte Facit. Det dækker hans egen Identitets hØjeste Ana

lyse ligesaavel som V erdensaltets. Og med den rette Oplevelse af dette 

og den heraf fØlgende fuldkomne Forstaaelse af denne Livets fØrste Ana

lyse er Grundvolden for hans egen UdØdelighedsoplevelse skabt og Sy

net af hans egen absolut evige Eksistens begyndt at bane sig Vej frem 

til hans vaagne Dagsbevidsthed. 

Ethvert eksisterende levende Væsen saavel som enhver eksisterende 

Ting udgØr saaledes i sin allerhØjeste Analyse et navnlØst "Noget som er". 
Og i ingen Analyse ses det mere klart eller bliver mere stadfæstet 

dette, at Guddommen er nærværende i alt og alle, end her. Og det gamle 

Ord: "I ham leve, rØres og ere vi" faar her sin urokkelige Bekræftelse. 

541. Det eneste absolut eksisterende er saaledes "et Noget som er". 

Men i den daglige Tilværelse ser vi ikke dette "Noget" i denne dets navn

IØse Eksistens, fordi den simpelt hen, som vi her har set, er utilgængelig 

for Sansning. N a ar vi ikke desto mindre "ser", hvilket vil sige sanser 

eller oplever, dette "Noget" alligevel, er dette "Syn" en Illusion, fordi 

det aldrig i noget som helst Tilfælde kan blive andet end et "Syn" af 

nævnte "Noget" og ikke dette "Noget" selv. Dette bekræfter sig saa me

get desto mere, eftersom et Syn eller en Sansning kun er en Reaktion af 

Tingen. 

At et Syn af en Ting og Tingen selv er to Ting, bliver en Kendsger

ning igennem den Omstændighed, at et Syn eller en Oplevelse urokke

ligt maa være en Virkning af en Aarsag. Denne Aarsag er selve Tingen, 

medens "Synet" af Tingen er Virkningen af Tingen. At "Synet" af Tin

gen og Tingen selv er to Ting kommer yderligere til Syne derved, at Tin-
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gen godt kan eksistere, selv om den ikke bliver set, medens "Synet" af 

Tingen umuligt kan eksistere uden Tingens Eksistens. Desuden kan Sy

net af en Ting mangfoldiggØres, idet der opstaar ligesaa mange Syner 

eller Oplevelser af Tingen, som der er Øjne eller Sansesæt, der ser paa 

den, uden at Tingen i allermindste M aade i nogen som helst Retning for

andrer eller formerer sig af den Grund. Tingen bliver stadig kun den 

samme ene Ting, ganske uafhængigt af om Synet af den er tusindfoldigt. 

"Synet" af en Ting og Tingen selv kan saaledes umuligt være den samme 

Ting. Naar "Noget Nr. l" derfor "ser sig selv", vil dette "Syn" og nævnte 

"Noget" saaledes ogsaa være to Ting. Men da der, som vi allerede ved, 

kun eksisterer "Noget Nr. 1", bliver "Synet" af dette "Noget" en Illu

sion. Denne Illusions Eksistens er saaledes en realistisk Virkelighed. Det 

illusoriske ved det her nævnte "Noget som er", bliver derfor dets Frem

træden som en detailleret Analyse af "Noget Nr. 1". Det er denne Frem

træden, der er noget ganske andet, end det den ser ud til at være. Den ser 

ud til at være virkelig, men er uvirkelig, idet "Noget Nr. l" er hævet 

over en hvilken som helst F orm for Analyse ud over at være "et Noget 

som er". 

542. Det store SpØrgsmaal bliver saa dette: Hvorledes kan "Noget 

Nr. l" fremtræde i "synlig" Skikkelse som faste, flydende og luftfor

mige Stofmasser og derigennem fremtræde som Elementer, V æ sener og 

Ting, skabe Sorger, Glæder, Pinsler og Velvære, Forhandelser og Vel

signelser, umaadelig Kundskab og Viden samtidig med overordentligt 

fremtrædende Primitivitet, straalende Oplevelsessfærer og Sfærer fulde 

af Sygdom, N Ød og Elendighed etc.? -

Ja, her er det, at Svaret maa blive, at det kan det kun i Kraft af, at 

de nævnte Detailler kun er Illusioner. De udtrykker kun Forhold til 

andre Illusioner. Det er dette Forhold, vi kalder "Relativitet". "Relativi

tet" er saaledes det samme som en Tings F o r hold til en anden Ting og 

den heraf fØlgende Reaktion paa Sansesættet eller Oplevelsesevnen. 

Naar vi ser Horisonten biaane i det Fjerne, saa er dette Syn "relativt". 



672 Livets Bog 

Kommer vi ud i det Omraade, der i Øjeblikket eventuelt ser ud som 

"blaanende", da vil vi se, at Omraadet fra vort nye Stade som Regel slet 

ikke er mere blaat end det Omraade, vi forlod, ja, det er maaske endog 

helt beklædt med grØnt Græs, gule Kornmarker eller brunt Lyng eller 

andre Ting med Farver, der helt afviger fra Blaat. Det "blaanende" 

mangler ganske. Det "blaanende", vi iagttog fra vort fØrste Stade, er 

saaledes kun Horisontens Farveanalyse set fra vort fØrste Stade eller 

Synspunkt. Da vi forlod dette Synspunkt og nærmede os den derfra frem

trædende Fjernhorisont forsvandt "det blaanende" mere og mere for til

sidst helt at blive usynligt. Grunden til denne, "det blaanende"s For

svinden, skyldes kun den Omstændighed, at Fjernhorisonten ses igennem 

et tykkere Luftlag end N ærhorisonten. Da Luftens "blaa" Farve er saa 

svag, at den kun bliver synlig, naar vi ser igennem et kilometertykt Luft

lag, forstaar man, hvorfor den tager af, alt eftersom man nærmer sig 

Fjernhorisonten. Idet vi nærmer os denne, Kilometer efter Kilometer, 

vil Afstanden i Luftoceanet imellem vore Øjne og Horisontens Detailler 

ligeledes blive disse Kilometer kortere, hvilket igen vil sige, at Luftlaget 

imellem vore Øjne og de nævnte Detailler bliver disse Kilometer tyn

dere, hvorved de samme Detailler uigenkaldeligt maa blive tilsvarende 

klarere eller lettere tilgængelige for Synlighed. At dette maa give sig Ud

slag i, at den "blaa" Farve forsvinder, er naturligvis en SelvfØlge, idet 

Fjernhorisontens "blaa" Farve kun skyldtes dette, at Horisonten blev 

set igennem et saa tykt Omraade af Luftoceanet, at dettes blaa Farve 

blev altdominerende, og vort Syn af Fjernhorisonten blev det samme 

som at se den igennem "blaa Briller". 

At Fjernhorisonten er "blaanende" er saaledes en Illusion. Den er, 

som vi har set, i Realiteten slet ikke "blaanende", men kan have helt 

andre Farver, naar man ser den paa nært Hold. Den "blaanende" Hori

sont er saaledes et "relativt" Syn. Det "blaanende" har ikke noget med 

Fjernhorisontens Detailler at gØre. Det er derimod kun udgØrende en 

Reaktion i vor egen Oplevelse eller Sansning af nævnte Horisont. Det er 
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et Mellemværende imellem ObservatØren og hans Observationsbetingel

ser og kan aldrig i noget Tilfælde være en Analyse af selve Objektet. 

Men dette gælder ikke alene Fjernhorisontens blaa Farve, det gælder og

saa alle dens Øvrige Detailler eller forØvrigt alt, hvad vi, med Undtagelse 

af kosmiske Oplevelser, i den daglige Tilværelse sanser. De Oplevelser 

eller Analyser, vi der kommer til, vil akkurat paa samme Maade som 

Horisontens "blaa" Farve være et Mellemværende imellem os selv og 

vore Oplevelsesbetingelser. Alle fysiske Analyser, vi kommer til, er kun 

Udtryk for disse Oplevelsesbetingelser. Disse Betingelser vil paa en eller 

anden Maade være "farvede Briller", vi ser igennem. Den Analyse, vi 
giver Tingen, er i Virkeligheden ikke Tingens sande Analyse, men kun 

"F arven" paa de "Briller" ( Sansebetingelser), vi har til Raadighed. 

At det forholder sig saaledes, bekræfter sig indtil urokkelig Kends

gerning igennem mange ganske almindelige Ting. Staar vi ved en bred 

og lige V ej, ser vi denne V ej blive smallere og smallere for tilsidst ude 

i Fjernhorisonten at ende i en Spids. At dette Billede ikke er den sande 

Analyse af V ej en, der normalt er ligesaa bred i Fjernhorisonten som i 

Nærhorisonten, ved vel alle og enhver. Den er altsaa noget andet end 

det, den ser ud til at være. Dens horisontale Formindskelse er ren og 

skær Illusion. Den har ikke noget med Virkeligheden at gØre. Vort "Syn" 

af Vejen er saaledes ikke Vejens virkelige Analyse, men Vejen set igen

nem vore "farvede Briller", hvilket vil sige fysiske Sansebetingelser. Den 

horisontale Formindskelse er saaledes paa en Maade en TilslØring af 

Vejens sande fysiske Analyse. Men ligesom V ej en tilsyneladende bliver 

smallere i det Fjerne, bliver alle Detailler i Fjernhorisonten fremtræ

dende i en hel anden Maalestok end den oprindelige. Huse, Gaarde, 

Træer, Mennesker og Dyr bliver "mikroskopiske" i Forhold til Detail

lerne i N ær horisonten. Og hvis man fjerner sig fra N ærhorisonten, faar 

ogsaa dens Detailler mere og mere Udseende af at være mikroskopiske, 

alt eftersom den bliver til Fjernhorisont. Alle Detailler i den fysiske 

Sansehorisont fremtræder saaledes, som vi her har set, baade i F arver og 
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i en M aalestok, der ikke er Tingenes virkelige Analyse, men derimod kun 

udgØr en Forholdsanalyse til Detaillerne i Nærhorisonten. Tingenes Farve 

og StØrrelse i vor fysiske Sansehorisont er i V irkeligheden kun et S pØrgs

maal om Afstand, hvilket igen vil sige det lØbende Rum fra Beskuerens 

Stade til Objektet. Dette Rum bliver bestemmende for Detaillernes Reak

tion paa vort Sansesæt, medens Beskuerens Stade bliver den afgØrende 

M aalestok for Oplevelsens fysiske Analyse. Nævnte Stade bliver Cen

trum i Horisontomraadet. Og enhver Form for fysisk Oplevelse bliver 

saaledes i Virkeligheden kun en Oplevelse af Tingenes F o r hold til dette 

Centrum eller vort Stade. I Forhold til dette bliver al Oplevelse bereg

net og analyseret. Dette gælder ogsaa vor Oplevelse af alt, hvad der kom

mer ind under Begrebet "Bevægelse". Da alle Hastigheder er udregnet 

i Forhold til dette vort Centrum, bliver dette at udtrykke som vort fysiske 

"faste Punkt". Men da dette "faste Punkt" blandt andet udgØres af Jord
kloden, og denne bevæger sig med en kolossal Hastighed frem i Rummet, 

bliver vor Oplevelse af det "faste Punkt" ligeledes illusorisk. Vort "faste 

Punkt" er kun udgØrende en Bevægelses Forhold til en anden Bevægelse. 

Hvad nytter det, at vi med Flyvemaskine bevæger os med 200 Kilometers 

Fart i Timen imod Vest, naar Jordkloden med en Fart, der er endnu langt 

hurtigere, bevæger sig imod Øst. Vi rejser da slet ikke imod Vest, men 

bliver i Virkeligheden med stærk Fart fØrt imod Øst. Da Jorden udgØr 

et Brudstykke af endnu stØrre Systemer, der hver især fØrer Jorden frem 

i saa mange forskellige Retninger, at alle VerdenhjØrner er repræsente

rede, vil vor Bevægelse med Flyvemaskinen være en hundrede Procents 

Illusion. De mange Bevægelsesretninger, vi blev fØrt i, ophævede ganske 

hverandre. Vi kom, kosmisk set, ikke en eneste Millimeter frem i Rum

met. 

543. Som vi her har set, har der ikke været noget som helst af det, 

der er tilgængeligt for fysisk Sansning, eller af det, Menneskene i Al

mindelighed opfatter som realistisk, der i absolut Forstand er virkeligt. 

StØrrelse, Farve, Bevægelse, alt var i sin for Sanserne direkte tilgænge-
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lige Fremtræden illusorisk, idet det ved en nærmere Analyse ganske op

lØste sig i dette ene "et Noget som er". Denne Analyse er den eneste, der 

ikke er foranderlig. Den er den eneste, der ikke er afhængig af, hvorfra 

man ser eller skuer. Overalt vil denne Analyse staa som evig fundamen

talt urokkelig. Den er Verdensaltets urokkelige Fundament eller Grund

analyse. Alle andre eksisterende Analyser var, som vi blev Vidne til, blot 

Navne paa indbyrdes Forhold imellem Synspunkter. Vi saa, at Fjern

horisontens Detailler var mikroskopiske i Forhold til Nærhorisontens, 

og at Tingenes for Sanserne tilgængelige Udseende, kun var et SpØrgs

maal om, hvorfra de var set. V i saa, at alle F ormer for sansede Ting 

havde et Synspunkt, hvorfra de forekom at være virkelige eller abso

lutte, men samtidigt ogsaa havde et Synspunkt, hvorfra de fuldstændigt 

blev uvirkelige. Det eneste, der blev tilbage bag disse to Syner, var en 

urokkelig Dokumentation af "et Noget som er". Dette "Noget" var det 

umuligt at fjerne fra Livet eller Tilværelsen. Det afslØrede sig fØrst som 

"det oplevende og skabende - Noget som er". Da vi afslØrede "det 

skabte", viste dette sig ogsaa i sin sidste Analyse som "et Noget som er". 

Det samme blev Tilfældet med den eksisterende "Skabeevne". Den viste 

sig ogsaa i sin hØjeste Instans som "et Noget som er". Vi er saaledes her 

i vor Forskning tre Gange kommet til Slutanalysen "et Noget som er". 

M en her maa vi huske paa, at vi ikke har mØdt tre forskellige "Noget 

som er", men at vor Oplevelse derimod i Virkeligheden har været denne, 

at vi kun har o p levet eet og samme "Noget" igennem tre forskellige 
Analyser. 

At der ikke er tre realistiske "Noget som er", har de to sidste af 

nævnte tre Analyser bekræftet i Kraft af, at de netop hver især mun

dede ud i den samme Analyse "et Noget som er". Hvis de ikke havde 

gjort dette, og "Skabeevnen" og "det skabte" derfor havde været absolut 

realistiske, kosmisk set, vilde der have været tre forskellige "Noget". M en 

der vilde i saa Tilfælde ikke have eksisteret nogen som helst Form for 

Liv. Dette fremkommer jo netop i Kraft af de to sidste "Noget" s (Skabe-
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evnens og det skabtes) illusoriske Fremtræden i F o r hold til det fØrste 

"Noget" eller "Noget Nr. 1". De udgØr kun "Noget Nr. l" set igennem 

"farvede Briller". "Noget Nr. l" er saaledes den realistiske klare og ufar· 

vede Virkelighed bag Sanse-, Skabe- eller Oplevelsesevnens kulØr- eller 

farvegivende "Briller". Dette ene, bag alle Illusioner eksisterende "No

get", er det absolut Virkelige. Alt andet eksisterende er kun et "Syn" 

af dette "Noget". 

544. l\Ien "Syner" er skabte Ting, er frembragte Ting, er timelige 

eller forgængelige. Og hele Livet bestaar netop af denne "Forgængelig

hed". Hvis ikke "Noget Nr. 2" og "Noget Nr. 3" var bestaaende af for

gængelige Ting, og kun fik Evighedsnatur i Kraft af, at deres Detail

lers F o r gængelighed kun kan finde Sted som identisk med en tilsvarende 

F Ødsel af ny Ting, vilde Verdensaltet være uden Bevidsthed, uden Liv 

eller Bevægelse. Altet vilde i Realiteten være lig et absolut "Intet". 

At Verdensaltet ikke eksisterer som et absolut "Intet" tØr vel forud

sættes som en urokkelig Kendsgerning for alle Mennesker. Denne dets 

absolutte Eksistens kan altsaa udelukkende kun finde Sted paa Basis 

af dets Identitet som udgØrende den her berØrte "Treenighed". Denne 

"Treenighed" udgØr saaledes lige akkurat de tre Betingelser, der kræves, 

for at "et Noget" kan fremtræde som "et levende Væsen" og dermed 

være al "kosmisk Kemi" s sande O p hav. 

545. Vi vil nu vende tilhage til "Urbegæret". Som vi fØr paapegede 

var dette Bindeleddet mellem "X. l" og "X. 2". Vi udtrykte, at dette 

fortonede sig ind i "X. l" og var det fØrste SlØr mellem Forskeren og 

Livets Ophav. "Urbegæret" er den allerfØrste svage Begyndelse til Ska

belsen af "det absolutte Noget"s "Syn" af sig selv. Det er den fØrste 

"skabte Ting" og bliver saaledes den fØrste Illusion. Det er Livets eller 

Bevægelsens allerfØrste spæde Kim. Og dets Fremkomst her i vore Ana· 

lyser har altsaa afslØret en ny Realitet: "Et Noget, ved hvilket Noget 

Nr. l kan skabe eller opleve". Vi har i fØrste Instans kaldt dette "Noget" 

for Sanse- eller Skabeevnen. Men da Oplevelserne, som vi lige har set, 
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kun er virkelige i Form af Illusioner, bliver dette nyopdagede "Noget"s 

Analyse som "Sanse-" eller "Skabeevne" ikke helt korrekt dækket igen

nem nævnte U d tryk. En Evne, der frembringer "Noget", som i sig selv 

ikke er, er ikke en realistisk "Skabeevne", en saadan kan ikke eksistere 

i V er densal te t. F o r at en saadan virkelig kunde eksistere, maatte den 

frembringe "Noget" af "Intet", hvilket vil sige maatte skabe et "Intet" 

om til et "Noget". Da dette er en fysisk og aandelig U mulighed, vil den 

Realitet, vi nu kalder "Sanse-" eller "Skabeevnen", kun være en Evne 

til at skabe "Noget" om til "Noget", hvilket i sin allerhØjeste Instans vil 

sige: skabe det samme om til det samme. 

Det er rigtigt, at vi ikke opfatter det saaledes, men udtrykker enhver 

Form for Skabelse som identisk med "Forandring". Men da enhver Form 

for Forandring er identisk med Begrænsning og kan udtrykkes i Maal, 

V ægt, Farver, Volumen e. l. og enhver af disse Foreteelser i Realiteten 

er illusoriske, idet de i sig rummer "det ubegrænsede" eller "U endelig

heden", vil det her være synligt som Kendsgerning, at vor "Skabelse", 

i absolut kosmisk Forstand, har været en Skabelse af "Noget" om til 

"Noget". Da det absolut eksisterende "Noget" opfylder Altet, er Altet 

udgØrende alt, hvad der overhovedet eksisterer, og enhver Form for no

get andets Eksistens vil dermed være lig "Intet", hvilket vil sige være 

en Illusion. Naar vi opfatter vor Skabelse som identisk med "Foran

dring", vil det altsaa sige, at vi opfatter vor Skabelse som en "Foran

dring" af "Noget". Men en "Forandring" af "Noget" kan i absolut For

stand kun blive en Skabelse af dette "Noget" om til et "Intet", hvilket 

er en absolut Umulighed. Naar vi alligevel opfatter vor Skabelse som en 

"Forvandling" af "Noget" til et andet "Noget", vil dette andet "Noget" 

være lig "Intet", hvilket vil sige en Illusion, idet det fØrste "Noget" op

fylder Altet, er alt hvad der eksisterer og kan kun være det eksisterende. 

Der kan ikke opstaa et nyt "Noget". Hvor skulde det komme fra? -

"Noget" kan ikke komme af "Intet", og "Intet" kan ikke blive til "N o

get". Alt, hvad der eksisterer, har altid eksisteret. 



678 Livets Bog 

546. Nu vil man maaske indvende, at man da udmærket kan skabe 

en Illusion om til en anden Illusion. J a, det er ganske rigtigt. Men det 

er netop denne Skabelse, vi lige har analyseret. Det er denne Skabelse 

vor Oplevelse bestaar af. Men at skabe en Illusion om til en anden Il

lusion vil jo sige det samme som at skabe "N og et, som ikke er" om til 

"Noget, som ikke er", og hvad er der saa sket?- Er vi ikke her stedet 

for lige akkurat det samme, som det vi fØr nævnte, nemlig dette at skabe 

"Noget" om til "Noget", altsaa Frembringelsen af en Illusion?- Begge 

F ormer for Skabelse er lige uvirkelige. Her vil man maaske protestere 

og sige, at man da udmærket kan skabe "Noget", som ikke fØr har 

eksisteret. Ja, man vil maaske hævde, at hele Udviklingen netop er ba

seret herpaa, og at dette, at man i det hele taget kan "lære" noget, er 

det samme som at skabe "Noget", som ikke fØr eksisterede. Men hertil 

maa Svaret blive, at det er ganske rigtigt - fysisk set. M en dette "Syn" 

er ikke Udtryk for noget "kosmisk Klarsyn", er ikke nogen "kosmisk 

Analyse", hvilket vil sige: en i Kontakt med Evighedens eller "Det ab

solutte" s Analyse. 

547. At det her fremfØrte er rigtigt, vil være let at forklare. For det 

fØrste er alt, hvad vi overhovedet kan lære, saasom Teknik, Kunst og Vi

denskab, jo "Sanseoplevelser" eller "skabte Ting" og er dermed Illusio

ner. Det samme gælder det, vi ser eller sanser af Ophavet til disse Ting. 

Det, vi kalder "Menneske", "Dyr", "Plante" eller "Mineral" er ligeledes 

"skabte Ting" eller illusoriske Iklædninger af et "Noget som er". Det 

absolutte i "Mennesket", i "Dyret", i "Planten" eller i "Mineralet" er 

ikke synligt, hØrligt, fØleligt eller paa anden M aade tilgængeligt for San

serne. Saa det vi ser af vore Medvæsener, Forældre og BØrn, af vor 

Ægtemage, af vore Venner eller Fjender, af, kort sagt, alt det, vi ellers 

sanser af de levende Væsener, er ikke det absolut uforgængelige "No

get" i disse. Det er kun illusoriske Foreteelser, der ligesom Skyformatio

ner kun er midlertidige, idet de stadigt er Forvandling underkastet, er 

evigt skiftende. 
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548. Intet Under, at den "kosmisk klarsynede" lagttager ikke dØm

mer ud fra de synlige, timelige Foreteelser. Naar man skuer bag Illusio

nernes Verden og ser den absolutte Virkelighed bag Formerne, lader 

man sig ikke anfægte af en Illusion. Hvad betyder det, om en Mand er i 

Laser og Pjalter, eller han er klædt i Purpur og Guld, hvad betyder det, 

om han er Kejser eller Lazaron? Disse Foreteelser er lige timelige, lige 

illusoriske. H vad betyder det, at et Væsen kritiserer og bagtaler en, det 

er jo Illusioner og Blændværk, han manifesterer, ligesaavel som det, han 

kan berØre med sin Kritik og Bagtalelse, heller aldrig i noget som helst 

Tilfælde kan være andet. Overfor "det absolutte" eller "evige" preller 

enhver Kritik eller Bagtalelse af, hvorved dets "Hellighed" eller Ukræn

kelighed kommer til Syne. At andre geraader i Raseri eller Had imod et 

bagtalende eller forfØlgende Væsen, forstaar man ogsaa, naar man er 

bevidst i sin Overbevidsthed, thi den bagtalte kender, i et saadant Til

fælde, ikke Blændværket. For ham er Illusionernes Verden det eneste 

virkelige. Det er den samme Overtro, der befordrer al Krig og U fred i 

V er den. M en denne Overtro er naturligvis nØdsaget til at fornemmes som 

Virkelighed, saalænge man ikke kender noget som helst til den absolutte 

Virkelighed. Men det er guddommeligt, at Fejltagelserne fØrer til Virke

lighedens AfslØring, og at alle derved kommer til den absolutte Viden. 

Og at Livet derfor kun kan udtrykkes i det ene store Facit "Alt er saare 

godt". 

Man ser her tydeligt, hvorledes Kærlighed nØdvendigvis maa være 

det Tankeklima, der er det fundamentale for Væsener med den hØjeste 

Viden. Vi ser ogsaa her, i hvor overordentlig hØj Grad de overleverede 

store F aciter er i Kontakt med den absolutte Virkelighed, og at deres 

Ophav giver Udtryk for kulminerende Intellektualitet eller Visdom, naar 

de udtaler: "Frygter ikke for dem, der slaar Legemet ihjel, thi de kunne 

ikke ihjelslaa Sjælen" (det absolutte eller evige i Væsenet), "E en Dag 

er for Herren (det levende Væsen) som tusinde A ar, og tusinde A ar som 

een Dag" (U endeligheden rummes jo i enhver Begrænsning). 
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Ligeledes er det Udtryk for det klareste Indblik i Illusionernes V er

den og den paa samme kosmiske Syn baserede hØjeste VilliefØring, naar 

VerdensgenlØseren paa Korset siger: "Fader, forlad dem, thi de vide 

ikke, hvad de gØre". Her ses det tydeligt, at en absolut Viden om, at alle 

"Korsfæstere" er fængslet i Troen paa Illusionernes Verden som Virke

lighed og derfor selvfØlgeligt kun kan handle herudfra, maa bortelimi

nere al Antipati, al Irritation, Uvillie og Vrede imod disse Livets BØdler, 

og at Kærlighed bliver det altdominerende Væsen hos "den klarsynede" 

eller det med Guddommen forenede Væsen, og at kun denne Indstilling 

til Livet og Tilværelsen kan være Fundamentet for Oplevelsen af den 

virkelige, absolutte og dermed evige Fred. 

549. Som du ser, kære Læser, er "Noget Nr. l" det altdominerende, 

eneste absolut eksisterende. Alt andet er og bliver Illusioner. Men Illu

sionerne er en uundværlig F aktor i det levende Væsens Analyse, idet det 

ikke kan være noget "levende Væsen" uden disse. Disse er Livets Detail

ler. Livet er "Noget", bestaaende af Illusioner. Dette "Noget" er, som 

vi nu har set det, det samme som "Noget Nr. 2" og "Noget Nr. 3", der 

igen i sin hØjeste Analyse er det samme som "Noget Nr. l". 

Det treenige Princips to Principper "X. 2." og "X. 3." udgØr saaledes 
tilsammen et "Illusionsprincip". Det er dette Princip, vi i den daglige 

Tilværelse mØder i Form af alt, hvad der kommer ind under Begrebet 

"Perspektiv". Vi vil derfor her i "Livets Bog" betegne nævnte Princip 

ved Udtrykket "Perspektivprincippet". Som vi her har set, vilde al Sans

ning være umulig uden dette Princip. M en naar al Sansning er umulig 

uden nævnte Princip, bliver samme Princip jo Sansningens og dermed 

selve Livets eller Bevidsthedens allerhØjeste Analyse, thi Liv og Sansning 

er jo identiske. "Perspektivprincippet" udgØr saaledes LØsningen paa 

selve "Livets Gaade". Med LØsningen eller Forstaaelsen af dette Princip 

eksisterer der ikke mere noget "Livets Mysterium". 

Som antydet i Foranstaaende er "Perspektivprincippet" en, af det 

treenige Princips to sidste Principper "X. 2." og "X. 3", b estaaende En-
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hed. Da denne Enheds kosmiske Analyse ogsaa udmunder i dette ene 

"et Noget som er" og dermed afslØrer sig som identisk med "X. 1." eller 

"Det guddommelige Noget", findes der ikke flere Detailler tilbage at ana

lysere i Omraadet hinsides "Perspektivprincippet". Alt, hvad der nu vil 

være tilbage at analysere angaaende nævnte Princip, "X'erne" eller "Det 

guddommelige Noget", ligger under "Perspektivprincippet" eller Skabe

evnen og kan kun fremkomme med "relative" eller "skabte", hvilket vil 

sige "timelige", Detailler. Disse Detailler vil nemlig straks være hjemme

hØrende i Formernes eller Illusionernes Verden. Fra denne Side skal vi 

senere i "Livets Bog" atter mØde "Perspektivprincippet" og se det i al 

dets majestætiske ydre Fremtræden og V ælde. 

550. Vi har nu været paa Livsanalyserækkens allerhØjeste Tinder og 

skuet hinsides Illusionernes Verden. Vi har faaet et Indblik i alle Tings 

"faste Punkt" hag Bevægelse, Former, Farver og Volumen. Vi saa alle 

Tings Slutfacit: "Et Noget som er". Og intet levende Væsen, selv ikke 

Guddommen, kan komme til noget hØjere Resultat. N aar en Analyse

række, hundrede Procent i Kontakt med Logikkens Love, slutter med 

Facitet "et Noget som er", findes der ikke mere noget at analysere. Med 

dette Facit er vi ved Vejs Ende. Her er vi, i Kraft af Logikkens Love, fØrt 

til Altets eneste absolut fØrste Aarsag, der igen i Kraft af sin Identitet 

som "et evigt Noget som er" bliver den eneste eksisterende Aarsag i Altet, 

til hvilken der ikke eksisterer nogen forudgaaende Aarsag. Dette "Noget" 

bliver derfor ogsaa at udtrykke som "den aarsagslØse Aarsag" og gØr 

netop igennem denne sin Identitet sin egen evige Eksistens eller UophØr

lighed til Kendsgerning. 

551. Mange vil maaske synes, at Analysen "et Noget som er" er en 

primitiv eller fattig Analyse, der umuligt kan dække Virkeligheden. De 

havde tænkt sig her at skulle mØde noget kolossalt indviklet, noget hid

til ukendt ophØjet, noget kongeligt eller majestætisk. For her maatte 

man da blive stedet Ansigt til Ansigt med Guddommen. Men lad mig 

skynde mig at gØre disse Læsere opmærksom paa, at disse Ting ganske 
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rigtigt eksisterer, men kun i den nederste Ende af Analyserækken. De 

udgØr jo Kulminationen af de af Guddommen "frembragte" Ting. De 

udgØr Guddommens Aabenbaring, Manifestation eller Skabelse, og vor 

Analyse udtrykte jo netop de "ikke skabte" Realiteter. Man maa derfor 

sØge blandt Guddommens Frembringelser, hvis det er Guddommens 

Overdaadighed i Majestæt og V ælde, man Ønsker at blive stedet for. Da 

denne Overdaadighed er et Produkt af Guddommens Skabeevne, vil den, 

i Livsmysteriets Analyserække, naturligvis ikke være at finde hinsides 

eller over Skabeevnen, men under denne. 

Da vi netop, med nærværende Analyser, befinder os i Livsanalyse

rækkens allerØverste Del og saaledes er hinsides eller over Skabeevnen, 

er det klart, at her maa Analyserækkens Detailler blive enklere og enk

lere, indtil der kun var e en eneste Detaille tilbage, nemlig det "N og et", 

som ikke kan udslettes og derfor evigt vil fremtræde som Altets "aarsags

lØse Aarsag", det eneste eksisterende absolutte "Noget som er" eller V er

densaltets absolut eneste "faste Punkt". De, der længes efter Synet af 

Guddommens Storhed og V ælde, maa jeg derfor henvise til den Del af 

Livsanalyserækken, der udtrykker Formernes Verden eller "X. 3.", hvil

ket igen vil sige, Analyserækkens nederste Del. H er kulminerer Gud

dommen i sin Skabelse og Aabenbaring. Det er her, Guddommen i over

duadig Detaillering taler til Verdenerne, de levende Væsener og det en

kelte Individ. Det er her, han aabenbarer sin evige Væsensnatur som 

Kærlighed og dermed gØr Livets hØjeste Facit, "Alt er saare godt", til 

Kendsgerning. 

552. Vi har her paa vor V andring igennem "Kosmisk Kemi" gjort en 

lille Afstikker til det Omraade, der laa hinsides Sanseevnen og dermed 

hag Stofferne, hag Kemikalierne, hag Tankeklimaerne eller de kosmisk

kemiske Materier. At Analysen her blev enkel og ligetil, saa der kun blev 

det uudslettelige Princip eller det evige "Noget" tilbage, der i Forbin

delse med Tankeklimaerne fremtræder som "et levende Væsen", er netop 

en Garanti for, at vor Analysering har været rigtig. V ar der kommet noget 
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andet til Syne her, var der blevet en Overdaadighed af Detailler aaben

baret, vilde det kun have været et Bevis for, at vi endnu slet ikke var 

kommet hinsides Sanse- eller Skabeevnen, men stadigt sansede eller for

skede i blot og bar Illusionernes Verden og stadigt opfattede denne som 

absolut virkelig, og hvorved det levende Væsens U dØdelighed eller l den

titet som et "evigt Noget som er", fremdeles i sin hØjeste Instans kun 

kunde være en fantastisk Utopi, hvis Virkelighed stadigt maatte forblive 

udenfor Kendsgerningernes klare Lys og saaledes i heldigste Tilfælde 

kun kunde være en Trossag. Nu derimod er Livsmysteriet afslØret. 

Med nærværende Analyser fra Omraadet bag Sanseevnen vil de 

hØjeste kosmiske Facitter komme den virkeligt modne, sØgende F o r sker 

eller Læser tilgode. Han (hun) bliver saaledes begunstiget med Kund

skaber og Forudsætninger, der tidligere i Jordens Historie kun var til

gængelige for de allerhØjeste indviede Væsener, hvilket vil sige Væsener, 

der ved hundrede Procent Selvsyn oplevede Tilværelsesmysteriets Af

slØring eller M Ødet med deres egen U dØdelighedsidentitet i deres egen 

vaagne Dagsbevidsthed. 

553. Efter denne lille Udflugt til Omraadet hag Sanseevnen har 

vi her faaet de Forkundskaber, der er nØdvendige for vor For

staaelse af "Kosmisk Kemi" eller vor Analysering af Tankeklimaerne. 

Samtidig med, at denne vor Udflugt gav den tilstrækkeligt udviklede 

Læser urokkelige Beviser paa et uudsletteligt evigt "Noget" s Eksistens 

som "fØrste Aarsag" til Tankeklimaerne eller hele den Bevægelsesmani

festation, vi kalder Tilværelsen, er det ligeledes blevet bevist for os, at 

der eksisterer en "kosmisk Kemiker" bag Bevægelserne, Stoffet eller 

Kemikalierne. Vi har dermed faaet lagt Fundamentet eller Grunden for 

vor videre BevisfØrelse eller Analysering af, at al Bevægelse, al Materie, 

al Stofaabenbaring i Virkeligheden er en levende bevidst VilliefØring. 

Vi har set, at alt, hvad der opleves eller sanses, er "kosmisk Kemi", 

hvilket igen vil sige, at alt, hvad vi kalder Livet eller Tilværelsen og der

med alt, hvad der kommer ind under Begrebet "Skæbne", er en Kombi-
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nering af Energier eller Stoffer, og at Fuldkommenheden af Resultatet 

heraf kun er et SpØrgsmaal om Kendskab til Stoffernes Reaktionsevne. 

H vis vi ikke hag Sanseomraadet netop havde fundet "den kosmiske Ke

miker" i Form af "det treenige Princip", og at vi selv var identisk med 

dette Princip, vilde et Kendskab til Stofferne have været uden Betyd

ning. Hvad skulde vi med et Kendskab til Stoffers og Materiers Reak

tioner, naar disse ikke var Bevidsthed og som FØlge heraf ikke kunde 

bringes ind under nogen som helst Form for Villiekontrol eller Tanke

fØring? - Og hvad vilde for Resten en TankefØring eller Villiekontrol 

være, hvis ikke Materierne eller Stofferne var Livsmateriale eller Be

vidsthed? - Der var jo intet at fØre for Tanken og intet at kontrollere 

for Villien og dermed intet at opleve for Væsenet. Men en Tilstand 

uden Oplevelse er det samme som "DØden". "DØden" s Stilhed eller et 

absolut "Intet" vilde være der, hvor Livets straalende Impulser nu er 

altdominerende. 

554. Men selv de mest primitive J ordmennesker er jo i Stand til at 

se, at et "Noget" eksisterer, og at et "Intet" kun kan eksistere som "en 

tænkt Modsætning til Livet". Og det var jo netop det Facit, vi kom til 

paa vor kosmiske Udflugt hinsides Sanseevnen. Der fandt vi en urokke

lig eksisterende Virkelighed, med hvilken vi selv i allerhØjeste Grad er 

identisk. Vi fandt vor Identitet som "kosmisk Kemiker" eller "Stoffer

nes Herre" realistisk bekræftet som Kendsgerning. Og med denne Kends

gerning levende i vor Bevidsthed vil vi nu sØge at fjerne alle de SlØr, 

der skaber den mØrke Skæbne eller Lidelserne i Tilværelsen, hvilket 

vil sige de Slør, der forhindrer det levende V æ sen i den retmæssige 

Komhinering af Materierne eller Stofferne og gØr det til Slave af disse. 

Det er af denne mØrke Situation vore Analyser skulde udfri den lidende 

og sØgende Forsker. Og det er netop derfor, vi her, midt i Materiens 

Ocean, har vist ham hans sande Identitet som Stoffets virkelige Herre. 

Og med Forstaaelsen af denne vor Analyse kan vi nu begynde at fØlge 

ham igennem alle de eksisterende jordmenneskelige Tankeklimaer, hvil-
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ket vil sige alle de Kræfter og Energifonner, med hvilke det jordi

ske Menneske opretholder hele sin nuværende Tilværelsesfonn og 

Skæbne. 

555. I vor Forskning af "kosmisk Kemi" kom vi til det allerhØjeste 

"Stof": "Urbegæret". Men "Urbegæret" fØrte os frem til Synet af den 

for Sanserne synlige Verdens illusoriske Tilstand og denne Tilstands 

NØdvendighed, for at Livet i det hele taget kan eksistere. Dernæst kom 

vi til Erkendelsen af "Perspektivprincippet" eller den Realitet, igennem 

hvilken Illusionerne opstaar. Vi saa dette Princips kosmiske Analyse 

som udgØrende "X. 2" og "X. 3" og dets heri opgaaende sidste Analyse 

som identisk med "det guddommelige Noget". Og vinaaede dermed Top· 

pen paa al Analysering. Al videre Analysering vil nu forgaa - ikke 

over - men under Sanseevnen, vil være Analyser eller Detailler af 

"skabt" Natur, vil være relative. Og i denne Del af Analyserækken vil 

det ikke mangle paa indviklet Detaillering af den guddommelige Natur. 

Her vil Perspektivprincippet fremtræde i straalende Detailler, som vi 

senere i "Livets Bog" skal komme tilhage til. Her vil Tankeklimaer, Be

vidsthed og Skabelse fremtræde i et straalende V æld af guddommelig 

Skahekraft, Livslyst og Glæde. Her bliver Illusionernes Verden oplevet 

som en virkelig straalende Kulmination af Kærlighed. Og som fØr nævnt 

vil vi nu efter vort Ophold hinsides Sanseevnen træde tilhage til San

sernes Verden, hvor Illusionerne bliver en Slags Virkelighed. Herfra 

ser vi "Perspektivprincippet" udgØrende "Skabeevnen" og "det skabte". 

"Skabeevnen" ser vi igen rodfæstet i et "Skæbneelement", i hvilket alle 

Væsenets Talentkerner har sit Sæde. 

556. Det fØrste udlØsende Moment for Oplevelse eller Skabelse er 

saaledes "Urbegæret". Dette Begær udgØr som fØr nævnt et evigt Begær 

til Liv og Oplevelse. Det er det fundamentale Bindeled mellem J eg' et 

og Manifestationerne. Det fortoner sig ind i "Noget Nr. l" og udgØr det 

fØrste, der herfra er at udtrykke som "Noget Nr. 2" og aabenbarer videre 

sin Kraft som det bærende Element igennem alle Detailler i "Noget 



686 Livet5 Bog 

Nr. 3". Det er som fØr nævnt alle Bevidsthedstendensers eller Tanke

klimaers og dermed selve Livets Moder. 

I "Ur begæret" er V æ senet ikke direkte bevidst, idet det i sig selv 

er en permanent Konsekvens af de i Væsenet fØrende Automatfunktio

ner. Det udgØr saaledes i sig selv en Virkning af sit Ophavs forudgaaende 

Oplevelser, Manifestation og Skæbne. Havde dets Ophav: ]eg' et ikke haft 

en saadan forudgaaende Oplevelsestilstand, vilde "Urbegæret" umuligt 

kunde udlØses. H av de det engang været Stilhed, hvad skulde saa have 

sat det i Gang eller Bevægelse?- Noget, der staar stille, kan kun sættes 

i Gang ved Hjælp af Kraft eller Energi. Men Kraft eller Energi findes 

ikke udenfor "Noget Nr. 2" og "Noget Nr. 3", med hvilke den netop 

er identisk. "Urbegæret" holdtes altsaa i Funktion nedenfra, hvilket vil 

sige, at alle Oplevelser og Tilstande i et Væsens nuværende daglige Liv 

bliver Aarsag til nævnte Begærs kommende Fremtræden eller Tilstede

værelse i det samme Væsens Bevidsthed. Det levende Væsens nuværende 

"Urbegær" er saaledes en direkte FØlge af Væsenets forudgaaende Til

værelse eller Skæbne. M en da denne forudgaaende Skæbne umuligt kan 

være blevet til uden ved et forud eksisterende "U r begær", og dette igen 

er en Virkning af en forudgaaende Tilværelse og saaledes fremdeles, 

mØder vi her i "U r begæret" s Analysering en urokkelig Bekræftelse paa 

det levende Væsens evige Tilværelse. "Urbegæret" affØder "Skæbne", 

og "Skæbne" affØder "Urbegær", og dette er Livets evige Analyse. Al 

Manifestation af Liv ligger saaledes i den Del af "det treenige Princip", 

der udgØres af X. 2." og "X. 3.". Disse to "X" er er "X. 1." s Liv og Be
vidsthed, hvilket igen vil sige, at de udgØr en evig Egenskab ved nævnte 

"x. I.". 
557. Nu vil man maaske mene, at nævnte "X." slet ikke er nØdven-

digt for Manifestation, idet man vil synes, at de to andre "X" er dækker 

hele Analysen af Manifestationen, men denne Opfattelse er meget langt 

fra at dække Virkeligheden. Hvis kun "X. 2." og "X. 3." eksisterede, 

vilde der lige akkurat mangle det "Noget", der betinger, at Tilværelsen 
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ikke er "Intet''. "X. 2." og "X. 3." er jo i deres Grundanalyse Illusioner, 

idet de ikke eksisterer hinsides Sanseevnen og kun faar Virkeligheds

identitet i Kraft af, at de i deres Analyses sidste Instans bliver lig "X. 1." 

eller det absolutte "Noget som er". Hvis man alligevelforestiller sig Livet 

eller Bevidstheden eksisterende uden "X. 1.", maatte samme Liv og Be

vidsthed være en absolut blind eller dØd Automatfunktion. Den ene Ma

nifestation maatte blive en uundgaaelig FØlge af den anden, kort sagt, 

hele Tilværelsen vilde blot være en absolut ubevidst Virknings- og Aar

sagsudlØsning, en evig fortsat automatisk Maskinfunktion. 

Men det er vel en Kendsgerning for alle normale Kulturmennesker, 

at der er en væsentlig Forskel paa en Maskine og det levende V æ sen? 

Medens det levende Væsen kan handle selvstændigt angaaende sin Frem

tid og Skæbne, kan en Maskine normalt kun manifestere sig automatisk 

i den engang paa sin Konstruktion baserede Drift eller Virkemaade. 

Saa vil man maaske indvende, at der her kun er Tale om et Konstruk

tionsspØrgsmaal. Naar de Maskiner, vi kender, ikke kan præstere det 

samme som det levende V æ sen, er det blot fordi, man endnu ikke er 

naaet saa langt frem i Dygtighed i teknisk Skabelse, at man har kunnet 

give de paagældende Maskiner en saa omfattende Kapacitet. Men hvem 

er det, der skal give Maskinerne Kapacitet?- Er Skeptikerens Indven

ding her ikke i sig selv en AfslØring af, at Skabelsen af en Maskine kræ

ver et Ophav, og at der ovenikØbet kan være Tale om et UdviklingsspØrgs

maal?- Skeptikeren bekræfter altsaa med sin Indvending, at Maskiner

nes Skabelse er et SpØrgsmaal om Evner hos et forud for Maskinen 

eksisterende Ophav. Men saa er vi jo enige. Dette Ophav er netop i sin 

hØjeste Instans udgØrende det absolutte "Noget, som er", eller lige ak

kurat det "Noget", der hæver de levende Væsener op over Maskinernes 

Plan, saaledes at de ikke ligesom disse er dØde Apparater med bevidst

lØse Automatfunktioner. 

558. Men en endnu stØrre Bekræftelse paa, at det levende V æ sen ikke 

blot og har er en Maskine, kan den udviklede Forsker faa ved at meditere 
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over sig selv. Da en saadan Meditation fØrer til, ikke alene et overordent

ligt klart Indblik i Verdens eller Livets stØrste og fuldkomneste kosmisk

kemiske Materiekombination: selve "den guddommelige V erdensord

ning", men ogsaa paa det kortest mulige Omraade i Form af 12 Kends

gerninger eller uomstØdelige Grundfaciter ligefrem giver os selve Til

værelsesmysteriets AfslØring eller Livets Gaades totale LØsning paa den 

lettest mulige overskuelige Maade, skal vi her berige Læserne med Kon

sekvenserne af en saadan Meditation. 

559. Hvis den udviklede Forsker for Alvor prØver at indstille sit 

Sansesæt paa sig selv, hvilket vil sige paa de Materier, der tilsammen 

udgØr hele hans Fremtræden eller Manifestation i Tilværelsen, da kan 

han ikke undgaa at maatte erkende, at han (hun) udgØr - ikke et 

"Intet", - men et "Noget". Dette er Tilværelses- eller Livsmysteriets 

Grundfacit Nr. l. 

560. Dernæst kan Forskeren ikke undgaa at maatte erkende, at dette 

"Noget", hvilket vil sige, hans Organisme og alt, hvad der ellers er med 

til at udgØre hans hele Fremtræden, er en AfslØring af "Aarsag" og 

"Virkning". Denne Fremtræden er et Ocean af Virkninger afforudgaaen

de Aarsager. Dette Ocean bliver igen Aarsag til Virkninger, der atter 

bliver Aarsag til nye Virkninger og saaledes fremdeles. Dette er Livs

mysteriets Grundfacit Nr. 2. 

561. Derefter maa Forskeren erkende, at denne Aarsags- og Virk~ 

ningsudfoldelse er planmæssig. Den skaber logiske Resultater. Til saa

danne Resultater hØrer f. Eks. hans Øine, Hænder, Fingre, Huden, Haa

rene, Blodet, Muskulaturen, Skelettet, samt alle Organerne, Kirtel funk

tionerne, Væksten fra F osterstadiet og helt frem til den modne Tilstand. 

]a, der findes ikke en eneste normal Funktion, der ikke opfylder et 

nyttigt Formaal eller en hensigtsmæssig Plan. Dette er Livsmysteriets 

Grundfacit Nr. 3. 
562. Men naar det saaledes er en Kendsgerning, at Forskerens Frem

træden eller Manifestation bestaar af planmæssige Detailler, bliver 
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"Tænkning" og dermed "Bevidsthed" eller " Liv" ligeledes til Kends

gerning, thi "Planskabelse" er det samme som "ldeskabelse , og "Ide

skabelse" uden "Tænkning" er en Umulighed. Dette er Livsmysteriets 

Grundfacit Nr. 4. 

563. Men i Kraft af dette Grundfacits Urokkelighed bliver Forskeren 

nØdsaget til at maatte erkende en "T æ n ker" s eller "l deskub er" s N ær

værelse, thi "l deskabelse" eller "Tænkning" kan kun eksistere som en 

Egenskab ved et "levende Væsen". Dette "levende Væsen" er Livsmyste
riets Grundfacit Nr. 5. 

564. Dette sidste Grundfacit er igen det samme som Forskerens fØrste 

M Øde med "Skaberen" eller sit eget hØjeste "Selv". H an maa derefter 

skelne imellem sig selv og det Øvrige i Tilværelsen og erkende denne 

Analyse som udgØrende: "Jeg" og "Det". Dette er Mysteriets Grundfacit 
Nr. 6. 

565. Stoffet eller Materierne og de i disse forekommende Aarsager 

og Virkninger afslØrer saaledes et "Noget", der, som udgØrende Indivi

dets inderste "Selv" eller "]eg", afviger fra Stoffet eller Materien og de 

hermed forbundne Energier derved, at det ikke som disse er en Virk

ning af noget forudgaaende, men derimod udelukkende kun kan være 

"Aarsag" til noget efterfØlgende. Dette efterfØlgende er det paugældende 

levende Væsens "Skabeevne" og dets herigennem frembragte M anifesta

tion, hvilket igen vil sige Skabelse og Oplevelse. Hvis ikke nævnte 

"Noget" var forud for disse Realiteter, maatte man jo erkende "Skabe

ren" som et Produkt af "det skabte", hvilket er det modsatte af selve 

Livets Kendsgerning. Man har aldrig set, at et Hus har skabt en Byg

mester, men derimod kun at en Bygmester har skabt et Hus. Denne 

"Skaber" eller "Selvet" er saaledes den "fØrste Aarsag" til den Kombi

nation af Foreteelser, der fremtræder som "et levende Væsen". Dette er 

Mysteriets Grundfacit Nr. 7. 
566. Disse syv Grundfacitter har gjort det synligt for Forskeren, at 

han udgØr "et treenigt Princip". "Stoffet" eller "Materien" afslØrede 
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for Forskeren "Aarsag'' og "Virkning". Da denne Aarsags- og Virknings

udfoldelse var logisk eller planmæssig, afslØrede den "Tænkning" eller 

"Skabelse" og gjorde dermed Tilstedeværelsen af en "Skabeevne" til 

Kendsgerning. M en da en "Skabeevne" umuligt kan eksistere selvstændigt, 

men kun i Tilknytning til et "Noget", ved hvilket den udgØr en Egen

skab, blev dette "Noget" s Tilstedeværelse i Tilværelsen ligeledes en 

uomstØdelig Kendsgerning. Disse tre Principper: "Stoffet" eller "Mate

rien", "Skabeevnen" og det "Noget", ved hvilket "Skabeevnen" er en 

Egenskab, er jo velkendt her i "Livets Bog" henholdsvis under Begreber

ne: "X. 3.", "X. 2." og "X. 1." Nævnte Principper kan ikke eksistere 

selvstændigt hver for sig, men kun i et urokkeligt Afhængighedsforhold 

til hverandre. Hvis "X. 3." eller "det skabte" ikke eksisterede, vilde 

J eg' et være ganske udelukket fra at kunne sanse og skabe, og dets Til

værelse vilde dermed være umanifesteret, ligesom dets Eksistens aldrig 

nogen Sinde kunde give Adgang til Erkendelse. Det maatte fremtræde 

som "Noget", der ikke kunde sanse, skabe eller opleve. Og uden Mani

festation maatte Forskeren eller et hvilket som helst andet levende V æ

sen være lig et evigt "Intet", hvilket igen er det modsatte af, hvad der 

eksisterer som Fakta. Dette "treenige Princip" er Livsmysteriets Grund

facit Nr. B. 

567. At Verdensaltet udgØr nØjagtig den samme Analyse og er et "tre

enigt Princip", bliver til Kendsgerning igennem dette, at vi her ser, at 

ogsaa dette bestaar af "skabte Foreteelser", der udtrykker "Logik" og 

saaledes afslØrer et bag ved eksisterende "tænkende" eller "skabende" 

"Noget". Verdensaltet udtrykker saaledes nØjagtigt de tre Foreteelser, 

eller Betingelser, der kræves, for at et "Noget" kan fremtræde som et 

"levende Væsen". Verdensaltet og Forskeren er saaledes, kosmisk set, 

fremtrædende i et og samme Billede og gØr det til V irkelig hed, at "det 

levende Væsen" er manifesteret i "Guds Billede efter hans Lignelse". 

Dette er Livsmysteriets Grundfacit Nr. 9. 

568. M en naar "det levende Væsen" saaledes udgØr en Enhed, bestaa-
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ende af "en Skaber", "en Skabeevne" og "noget, der er skabt", bestaar 

det altsaa af "Noget, der er evigt", og "Noget, der er timeligt". Skaberen 

maa nØdvendigvis være evig, thi hvis der havde været en Tid, hvor der in

gen Skaber var, maatte denne være fremstaaet af "Intet". Men det er jo det 

modsatte af, hvad Kendsgerninger i Livet viser. "Noget" kan ikke komme 

af "Intet". Og hvis man vil hævde, at "Stoffet" eller "Materien" har 

været til fØr "Skaberen", saa maatte det jo være "Stoffet", der havde 

frembragt "Skaberen", hvilken Erkendelse jo ogsaa i Kraft af de eksi

sterende Kendsgerninger viser sig at være et Produkt af abnormt Brug 

af Tænkeevnen. Ethvert normalt Menneske ved, som fØr nævnt, at det 

ikke er Huset, der skaber Bygmesteren, men Bygmesteren, der skaber 

Huset. 

At "Skabeevnen" er ligesaa evig som "Skaberen", bliver ogsaa i 

Kontakt med, hvad Livet viser som Kendsgerning. Thi hvis der havde væ

ret en Tid, hvor der ingen "Skabeevne" eksisterede, var der ingen M u

lighed for Skabelse, og dens Tilblivelse vilde evigt have været udelukket. 

Nu er dens Eksistens imidlertid en Kendsgerning. Og den vil derfor kun 

være at udtrykke som en "evig" Realitet. 

Da "Skaberen" og "Skabeevnen", som fØr paavist, er uadskillelige 

og saaledes tillige er det eneste, der kan være "det levende Væsen" s 

"Overkommando" eller "Overbevidsthed", bliver Forskerens "evige Til

værelse" hermed til uomstØdelig Analyse. At "det levende Væsen" s Or

ganisme eller Legeme opstaar, kulminerer og forgaar, modbeviser intet 

som helst af ovennævnte Analyse, men udgØr derimod en i allerhØjeste 

Grad uomstØdelig Bekræftelse paa dens Virkelighed, idet denne Organis

mes Opstaaen, Blomstring og Undergang netop er et Produkt af "Skabe

evnen" og beviser til enhver Tid den paugældende "Skaber" s eller det 

paugældende "levende Væsen" s midlertidige Grad af HerredØmme over 

"Stoffet" eller "Materien". Denne "det levende Væsen" s "evige Tilvæ
relse" eller "UdØdelighed" er Livsmysteriets Grundfacit Nr. 10. 

569. Da de levende Væseners Organismer er hensigtsmæssigt opbyg-
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gede eller er skabte Redskaber for midlertidige Manifestationsarter, Be

vidsthedstilstande eller Former for Oplevelse af Liv, vilde det være 

hØjst uhyggeligt, samtidigt med, at det vilde være umuligt at forbinde i 

Kontakt med en kulminerende Retfærdighed eller Kærlighed, den Om

stændighed, at den saakaldte "DØd" ikke skulde eksistere. Denne er jo 

kun Individets Udskiftning af de, af det selv opbyggede, Redskaber, 

igennem hvilke det ikke mere er i Stand til at opleve Livet paa den, for 

dets Ønsker og Begær tilfredsstillende Maade. Hvis denne Udskiftning 

i Form af "DØden" saaledes ikke kunde finde Sted, men Individet evigt 

maatte være ulØseligt knyttet til sine skabte Redskaber, vilde det være 

det samme som, at det evigt maatte være fængslet og naglet til den sær

lige Manifestations/orm, som beroede paa de nævnte Redskaber. Hvor

ledes skulde det være i Kontakt med Alkærligheden? - Hvis et Væsen 

paa en eller anden Maade mistede sine Øjne, skulde det saa i al Evighed 

gaa rundt i et evigt MØrke og være afskaaret fra at se den fysiske N at urs 

umaadelige SkØnhed i Farver, Lys og Former? - Hvis et Menneske 

mistede begge sine Ben eller paa anden Maade ved kropslig Læsion blev 

ude af Stand til at gaa, skulde det saa blive ved med at være afhængig 

af en Rullestol og andre Menneskers Barmhjertighed i en evig Fremtid? 

-Er det ikke guddommeligt, at Blindhed og anden svær Invaliditet er 

begrænset til den paugældende Organismes Eksistenstid, og at V æse

net saaledes ved Hjælp af "DØden" kan fremstaa i en ny og fuldkommen 

normal Organisme? - Og hvorfor skulde det ikke være saaledes? -

Den uundgaaelige F orgængelighed, alle Organismer er underkastet, vilde 

i modsat Fald være ganske uhensigtsmæssig eller meningslØs. Og hvorfor 

skulde Nedbrydningen af Organismerne være plan- eller meningslØs, 

naar Opbygningen af disse saa udelukkende repræsenterer Logik, Plan

eller Hensigtsmæssighed? -
Men det er ikke alene Invaliditet eller Skader i Organismen, det le

vende Væsen ved "DØden" kan hæve sig op over. Det er ogsaa i Stand til 

at forbedre og forandre det ny Legeme i sine Evners og T alenters F a-
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vør. At det er saaledes, bliver i overduadig Fylde aabenbaret igennem 

alle de forskellige mentale Trin, Væsenerne staar paa. Det er dog en 

Kendsgerning, at der er Mennesker, der har "medfØdte" Talenter. Nogle 

Væsener har særlige Anlæg for Musik, andre for Digtning og atter andre 

for Malerkunst o.s.v. for ikke at nævne Væsenernes hØjst forskellige 

Evner eller Talenter for fag- eller haandværksmæssige Manifestationer. 

Hvorfor er de ikke alle nØjagtig ens fra FØdslen?- Svaret er: "Fordi 

de ikke alle har beskæftiget sig lige meget med de samme Ting. Hver 

især maa nØdvendigvis blive en M ester i det F ag eller den Kunstart, han 

(hun) igennem et eller flere fortidige Liv i særlig Grad har haft til Spe

ciale. Hvorledes skulde Vedkommende ellers være blevet andre Væsener 

overlegen paa det bestemte Felt?-

Det er rigtigt, at man i Aarhundreder har levet i Troen paa "Arvelig

hed". M en denne Tro maa naturligvis ligesom alt andet, der er et Falsum, 

falde for det kosmiske Klarsyns gennemtrængende intellektuelle Lys. 

"Arvelighed" giver ingen Forklaring paa, hvorledes primitive eller for

holdsvis ubegavede Forældre kan faa et Barn, der er et Geni, ligesom 

den ogsaa bliver et virkeligt urokkeligt Svar skyldig paa S pØrgsmaalet 

om, hvorledes det gaar til, at Genier kan faa BØrn, der er forholdsvis 

ubegavede. V ar "Arvelighed" den fundamentale Aarsag til de levende 

Væseners Begavelse og hermed til Fundamentet for deres Skæbne, maat

te alle levende Væsener indtil de mindste Detailler være Kopier af For

ældrene. Men det er heldigvis ikke Tilfældet. Ethvert levendeVæsen vi

ser sig at være straalende individuelt og har sit stØrre eller mindre ab

solutte Særpræg, der udelukkende kun kan skyldes - dets egen, fra en 

tidligere Tilværelse til dets nuværende Liv i Form af Evner og Anlæg, 

overfØrt "Arvelighed". Og herigennem bliver det synligt, at det levende 

Væsen i Kraft af GenfØdelse eller Reinkarnation bliver sin egen Til

værelses absolut fØrste Aarsag, hvilket vil sige, sin egen Skæbnes abso

lutte Ophav. "Det, det saar, kommer det til at hØste". Dette er Livsmyste

riets Grundfacit Nr. 11. 
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570. Da nogle af de her fremfØrte Grundfacitter af Livsmysteriet paa 

visse Punkter kolliderer med den i Dag fremtrædende autoritative kirke

lige Opfattelse af Livsmysteriet, vil det være gavnligt, inden vi gaar vi

dere i vor Forskning af Mysteriets Grundfacitter, at dvæle lidt ved disse 

Kollisioner for derigennem at skaffe os et orienterende Overblik. 

Idet det levende Væsen, som fØr nævnt, er sin egen Skæbnes Ophav 

bliver Tilværelsen hundrede Procents retfærdig, hvilket vil sige, at den 

bliver en Aabenbaring af Kulminationen af "Kærlighed", altsaa et Facit, 

der vilde være absolut umuligt i en hvilken som helst anden Analyse

række af Livsmysteriet end den her fremfØrte. Hvis de levende Væsener 

ikke var evige Væsener, men havde en virkelig "Begyndelse" igennem 

Undfangelsen og den fysiske FØdsel, saaledes som den kirkelige Opfat

telse gaar ud paa, var de jo at udtrykke som "skabte" og dermed udgØren

de "timelige" Foreteelser, hvad den kirkelige Autoritet jo ogsaa frem

fØrer. Men hvis de er "timelige" Foreteelser, kan de aldrig nogen Sinde 

blive andet. De vil i al evig Fremtid repræsentere Tidsrummet fra deres 

fysiske FØdsel og frem efter. De vil repræsentere Alder, være saa og saa 

gamle. Om et "evigt Liv", som den, den fØrnævnte Autoritet bebuder 

de "Frelste", kan der saaledes ikke være Tale, thi "evige" Væsener med 

"Alder" kan kun være Udtryk for en Analyse, der viser sit Ophavs ab

norme Brug af Tænkeevnen. 

M en rent bortset herfra maatte man jo ogsaa i en saadan Situation, 

hvor man opfatter de levende Væsener som "skabte" Foreteelser, blive 

nØdsaget til at acceptere Opfattelsen: "Noget kan blive til af Intet". At 

denne Analyse ogsaa er Udtryk for abnormt Brug af Tænkeevnen, be

hØves der ikke ret megen Begavelse for at se. Hvis de levende Væsener 

var "skabte" Foreteelser, og deres Talenter, Begavelse og Fremtræden 

var et Produkt af "Arvelighed", hvor er saa Retfærdigheden, og dermed 

Kærligheden, i Verden henne? - Hvor kan det være retfærdigt, at et 

Væsen har medfØdt et svageligt Helbred, en primitiv Begavelse, 1naa 

gaa rundt som en "Lazaron" eller "Tigger", naar der er andre Væsener, 
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der fØdes med straalende Sundhed, arver overdaadige Økonomiske F o r

hold, lever hØjt paa Straa, bliver æret og anset?- Hvorfor fØdes nogle 

Væsener som Pygmæer og Buskmænd og andre Væsener som tilhØrende 

hØje Kultursamfund? - Hvorfor skal nogle Væsener være Dyr, fØres 

til Slagterbænk eller være Offer for Jægeres Mordlyst, og andre Væsener 

fØdes til at være Slagtere og J æ gere? - Kan det være Udtryk for eller 

bevise kulminerende Kærlighed, at der ikke findes anden Aarsag til en 

Skæbne fuld af Sorger og Lidelser, og til en Skæbne fuld af Salighed og 

V el være, end netop denne ene Ting: "Arvelighed"? - hvad eller hvem 

staar bag ved "Uddelingen" af disse hØjst forskellige Former for "Ar

velighed? Ja, igennem vor BØrnelærdom eller den kristne autoritative 

Opfattelse har vi jo lært, at der staar en "almægtig" og "alvidende" 

Guddom. M en en saa kulminerende Modsætning til Kærlighed som den, 

den her anfØrte "Arvelighedsuddeling" udgØr, gØr jo ikke den "kristne 

Guddom" flatterende. Hvis denne Guddom var "alvidende" og "almæg

tig", da maatte han være en "syndig" Gud, der selv overtræder alle de 

Kærlighedsbud, som den kirkelige Opfattelse forlanger, at Menneskene 

skal sØge at overholde. At tildele de forskellige af ham "skabte" levende 

Væsener en saa kolossal uensartet Start i deres "Begyndelse" af Livet, 

og saa alligevel forlange det samme Slutfacit af hvert enkelt Væsen ved 

dets fysiske Livs OphØr, kan aldrig nogen Sinde blive Udtryk for Kær

lighed. Der fordres, at man skal bede og angre sine "Synder". M en kan 

det være rigtigt, at det "skabte" Individ skal bede og angre sit eget 

Væsen?- Det har jo, i Henhold til den kirkelige Opfattelse ikke skabt 

sig selv, men er et Produkt af Guddommens Skabeevne. Guddommen har 

altsaa skabt "Syndere". M en naar Guddommen er "alvidende", maatte 

denne i Forvejen dog vide Besked hermed. Og da han samtidig er "al

mægtig", kan det ikke være en Mangel eller U fuldkommenhed i hans 

Skabeevne. Den samme Guddom kan derfor kun bevidst og med fuldt 

Overlæg have skabt "Synderne". M en med fuldt Overlæg at skabe V æse

ner, om hvem han i Forvejen ved, at de vil ende i "et evigt Helvede", 
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hvor der er "Graad og Tænders Gnidsel", afslØrer en Bevidsthedsten

dens, der kun kan komme ind under Begrebet "Perversitet" eller Kulmi

nationen af Abnormitet eller Modsætningen til al Logik og dermed til 

Kærligheden. Mon ikke det var her, at Angeren var paa sin Plads?

Det kan da ikke være "det skabte", men "Skaberen", der maa angre 

"det skabte" s U fuldkommenhed. 

At en Livsopfattelse med en saa uhyrlig og fra Kærlighedsloven af

vigende Konsekvens ikke har kunnet afskaffe N Ød, Krig og Lemlæstel

se i Verden, og at de ganske faa, der har kunnet og har turdet tænke 

Tanken til Bunds, har forstaaet dens forfærdelige Vildspor, og i For

tvivlelse har maattet skrige deres Sjæls inderste Protest imod dette dæ

moniske Falsum ud i de kendte Ord: "Herrens Veje er uransagelige", 

bliver her selvfØlgeligt og letforstaaeligt. At man har sØgt at bØde paa 

ovennævnte uheldige Konsekvens ved at opfatte VerdensgenlØserens Li

delseshistorie som en "Straf'' for "Alverdens Synder" kan ikke være til 

Glæde for Guddommen, thi dennes Mentalitet bliver herigennem paany 

stadfæstet som "syg" eller "abnorm", samtidigt med at hans Veje bliver 

endnu mere gaadefulde for SandhedssØgeren. En Guddom, der giver de 

virkelige "Syndere" "Syndsforladelse" paa Betingelse af, at han faar 

Lov til at lemlæste og pine et "uskyldigt" eller "syndefrit" Væsen i deres 

Sted, aabenbarer ingen Retfærdighed, endsige Kærlighed. Her kan der 

jo kun være Tale om, at "Straffen" for enhver Pris maa eksekveres. Om 

den rammer den skyldige eller uskyldige er for Guddommen ganske un

derordnet. Kun "Straffen" s Eksekvering over et Væsen er Guddom

mens Maal og Tilfredsstillelse. At se "Graad og Tænders Gnidsel" maa 

saaledes være denne Guddoms stØrste N ydelse, siden han saa konsekvent 

forlanger dens Manifestation, skØnt han har givet de "skyldige" fri. Den 

himmelske Retfærdighed bliver her synlig som den jordiske langt under

legen, thi i denne sidstnævnte er der ingen, der kan faa Lov til at pau

tage sig saa og saa mange Aars Tugthus eller Straf for et andet Væsen. 

Den jordiske Retfærdighed er kun interesseret i, at Straffen rammer 
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den skyldige. Den vilde jo ogsaa gØre sin egen Eksistens ganske overflØ

dig, i det Øjeblik den netop gik over til at være som den her beskrevne 

himmelske. 

Men en Livsopfattelse, hvis yderste Konsekvenser gØr den himmelske 

Retfærdighed den jordiske underlegen, kan naturligvis ikke blive ved 

med at fØre Menneskene mod stØrre Idealer. Naar den hØjeste Moral 

staar under det, der allerede praktiseres som jordisk Retsvæsen, kan 

den ikke mere have Interesse. Og vi ser da ogsaa, at der bliver flere og 

flere tomme Pladser i dens Kirker eller Templer, samtidigt med at dens 

her beskrevne Gudebillede ikke i særlig Grad kan være animerende for 

Væsenerne til at "vende den hØjre Kind til, naar de bliver slaaet paa den 

venstre." En Guddom, der selv "straffer" og "hævner", og af hvem man 

kan kØbe eller tinge om "Syndernes Forladelse" ved at lade et andet 

Væsen overtage Lidelserne for ens egne Udskejelser, er saa meget imod 

al Logik og dermed imod Livets Kærlighedslove, at Troen paa denne 

maa forkastes af enhver, der virkeligt vil opleve Livsmysteriets sande 

eller absolutte AfslØring. Nævnte Tro er jo et "SlØr", der i Jordmenne

skets Mentalitet tildækker alle de Kærlighedslove eller den altover

straalende Intellektualitet eller logiske Skabelse, som vi utilslØret ser i 

selve Livet eller Naturen, i Væsenerne og Materien udenfor det jord

menneskelige Magtomraade. Hvis dette "SlØr" ikke drages til Side, saa

ledes som her er gjort, vil Livet eller Tilværelsen blive ved med at være 

et "Mysterium". O g Forskeren vil aldrig komme til den virkelige Sand

heds Erkendelse. M en naar det er draget til Side, da vil han se en ny 

stor Kendsgerning komme til Syne, der som en naturlig Fortsættelse 

til de her foran allerede nævnte elleve Grundfacitter, vil gØre Livs

mysteriets sidste Foreteelser til aabenlys Virkelighed, nemlig: AfslØrin

gen af den Retfærdighed eller Kærlighedskulmination hvormed Verdens

altet i al Evighed aabenbares, og i hvilken "vi alle leve, rØres og ere". 

Naar Væsenernes Livsopfattelse, saaledes som foran paavist, er blevet 

afsporet, er kommet bort fra al Logik eller Virkelighed, skyldes det kun 
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den Omstændighed, at man paa et eller andet Tidspunkt er kommet 

helt bort fra Viden om Reinkarnation eller GenfØdsel. Og i Troen paa, 

at det levende Væsen begynder sit Liv ved F Ødslen, har man sØgt at faa en 

formildende Omstændighed eller et Forsvar for de Kalamiteter, der her

ved opstod, aabenbaret i Form af Syndsforladelsesteorien og Mottoet 

"Guds V eje er uransagelige" og har dermed ganske afvigende fra V er

densgenlØserens egen Opfattelse, ment at kunne "frelse" Verden. Hvor 

stort et Gode, den paugældende Teori saa end kan have været i den 

virkelighedsfjerne Livsopfattelse, saa har den dog ikke kunnet skabe 

en helt tilfredsstillende Tryghed. Dette konstateres let i den Uvillie imod, 

og Frygt for dens Udsættelse for logisk Ransagning eller Forskning, som 

dens Tilhængere ofte nærer. ]a, de ligefrem betragter en saadan Ran

sagning som syndig og opfordrer med suggererende Kraft Væsenerne til 

udelukkende kun at "tro" paa den overleverede Livsopfattelse og truer 

endog med "Forbandelse", "Straf", "Helvede" eller "evig Fortabelse" 

over dem, der ikke accepterer Troen. 

Men en Livsopfattelse, der ikke kan taale Efterforskning eller Ud

sættelse for logisk Ransagning og derfor blindt skal troes, kan ikke bære 

en Verdenskultur, i hvilken mægtige Skoler, Universiteter og Lærean

stalter mere og mere udgØr Fundamentet for Skabelse af Mentalitet end 

Kirker og Templer. Dette skal ikke være en Kritik af Kirkerne og Temp

lerne, der jo er hØjest guddommelige og har haft en stor Mission i 

Væsenernes F Ølelsesudvikling. M en nu er den jordiske Menneskehed ved 

at glide ind i et U dviklingsstadium, hvor den ikke mere kan fØres ved 

fØlelsesmæssig Paavirkning, Ceremonier og gamle Traditioner. Nu er 

det Intellektualitetens eller Forstandens klare Lys, der skal have Ind

pas i hvert enkelt Individ. Det skal med sin Hjerne og Forstand, i Na

turens egne Foretelser, opleve Livets Logik, hvilket vil sige: den hØjeste 

Visdom og Kærlighed. Det er den, der som et intellektuelt Sollys maa 

komme til at straale ud fra alle Fremtidens Undervisningspaladser og 

gØre Krig, Myrderi og Lemlæstelse til Overtro, Daarskab og Primitivitet, 
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og de evige Fakta til videnskabelige Facitter. En Livsoplevelse, der skal 

gØre sig gældende, fØrende og bærende i en saadan Kultur, kan ikke 

være en tillært, overleveret Dogmeverden, der ikke maa undersØges 

eller ransages. Den maa være selve den ny Kulturs virkelige Sjæl, den 

maa være Livet selv, den maa være saa stor en Sandhed, at selve Kul

minationen af Intellektualitet ikke paa nogen som helst Maade kan af

live den som et Falsum, men derimod bliver nØdsaget til at stadfæste 

den som en i Kontakt med Evigheden fremtrædende urokkelig Kends

gerning, der er "et med Vejen, Sandheden og Livet". 

571. Og det er en saadan Kendsgerning, der af VerdensgenlØseren 

er bebudet "de kommende Slægter" i hans Forjættelse om "Talsmanden: 

Den hellige Aand". Denne Aand er jo ikke en Person, men er derimod 

udgØrende en Livsmysteriets Videnskab, der kan gØre de store Sandheder 

eller Livsfacitter til Kendsgerning. Og det er denne Mysteriets Viden

skab, vi i Form af "Livets Bog'' nu er midt inde i, og hvis rØde. Traad 

eller Fundament vi her i dette Afsnit, i Form af tolv urokkelige Grund

facitter, er ved at overgive til Læserne. Alt hvad der ellers forekommer 

i "Livets Bog'' kan saaledes i Virkeligheden kun eksistere som en el

ler anden Form for Uddybning af et eller andet af disse tolv Grund

facitter. 

572. Som vi i det foranstaaende har set, er "Guds V eje" ikke 

uransagelige, tværtimod, et hvilket som helst levende Væsens hele Liv 

og Bevidsthed, hvert eneste lille Hjertesuk saavel som hØje Raab eller 

Skrig, hver eneste lille, stille lykkegivende Oplevelse, saavel som enhver 

tordnende, sindsØdelæggende eller lykkedræbende Skæbne, kan ikke 

være til uden tilsidst at afslØre sig som en Ransagning af "Guds Veje". 

Thi enhver Oplevelse, ulykkelig saavel som lykkelig, afslØrer sig jo til

sidst som et uundværligt Led i en stor logisk eller planmæssig Verdens

styrelse, ligesom ethvert Væsens Skæbnes HØjdepunkt, som virkelig 

Lykke, Fred og Glæde, kun kan eksistere som direkte Virkninger af HØj

depunktet af samme Væsens Væren i Kontakt med nævnte Verdenssty-
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relse, dens kulminerende Logik, der igen er det samme som hundrede 

Procents "Kærlighed". "Kærlighed" er saaledes al Skabelses, og dermed 

al Bevægelses, al Oplevelses, Facit. I Sandhed, ikke at ransage "Guds 

Veje" er jo det samme som at holde sig udenfor "Kærlighedsvidenskab", 

er det samme som at modarbejde det, Forsynet eller Guddommen netop 

vil sige det levende Væsen, og maa saaledes være den virkelige V ej til 

"evig Fortabelse", hvis en saadan virkelig var mulig. 

Men netop i Kraft af, at ingen kan undgaa Verdensplanens altgen

nemtrængende Logik, vil selv det levende Væsens bevidste eller ube

vidste Modstand imod Tilværelsen eller Guddommen, dets Afvigelse fra 

Kærlighed eller dets dræbende Fremtræden, ogsaa være medregnet i 

selve V erdensplanen, saaledes at selv en saadan Tilværelse uundgaaeligt 

tilsidst fØrer Væsenet frem til at være Kærlighedens svorne Tilhænger 

baade i Teori og Praksis. ]a, er det ikke netop saaledes, at Afvigelse fra 

den guddommelige Verdenslogik giver den ulykkeligste Skæbne? - Men 

den ulykkeligste Skæbne giver de stØrste Erfaringer. Og da de stØrste 

Erfaringer er det samme som "den hØjeste Visdom", og denne igen kun 

kan eksistere som den hØjeste Viden om Tilværelsen, hvilket vil sige 

"Guds V eje", er hele Livet her synligt som identisk med en "Ransagning 
af Guds Veje". Ethvert levendeVæsens Liv eller hele Tilværelse er saa

ledes det samme som en, til Forsynet henvendt, S pØ r gen, og dette F o r

syns Svar. 

At benægte "Ransagningen af Guds V eje" er saaledes her synligt som 

en Modstand imod Livet, hvilket er det samme som "at dræbe". At gØre 

Modstand imod "Ransagningen af Guds Veje", hvilket blandt andet og

saa vil sige: Efterforskningen af Religioner, hellige BØger eller religiØse 

Lovbud, Sakramenter etc. er det samme som at stimulere en af Livets 

stØrste og mest farlige Lovovertrædelser, nemlig Overtrædelse af det 

femte Bud: Du skal ikke ihjelslaa. Og Historien viser da ogsaa, hvor

ledes "kirkelige Autoriteter", grundet paa denne Vildfarelse, i Kristen

dommens Navn, gennem Inkvisitionen i overordentlig udstrakt Grad har 
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manifesteret nævnte Overtrædelse, skabt Lidelse, ulykkelige Skæbner, 

Tortur og Henrettelser. 

573. Men Livet gaar sin evige Gang. Den guddommelige Logik, Gud

dommens eget Svar til det levende Væsen, kan ikke holdes nede. V ild

farelserne affØder Lidelser, Lidelserne kultiverer Erfaringerne, kultive

rede Erfaringer er det samme som Viden eller Visdom. Den hØjeste Vis

dom maa saaledes tilsidst uundgaaelig faa Indpas i enhver Lidelseszone. 

Og paa Inkvisitionens Ruiner vil Verdens fineste Undervisningspaladser, 

Universiteter, Skoler og Læreanstalter rejse sig og kaste deres straalende, 

intellektuelle Solskin ud over ] ordens Kontinenter og H ave, funkle og 

lyse ind i hvert eneste Jordmenneskes mentale MØrke. Ud af Nattens 

Tuager kom1ner den klare Dag. Den "ny Himmel" og "ny ]ord" bliver 

til Virkelighed, Retfærdigheden og dermed "den varige Fred" til Kends

gerninger. Og den evige Guddom lovprises fra ]orden af en Menneske

hed henrykket i Salighed. 

57 4. Vi har allerede i de foranstaaende elleve Grundfacitter afslØret 

saa meget af Mysteriet, at det eneste gaadefulde eller mystiske, der nu 

er tilbage, er Biblens store Facit eller U d tryk: "Alt er saare godt". Vi 

har set, at den gældende "kirkelige Opfattelse" ikke har kunnet be

kræfte dette Livets stØrste kosmisk-kemisk-tekniske Facit. Og vi skal 

her kortfattet vise de Foreteelser, igennem hvilke nævnte Facit bliver 

til Virkelighed. 

For at noget kan være "saare godt", maa det være i Kontakt med 

alle Livets Love, hvilket vil sige, at det maa være af en saadan Natur, 

at dets Slutvirkning maa være en Aahenharing af hundrede Procent 

Logik, der igen, som vi senere skal se, er det samme som den rene hun

drede Procent "Kærlighed". Men dette Facit er ikke vanskeligt at er

kende. Det bliver, som vi i det foranstaaende allerede har set og yder

ligere faar stadfæstet i det efterfØlgende, til Kendsgerning igennem de 

fØr udtrykte elleve Grundfacitter. 

575. At det er en Kendsgerning i Tilværelsen, at det levende Væsen 
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udgØr- ikke et "Intet"- men et "Noget", kan da kun betinge, at dette, 

Livsmysteriets fØrste Grundfacit, er et Plus. Modsætningen hertil maatte 

jo betyde, at et "Intet" maatte florere der, hvor Liv og Bevidsthed nu 

blomstrer. 

576. At dette "Noget" kun kan manifestere "Aarsag og Virkning" og 

dermed opfylder den absolutte Betingelse for al Oplevelse af Liv og 

Bevidsthed, kan kun stadfæste Livsmysteriets andet Grundfacit som et 

urokkeligt Plus. Uden "Aarsag og Virkning" maatte et "Intet" ligeledes 

florere der, hvor Livet nu hersker absolut enevældigt. 

577. At denne "Aarsag og Virkning" er hundrede Procents planmæs

sig eller logisk og kun kan eksistere som "opfyldende Formaal" gØr jo 

Livsmysteriets tredie Grundfacit til et uomstØdeligt Plus. Uden Planmæs

sighed eller Logik maatte et "Intet" ogsaa her have hjemme, hvor Livet 

nu eksisterer som en urokkelig Realitet. 

578. At denne Opfyldelse af Formaal, hvilket i Virkeligheden er det 

samme som: Stoffernes eller Materiernes Reaktioner, giver det levende 

Væsen Adgang til Erfaringsoplevelse og dermed til DygtiggØrelse i Tænk

ning, Skabelse eller Oplevelse, kan kun gØre Livsmysteriets fjerde Grund

facit til et uundværligt Plus. U den Tænke- eller Oplevelsesevne maatte 

et "Intet" have et urokkeligt Domæne der, hvor Liv og Tilværelse nu er 

uindskrænket Hersker. 

579. At denne Tænkning eller Skabelse kun kan eksistere som en 

Egenskab ved det levende Væsen, og dermed gØr det levende "Noget" 

bag Tænkningen eller Ideskabelsen til Kendsgerning, kan kun stadfæste 

Livsmysteriets femte Grundfacit som et urokkeligt Plus. Hvad vilde Li

vet være uden denne Kendsgerning?- Et Liv uden en "Tænker" eller 

"Ideskaber" er intet Liv, kan ikke udgØre en Tilværelse. Og Verdensaltet 

maatte uden nævnte Faktorer være et evigt "Intet". 

580. At denne "Tænker" eller "Ideskaber" igennem sin Tænkning 

finder sig selv og herefter maa erkende dette sit "Fund" som et "]eg" 

adskilt fra "Det", hvilket vil sige: alt det Øvrige i Tilværelsen, kan kun 
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stadfæste Livsmysteriets sjette Grundfacit som et uundværligt Plus. Uden 

en eksisterende bevidsthedsmæssig "Adskillelse" imellem "Tænkeren" 

og "Tankerne" vilde enhver Mani festution eller Skabelse og dermed en

hver Form for Oplevelse være en Umulighed. Men et Liv uden Oplevelse 

er ikke noget Liv. Det er urokkeligt et evigt "Intet". 

581. At "Jeg'' et eller "Selv" et er "fØrste Aarsag" til sin egen Frem· 

træden som "et levende Væsen" gØr Livsmysteriets syvende Grundfacit 

til et uudsletteligt Plus. Hvis "Selv" et eller "Jeg" et ikke eksisterede, 

maatte enhver Form for "Individualitet" og dermed "det levende V æ· 

sen" være en Umulighed. Men da "Stof'' kun kan eksistere som kombi

nerede Virkninger, udlØste af "Jeg"erne eller "Selv" ene, vilde dette uden 

disse ligeledes være en Umulighed. Men et Liv uden "levende Væsener" 

og uden "Stof'' eller "Materie" er ikke noget "Liv". Det er, og kan aldrig 

i noget Tilfælde blive andet end et evigt "Intet". 

582. Med Hensyn til Livsmysteriets ottende Grundfacit: "Det tre

enige Princip", har vi allerede i selve Analysen vist, hvorledes Livet uden 

dette Facit maatte være et evigt "Intet". 

583. At det levendeVæsen er manifesteret i "Guds Billede efter hans 

Lignelse", gØr Livsmysteriets niende Grundfacit til et ligesaauundværligt 

Plus for Livets Eksistens som de allerede nævnte otte Grundfacitter. Hvis 

alt det, der eksisterer udenfor det levende Væsens egen Manifestation, 

det være sig "levende Væsener", "Stof'' eller "Materie", ikke tilsammen 

var "Guds Billede", hvilket vil sige: ikke var en levende, arbejdende og 

livgivende Organisme eller et Manifestationsredskab for "et levende V æ· 

sen", paa samme Maade som vor Organisme er Redskab for vort eget Jeg, 

maatte al den Logik, al den Skabelse og Hensigtsmæssighed eller alt, hvad 

der ellers findes af Livsytringer i Materiekombinationerne eller Stoffet, 

være Resultater af en "dØd" Ting. Da det er Kendsgerning, at Logik og 

Planmæssighed kun kan eksistere som "Livsytringer", og yderligere, at 

en "dØd" Ting ikke kan være O ph av til "Livsytringer", kan vi kun være 

i Kontakt med Virkeligheden ved at erkende alt udenfor vor egen Mani-



704 Livels Bog 

festution som udgØrende en, analog med vor egen Organisme, eksisterende 

levende Organisme, i hvilken der ligeledes maa være et hØjeste, evigt 

"Noget" eller "Jeg", der har en Skabeevne, paa Basis af hvilken de for 
os synlige Frembringelser eller Manifestationer i Form af Verdensaltet, 

med dets Stjernehære, Kloder med Oceaner, Kontinenter, levende V æ· 

sener, Stoffer eller Materier, eksisterer. Hvis denne Organisme ikke var 

en Organisme, men derimod kun udgjorde Kaos eller PlanlØshed, hvor· 

ledes skulde den saa være i Stand til at være en saa straalende "Himmel 

og Jord" for os?- At denne Organisme udtrykker et Væsen, der er af 

Kæmpedimensioner i Forhold til vor egen Organisme og Fremtræden, 

forandrer jo ikke Kendsgerningen, men gØr den fuldstændig analog med 

den Kendsgerning, at vi selv, i Kraft af vor egen Organisme og Fremtræ· 

den, udgØr en lignende dominerende makrokosmisk Tilværelse overfor 

alle de Mikroindivider, vi selv rummer i vor Organisme, og uden hvilke 

dens Eksistens vilde være en Umulighed. Staar disse smaa Mikroindivider 

indeni vort eget KØd og Blod, i vore Organer og Lemmer, ikke i samme 

Situation? -
Hvis disse smaa Væsener eventuelt frakendte al Materie eller Ska

belse, der eksisterer udenfor deres egen Zones Kreds af levende V æse

ner, et levende Ophav, vilde de dermed benægte Eksistensen af den Zo
nes Væsener, vi tilhØrer, og i hvis Organismer det for dem er en Livsbe

tingelse at leve, rØres og være. 

Paa samme Maade som disse smaa Væseners Erkendelse da vilde være 

i Strid med Virkeligheden, vil vor Erkendelse ogsaa være i Strid med 

Virkeligheden, hvis vi erkender alt udenfor vor egen Zones levende V æ· 

sener for "dØdt" eller "jeglØst". Ligesom vort Jeg, vor Bevidsthed og Or

ganisme er en N Ød vendighed for at kunne danne "Verdensalt'' eller 

"Himmel og J ord" for vore Mikroindivider og dermed er en Livsbetin· 

gelse for dem, saaledes er det ogsaa en absolut Livsbetingelse for os, at 

den "Himmel og Jord", vi skuer ind i, repræsenterer en levende, pulse· 

rende Organisme, afslØrende ,,Jeg" og ,,Skabeevne". Men det er jo kun, 
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hvad der forlængst er blevet til Kendsgerning for den udviklede For

sker. Ingen kan bestride, at det, vi ser eller sanser, er "skabte Ting". Da 

"skabte Ting" kun kan være et Resultat af en "Skabeevne", og denne 

igen kun kan eksistere som en Egenskab ved et "]eg" eller hØjeste "No
get", bliver Verdensaltet udenfor vor egen Zones Kreds af levende V æ

sener saaledes opfyldende lige akkurat de tre Betingelser, der gØr et "No

get" til et "levende Væsen . 
Verdensaltet udenfor vort eget mentale og legemlige Omraade udgØr 

saaledes ligesaa godt et "levende Væsen" som den Del af Verdensaltet, 

der eksisterer indenfor vor Organismes og Bevidstheds Domæne og ud

gØr vor egen Individualitet. Og i dette Væsen er vi ligesaa nØdvendige som 

Organer eller Organmateriale, som Mikrovæsenerne indeni vort eget Le

geme er nØdvendige som Organer eller Organmateriale for os. Det er 

dette levende Væsen, hvis Organisme fremtræder som udgØrende V er

densaltet for os, vi kalder "Guddommen". V o r egen Fremtræden som et 

levende Væsen er saaledes en nØjagtig Kopi af Guddommen, er i "Gud

dommens Billede". Det er denne Kopi af Guddommen, vi her i "Livets 

Bog" kalder "GudesØnnen". 
Hvis denne Guddom ikke eksisterede, maatte Verdensaltet udenfor 

vor egen Zones Kreds af levende Væsener være "jeglØs" og dermed be

vidstlØs. Det maatte fremtræde som en Modsætning til Livet, maatte være 

absolut "Stilhed". Men absolut "Stilhed" i Verdensaltet vilde umulig

gØre en hvilken som helst Form for Udfoldelse af Liv. Thi Livet eksiste

rer udelukkende som Reaktioner imellem GudesØnnens Energiudfoldelse 

og Guddommens eller Verdensaltets Energier. Det er disse Reaktioner, 

der udgØr det, vi kalder "Tanker", "Bevidsthed" og "Manifestation". 

Uden "Guddom" vilde "Gudesønnen" eller "det levende Væsen" saa

ledes være en Umulighed. Og Livet maatte, uden Livsmysteriets niende 

Grundfacit, være et evigt "Intet". 

584. At det levende Væsen er "udøJeligt" kan kun stadfæste Livs

mysteriets tiende Grundfacit som et urokkeligt Plus. Hvis det levende 
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Væsen var "dØdeligt", maatte det være identisk med en "skabt Ting", 

thi kun "skabte Ting" kan være "dØdelige", hvilket vil sige "timelige" 

eller "forgængelige". "Noget", der ikke er skabt, men alligevel er til, kan 

aldrig nogen Sinde være "blevet til", ligesom det i al Evighed "aldrig 

kan ophØre med at være til". Det er ganske udenfor Skabelsens Love. 

At benægte et saadant "Noget" s Eksistens er det samme som at benægte 

det eneste "Noget" i Tilværelsen, der kan betegnes som "Skaberen". Det 

er det samme som at fremhæve, at de "skabte Ting" har skabt sig selv. 

Det er at gØre Huset til Bygmesterens Skaber. Og vi er saaledes her alle

rede inde paa Abnormitetens Omraade. 

F o r at være paa Normalitetens faste Grundlag maa vi derfor erkende 

et saadant eksisterende "Noget" som det skabtes Herre og Ophav. Det er 

den Realitet, der ser ud igennem vore Øjne, hØrer med vore Øren, taler 

med vor Tunge og tænker igennem vor Hjerne, og hvis Eksistens vi yder· 

ligerebekræfter i Form af det ene lille Ord: "Jeg", hver eneste Gang, vi 

udtrykker noget om os selv. Vi siger: "Jeg lØb", "jeg sov", "jeg var syg", 

"jeg var glad", "jeg var rask", "jeg var sund" o. s. v. Vi kan derfor ikke 
frakende os dets Eksistens uden at maatte sætte et "Intet" i Stedet. Vi 

maa da sige: "Intet lØb", "intet sov", "intet var sygt", "intet var glad" 
o. s. v. og bliver da i Disharmoni med de virkelige Fakta, idet det jo er 

en Kendsgerning, at vi eksisterer og saaledes ikke kan være et "Intet", 

men er nØdsaget til at maa udgØre et "Noget". Hvad vi saa end gØr, kan 
vi aldrig i noget Tilfælde eksistere som Ophav til denne Handling eller 

Manifestation uden at være identisk med dette "Noget". 
At fremhæve, at dette "Noget" blot var vor fysiske Organisme, er 

ingen LØsning paa Problemet, idet denne udelukkende kun bestaar 

af "skabte" Realiteter. Og da disse kun kan eksistere i Kraft af 

en "Skabeevne", og denne igen aldrig i noget Tilfælde kan konstateres 

som en Selvstændighed, men altid maa være identisk med en Egenskab 

ved et eksisterende "Noget", maa vi sætte dette "Noget" ind i det le

vende Væsen som identisk med dets Centrum, dets virkelige "Selv" eller 
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"Jeg" eller den Realitet, der overlever, former og skaber de, ved 

samme Væsen forekommende, timelige Foreteelser, Organismer og Øv

rige Manifestationer. At frakende det levendeVæsen UdØdelighed er det 

samme som at frakende de skabte eller frembragte Ting en "levende 

Skaber" eller et Ophav. Men en saadan Erkendelse er jo det samme som 

en Benægtelse af selve Livets Eksistens. En Tilværelse uden "UdØde

lighed" eller Livsmysteriets tiende Grundfacit kan saaledes umuligt være 

identisk med Livet, men maa urokkeligt være det samme som et evigt 

"Intet". 
585. At det levende Væsen er en evig Realitet og saaledes overlever 

sine timelige eller skabte Foreteelser og derved efterhaanden kan hØste 

Erfaringen eller Kendskabet til disse af det selv frembragte Virkninger 

og samtidig kan opsummere dette Kendskab i sin "Overbevidsthed", 

hvorfra det igen i senere Liv eller Tilværelser oplever dette som iden

tisk med sine egne Evner, Talenter eller Anlæg, og hvorved det samme 

Individ bliver et straalende, individuelt O p hav til sin egen Skæbne, kan 

kun stadfæste Livsmysteriets ellevte Grundfacit som et urokkeligt Plus. 

Tænk, hvis det modsatte var Tilfældet? Tænk, hvis "Reinkarnation" el

ler "GenfØdelse" ikke var virkelige Fakta, hvorledes skulde der saa 

eksistere "Retfærdighed", hvilket vil sige: en absolut "Ligestilling" af 

alle levende V æ sener i Verdensaltet? -

At benægte, at der ikke eksisterer en saadan "Ligestilling" af alle 

Væsener, vil være det samme som at erkende Verdensaltet fremtrædende 

i en mindre logisk eller mindre fuldkommen Manifestation eller Aaben

baring end den, der i Virkeligheden eksisterer. En Konstruktion af V er

densaltet, i hvilken alle Væsener er "ligestillede", hvilket i absolut For

stand vil sige: har Adgang til de samme Fordele, maa opleve det samme 

og derved komme til at kende det samme og blive det samme, er da fuld

komnere, end en Konstruktion af Verdensaltet, i hvilken Væsenerne ikke 

har Adgang til det samme og derfor heller ikke kan komme til at kende 

det samme og som FØlge heraf heller aldrig kan blive det samme. l den 
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sidste Form for Manifestation af Verdensaltet vilde en evig Uretfærdig

hed være det altbeherskende. Der vilde være Væsener med kolossale 

Forrettigheder baade i legemlig og sjælelig Henseende, og der vilde være 

Væsener, der maatte være M ar tyrer. De mindre begavede eller svagest 

udstyrede i Tilværelsen maatte være Trælle eller Slaver for baade Na

turen og M ed væsenerne. Der vilde i et saadant Verdensalt være en domi

nerende Atmosfære af Martyrium, medens dette er ganske udelukket fra 

et Verdensalt fremtrædende i den fØrstnævnte Konstruktion. H er vil en 

Skabelse og Oplevelse af Uret umuligt kunne manifesteres. Det vilde 

være umuligt at opnaa Forrettigheder, ligesaavel som det vilde være ude

lukket, at noget Væsen kunde "fortabes" eller gaa til Grunde. Dets 

Atmosfære maatte være kulminerende "Kærlighed". 

586. Nu vil man her muligvis indvende, at Verdensaltets Konstruk

tion netop udgØres af den fØrstnævnte, idet denne er Udtryk for alt, 

hvad der er synligt af Verdensaltet fra det almengældende jordmenne

skelige Synspunkt. Fra dette Synspunkt forekommer de levende V æ

sener at være meget langt fra at være "ligestillede". Her forekommer alle 

Former for Forrettigheder og Tilsidesættelser og de heraf fØlgende For

mer for "Uretfærdighed" eller "Martyrium". 

Men kan det være rigtigt, at Verdensaltet ikke er konstrueret eller 

fremtrædende i den mest fuldkomne logiske Plan? - Tror man ikke 

der er noget forkert ved dette jordmenneskelige Syn? - M an vil i alle 

Fald blive nØdsaget til at erkende, at det kun rækker over et meget lille 

Afsnit af Verdensaltets virkelige Konstruktions plan, selv om man i 

"Syndsforladelsesteorien" tror at have fundet Helheden eller LØsningen. 

M en vi har allerede i det Joranstauende set, at den, selv om den i F orm 

af et "Sakramente" ganske vist har været en god Hjælp eller Kraft 

i Befordringen af "den guddommelige Suggestion" paa et Tidspunkt, hvor 

Jordmenneskehedens Mentalitet ikke kunde fØres ved Intelligens, men 

kun ved FØlelse, kan den ikke frikendes for at være en temmelig tyk taage

agtig Hindring for det Væsen, derernaaet frem til i Kraft af sin lntel-
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ligens eller sine intellektuelle Evner at ville have den virkelige absolutte 

Sandhed eller LØsning paa Livsmysteriet. Nævnte Teori, der fØrst er 

kommen ind i Biblen paa et senere Tidspunkt end mange af de absolut 

bærende Sandheder f. Eks. "Han skal betale hver efter deres Gernin

ger", "Stik dit Sværd i Skeden, thi hver den, der ombringer ved Sværd, 
skal selv omkomme ved Sværd", "Det et Menneske saar, skal det hØste", 

samt flere andre, er efterhaanden blevet saa tyk en Taage, at den helt 

skjuler Grundlaget for disse vigtige Livsfacitters Berettigelse eller Iden

titet som Sandhed. "Syndsforladelsesteorien" baseret paa Lidelseshisto

rien, der giver Menneskene "evig Salighed", ganske uanset hvad de har 

bedrevet eller foretaget sig i Form af "Synd", Lidelse og ForfØlgelse imod 

sig selv og Medvæsenerne, naar blot de "angrer deres Synd", gØr Opfyl

delsen eller Overholdelsen af disse Livslove overflØdig. Der bestaar saa

ledes en Konflikt imellem nævnte Teori og Livslovenes Identitet som 

Sandhed. I denne Konflikt staar Syndsforladelsesteorien baseret paa Li

delseshistorien overordentlig svagt. Alene dens Fordring om, at man skal 

"angre" sin Synd, er jo en Fordring om at yde noget, der slet ikke staar 

under ens Villie. At "angre" er ikke en Intelligens- eller Villiesakt, men 

en "FØlelsesakt". At "angre" er ikke noget, der sker, fordi man vil det. 
Det kommer ligesaa godt, naar man ikke vil det. Det er en UdlØsning 

af en Konflikt imellem vore sjælelige Kræfter og finder Sted ganske 
uafhængig af vor Vilje. 

Det eneste, der kan udlØse "Angeren", er Oplevelsen af en Erfaring 
for, at man har b egaaet U ret imod noget eller nogen. Kan man ikke faa 

denne Erfaring eller Oplevelse, vil Fremkaldelse af "Anger" være en ab
solut Umulighed. Men selve Syndforladelsesteorien er jo ikke baseret paa 

at give Oplysninger og udtrykker dette i Begrebet "Herrens Veje er uran

sagelige". Derimod forjætter den "evig Fortabelse" over dem, der ikke 

"angrer" eller "fortryder" deres "Synd", inden de dØr. Dermed fordrer 
den Opfyldelsen af en Akt, der ikke er villiekontrolleret. Den t,Ør "Vejen 

til Himlen" eller ,,Saligheden" betinget af noget, Individet ligesaa lidt 
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er Herre over, som det i Dag er Herre over dets Øjnes medfØdte brune 

eller blaa Farve, og stadfæster dermed sin egen Uholdbarhed eller Un

dergang, samtidigt med at den tilslØrer eller dækker over den Del af V er· 

densaltets Konstruktionsplan, der gØr de fØrnævnte evige Sandheder 

urokkelige, nemlig, den overordentligt fremtrædende store Realitet i 

N a turen, vi kalder: "KredslØbet". 

587. Alt i Naturen er underkastet et KredslØb, der igen, som vi senere 

skal se, er det samme som mentale og fysiske "Cirkelban er". U den denne 

Foreteelse vilde Stoffernes eller Materiens "faste", "flydende" og "luft

formige" Tilstand være en absolut Umulighed. At Is bliver til Vand, og 

V and til Damp, og Damp til Luft og omvendt, er kun Udtryk for et, for 

alle Stoffer gældende, Princip. Alle Materier eller Stoffer kan kun frem

træde i den ene eller anden af disse Tilstande. De "faste" Materier er 

analoge med Isen, kan "smeltes" og blive "flydende", blive til "Damp", 

til "Luft'' eller "Atmosfære", ligesom de kan fØres den modsatte Vej. 

Fra at være Atmosfære eller "Luft" kan de blive til "V ædske" og til 

"fast'' Materie igen. Det er denne Bane i Materiens Foranderlighed, vi 

kalder "KredslØbet". 

Da det levende Væsen ikke kan eksistere uden ogsaa at udgØre "Stof" 

eller "Materie" (X. 3.), bliver dets Manifestation eller Skabelse, der 

jo urokkeligt er haseret paa Materien, i allerhØjeste Grad et synligt Ud

tryk for dette Stoffets "KredslØb". Det mest fundamentale eller stØrste 

Udtryk for dette "KredslØb" bliver derfor det levende Væsens -

"Skæbne". "Skæbnen" er det levende Væsens Frembringelse eller Ska· 

belse i Materie. Og denne "Skæbne" maa saaledes nØdvendigvis afslØre 

nævnte "KredslØb". Vi ser da ogsaa det levende Væsens "Skæbne" re· 

præsentere baade "faste", "flydende" og "luftformige" Materier. ]a, den 
vilde jo være ganske umulig, hvis det ikke netop var saaledes. Alle Be

vægelsesarterne i denne "Skæbne" vilde være totalt udelukket, hvis de 

ikke netop udgjorde en eller anden Form for Materiens Overgang fra den 

ene til den anden af disse Tilstande. H vad er de levende Væseners Orga· 
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nismer andet end et Sammenspil imellem disse Materiers forskellige Sta

dier?-· Hvis Materien ikke kunde fremtræde i "fast" Form, vilde der 

ikke kunne skabes det for al fysisk Manifestation saa absolut nØdvendige 

"faste Underlag", vi kalder "Skelettet", ligesom Muskulaturen eller "KØ
det", Sener, Hud og Haar vilde være en Umulighed. Og uden Materie i 

"flydende" Tilstand, vilde der hverken eksistere "V and" eller "Blod". Og 

dermed vilde ingen som helst af de F ormer for organiske levende V æse
ner, vi er vante til at opleve, kunne eksistere. Det samme vilde være Til

fældet, hvis der ikke eksisterede "luftformig" Materie. Ethvert Begreb 

om "Aandedræt" og de hermed forbundne nØdvendige Foreteelser for 
det fysiske Livs Eksistens vilde være udelukket. Heri er ogsaa medregnet 

Fiskenes "Gællefunktion", der jo kun bestaar i at udskille Vandets "Ilt", 

der ogsaa er Materie i "luftformig" Tilstand, til Fordel for Organismen. 

588. Men Materiens "KredslØb" udgØr endnu hØjere Former for Til

stande, nemlig dem, vi kender under Begreberne: "Ild", "Kulde", "Elek

tricitet", "Straaler" og "BØlger". Den Del af KredslØbet, der udgØres 

af disse Tilstande vil her i "Livets Bog" blive udtrykt som "straalefor

mig". Af denne Materiens fjerde Tilstand er kun "Ilden" eller det, vi 
kalder "Lys", direkte synligt for det fysiske Øje. 

Ligesom al Materie kan fremtræde som "fast", "flydende" og "luft· 
formig" saaledes kan den ogsaa fremtræde som "straaleformig" i 

synlig eller usynlig F orm. Og ligesom den fysiske Organisme ikke kan 

eksistere uden at være et Sammenspil af de "faste", "flydende" og "luft· 
formige" Tilstande af Materien, saaledes kan dette Sammenspil umuligt 

finde Sted uden at være baseret paa den "straaleformige" Tilstand. Der 

er "Ild" og "Kulde" bag alle skabte Foreteelser. De maaler Varme- eller 

Kuldegrader. Da "Ild" og "Kulde", som vi allerede kender fra tidligere 

Omtale i "Livets Bog", henholdsvis er identisk med de to store Bevidst

hedsenergier: "Tyngde" og "FØlelse", bliver vi her Vidne til, at Mate
riens "straaleformige" Tilstand danner Grundlaget for alt Bevidstheds

liv eller for alle F ormer for saakaldt "aandelig Tilværelse", ja, er selve 
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Hovedfaktorerne " Materiens KredslØb. Det er i Kraft af "Kulden" 

(F Ølelsesenergien), at Tingene kan blive "faste", ligesom det er igennem 

"Ilden" ( Tyngdeenergien), de kan blive "luft·" eller "straaleformige". 

I det levende Væsens "Skæbneelement'' er der evige Centre eller "Ta
lentkerner" for Jeg'ets Tilknytning til disse to Grundenergier, ligesaavel 

som der er Centre for dets Tilknytning til de Øvrige Grundenergier: 

"Intelligens'', "Intuition'', "Hukommelse'' og "Instinkt''. Igennem disse 

Centre, der tilsammen er med til at udgØre ]eg'ets "Overbevidsthed" 

eller "X. 2." faar ]eg' et Indflydelse paa, ikke alene Materiens Kombina

tion eller Sammensætning i dets Underbevidsthed, men ogsaa paa denne 

Underbevidstheds stofmæssige Volumen og Konsistens som "fast", "fly

dende", "luftformig" og "straaleformig". Igennem sit "Følelsescenter" 

kan det "fryse" Materien til "Sten", "Krystal" eller "Is", hvilket vil 
sige: til den F asthedsgrad, der maatte være nØdvendig i dets midlertidige 

Manifestation eller Skabelse. Igennem sit "Tyngdecenter" kan det om

forme "Stenen", "Krystallet" eller "Isen" til "Ild", "Lys", "Straaler" 
eller "BØlger", hvilket vil sige: til den "Varme" og derved til den Vo

lumen og Konsistens, som ligeledes passer ind i dets midlertidige Behov 

for Skabelsen af Livets Oplevelse. 

At det netop er saaledes, bliver, som vi tidligere har berØrt, til Kends

gerning igennem de levende Væseners "Normaltemperatur''. Denne er 

kun en direkte FØlge af J eg' ets "Konsistenskontrol" eller Evne til at 
holde de forskellige Materier, det skal bruge for sin midlertidige Mani

festation eller Fremtræden, i de for Bevidsthedsfunktionen nØdvendige 

indbyrdes Tæthedsgrader. At denne Evne er en permanent Automatfunk

tion og saaledes arbejder selvstændigt i Individets Bevidsthed eller Or

ganisme, forandrer ikke dens Eksistens som Kendsgerning. 

589. Enhver Manifestationsform eller Oplevelse af Livet maa uund

gaaeligt være baseret paa et indbyrdes Sammenspil imellem de forskel

lige Materier i Organismen. Men dette Sammenspil vilde jo være umu

ligt, hvis ikke der var et indbyrdes Ligevægtspunkt imellem de forskel-
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lige vedkommende Materiers Fasthedsgrad og den herpaa beroende Reak

tionsevne. H vis J eg' et jonglerede med ren "Ild", vilde en fysisk, organisk 

Oplevelse være en Umulighed, ligesom nØjagtigt det samme vilde være 

Tilfældet, hvis Jeg'et jonglerede med ren "Kulde". Alt vilde være for

stenet, og enhver organisk Funktion dermed være umulig. Vi ser alle

rede, hvorledes Individets Bevidsthed bliver unormal ved "Feber", hvil

ket vil sige: i en Situation, hvor der er opstaaet en eller anden Hæm

ning i J eg' ets Konsistenskontrol, og hvorved Ligevægten imellem de to 

store Grundenergier "Tyngde" og "FØlelse" i Organismen forstyrres. Or

ganismen gennemstrØmmes skiftevis af Kulde- og VarmebØlger, fryser 

og sveder, samtidigt med at det paagældende Væsens Tanke- eller Be

vidsthedsfunktioner bliver forstyrrede. Det ser "Syner". Med andre Ord, 

Livsoplevelsens Kapacitet staar og falder med Individets Volumen- og 

Konsistenskontrol over Materierne i dets Underbevidsthed og den paa 

Basis heraf opretholdte "Normaltemperatur" eller Ligevægt imellem de 

samme vedkommende Materiers U dfoldelsesevne. Svigtende Volumen

og Konsistenskontrol giver straks en forstærket "Fordampning" eller 

"Fortætning" hos nogle af de livsvigtige Materier. Og Individets Ople

velse af Livet i en saadan Situation bliver derfor tilsvarende abnorm. 

Disse abnorme Oplevelsesformer findes i stor Udstrækning indenfor den 

jordmenneskelige Zone og kendes ikke blot som "Feber" i den fysiske 

Organisme, men er ogsaa fremtrædende som identisk med alt, hvad der 

kommer ind under "sjælelige Forstyrrelser", "Sindssyge" og "Aands

svaghed". Alle herunder henhØrende Foreteelser skyldes udelukkende 

Hæmninger i de paugældende Individers V o lumen- og Konsistenskon

trol. Men disse sidstnævnte sjælelige Abnormiteter skyldes ikke saa me· 

get Uligevægt imellem "Tyngde" og "FØlelse" som imellem de hØjere 

Grundenergier i Bevidstheden og behØver derfor ikke at herØre den rent 

fysiske Normaltemperatur. De bliver derfor mere at udtrykke som en 

Slags "sjælelig Feber". Individerne kan derfor ogsaa i en saadan Situa

tion være endog meget sunde og kraftige, rent kropslig set. 
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590. Individets Skæbne er saaledes udelukkende baseret paa Jeg'ets 

ManØvrering med Materien, hvilket vil sige: dets Kombinering af Materier 

af forskellig Konsistens eller fremtrædende i de forskellige af Kreds

lØbets nævnte fire Tilstande. Ved Hjælp af Materiens "faste", "fly
dende" og "luftformige" Tilstand skaber det den fysiske Del af sin 

Skæbne, saasom dets fysiske Legeme eller Organisme og de herigennem 
frembragte ydre Foreteelser eller Manifestationer .. Igennem den fjerde 

Tilstand skaber det den bevidsthedsmæssige, "sjælelige" eller "aande
lige" Del. Igennem Materiens "straaleformige" Tilstand faar Individet 

Materiale for Skabelsen af sine Tanker, sin Bevidsthed og VilliefØring. 

Det er i disse "straaleformige" Materier, ]eg'et skaber sine "sjælelige" 
eller "aandelige" Legemer, saasom Instinkt-, FØlelses-, Intelligens-, In

tuitions- og H ukommelseslegemet, der igen betinger dets Skabelse af 

Tyngdelegemet eller den fysiske Organisme. 

591. ]eg'et i Forbindelse med sit "Skæbneelement" og de her statio

nerede "Talentkerner" udgØr saaledes en regerende eller herskende F ak

tor midt i Materiens Ocean. Dets Manifestation og Bevidsthedsliv beror 

udelukkende paa dets Evne til at beherske og udnytte Materiens "faste", 

"flydende", "luftformige" og "straaleformige" Tilstand. Denne Udnyt
telse kan igen fremtræde i to Faser. Den kan være "fuldkommen" og 

"ufuldkommen". ]eg' et maa nemlig beherske den ene Energitilstand med 

den anden. Det maa sætte en "fortættende" Energi op imod en "fordam

pende", naar det vil skabe "Fasthed" eller "Materialisation", medens 

det modsatte er Tilfældet, naar det vil skabe OplØsning eller "Demate

rialisation". Da maa det sætte en "fordampende" Energi op imod en 
"fortættende". Og dette er i Virkeligheden det Generalprincip, paa hvil

ket al Manifestation beror, ligefra Individets Sprængning af Klipper, 

Sten og Granitblokke til dets allerinderste sjælelige FØlelse af Hengiven

hed, Trofasthed eller Kærlighed, eller naar det gaar den modsatte V ej, 

ligefra dets Skabelse af vældige Komplekser af Beton eller Cement til 

dets voldsomme UdlØsning af Hidsighedsanfald. Disse Eksempler taler 
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her sit tydelige Sprog. Det kan ikke nægtes, at Sprængning af Klipper 

er fysisk OplØsning, og at Hengivenhed, Trofasthed eller Kærlighed er 

aandelig Fortætning, ligesom det heller ikke kan nægtes, at H idsigheds

anfald eller Vredesudbrud er aandelig Eksplosion eller OplØsning, og at 

Skabelsen af Beton- eller Cementblokke er fysisk Fortætning af Materie. 

Materiens Fortætning eller OplØsning er saaledes det fundamentale 

Grundlag og Hjælpemiddel, uden hvilket enhver Form for Manifestation 

vilde være en Umulighed for ]eg'et. Alle Manifestationer er i Virkelig

heden kun T æthedsgrader i Materien. Og ethvert af J eg' ets Ønsker eller 

Begær kan kun eksistere som en Tiltrækning imod en eller anden af 

disse Tæthedsgrader. Hvis et Væsen Ønsker at skabe f. Eks. et Spring

vand i sin Have, da maa det jo foretage de nØdvendige Kombinationer 

af de "faste" og "flydende" Stoffer eller Materier, der er nØdvendige 

for Skabelsen af en saadan Foreteelse. Det maa anvende "faste" Materier 

til RØrledning og Fontæne og "flydende" Materie (Vandet) til selve 

"Springvandet". Er det en Ballon, det samme V æ sen Ønsker at skabe, 

maa det anvende "fast" Materie til Hylsteret og "luftformig" til 

Indholdet. M en ligesom med Springvandet og Ballonen saaledes ogsaa 

med en hvilken som helst anden Form for Skabelse. Enhver Manifesta

tion bestaar udelukkende i en gensidig Afstivning af de "faste", "fly

dende" og "luftformige" Stoffer, hvilket vil sige: Skabelsen af et Lige

vægtspunkt imellem samtlige nØdvendige Materier. 

592. Men disse her nævnte eller lignende Manifestationer repræ

senterer kun den mest primitive Del af J eg' ets Skabelsestalen t, idet disse 

i Virkeligheden kun er at betragte som "livlØse" Foreteelser. Dette maa 

naturligvis ikke forstaas i bogstavelig Forstand, thi intet i Livet eller 

Tilværelsen kan være absolut "livlØst" eller "dØdt", men skal forstaas 

saaledes at nævnte Foreteelser kun er frembragt i Materier, der bestaar 

af Mikroorganismer, der endnu ikke er taget i "dagsbevidst" Besiddelse 

af deres Ophav eller Jeg'er. Samme Materie udgØr derfor en, af disse 

]eg'ers C. Viden eller Automatfunktion reguleret kollektiv Masse. Det 
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er denne Masse, vi kalder "Mineralmaterie". l denne kollektive Masse 

begynder de enkelte Jeg'ers Indsats at tage individuelle Fonner, som 

vi blandt andet kender under Begreberne "Atomer", "Elektroner" o.s.v. 

Disse smaa begyndende Organismers Ophav, hvis Dagsbevidsthed befin

der sig i "Salighedsriget", er saaledes endnu ikke dagsbevidste indivi

duelle eller selvstændige Væsener paa det fysiske Plan. Og da al "Mi

neralmaterie" saaledes er Udtryk for Væsenernes Automatfunktion, men 

ikke for deres dagsbevidste Handlinger, har vi her Aarsagen til, at denne 

Materie betragtes som "livlØs". 

593. Men Jeg'et har en endnu hØjere Repræsentation for sin Skabel

se eller Kunnen. Det kan ogsaa skabe i "levende" Materie. Det er denne 

Materie, vi kalder "organisk" og blandt andet kender som: KØd og 

Blod i vor egen Organisme. Denne Materie, der har sin fØrste Begyndelse 

i "Planteriget", kulminerer i "Dyreriget" og degenererer i "M enneskeri

get", er i Virkeligheden kun "Mineralmaterie" hvis forskellige Faser 

som "fast", "flydende" og "luftformig" Tilstand er tilknyttet den 

"straaleformige" Materie. Da "straaleformig" Materie er det samme som 

Bevidstheds- eller "S jælematerie", vil "M ineralmaterien" ved denne sin 

Tilknytning til "straaleformig" Materie naturligvis faa et AnstrØg af 

denne Materie. Den bliver synligt forandret, bliver synlig som selvstæn

digt arbejdende Bevidsthedsmateriale, bliver i hØj Grad synlig som 

"levende" Stof, ja, bliver det hØjeste eksisterende Udtryk for ]eg'ets 

Skabelse i "fysisk" Materie. Det er denne Skabelse, der kulminerer i 

J eg' ets Fremtræden i en fysisk Organisme. 

594. Forskellen imellem "Mineralmaterie" og "organisk" Materie er 

i Virkeligheden kun denne, at ]eg'et er "dagsbevidst" i den sidste, me

dens det ikke er i Stand til at faa nogen so1n helst "Dagsbevidsthedsop

levelse" i den fØrstnævnte Materie. At dette netop er rigtigt, bliver i 

overdaadigt Grad til Kendsgerning igennem den Omstændighed, at man 

kan skære eller klippe i sit Haar, sine Negle eller anden "Mineralmate

rie" i sin Organisme, uden at det mærkes eller "gØr ondt". Derimod 
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mærkes det overalt, hvor "Mineralmaterien" er gennemsyret af "straale

formig" Materie eller med andre Ord, der, hvor den er "organisk". 

At denne "straaleformige" Materie er en selvstændig Energi, der kan 

frakobles Organismen, bliver ogsaa til Kendsgerning igennem det, vi 

kalder "Besvimelse", "BedØvelse", samt den naturlige Afbrydelse: "S Øv· 

nen". Hertil kommer ogsaa selve "DØden", som jo kun er en sidste Af

brydelse af Jeg'ets "straaleformige" Materies Tilknytning til den fysiske 

Materie. 

595. Nu vil man maaske hævde, at den "organiske" Materie (Liget) 

ikke bliver til "Mineralmaterie" af den Grund. Men denne Opfattelse 

er ikke helt rigtig. Saa snart J eg' ets Tilknytning til den M ateriekombina

tion, der udgØr dets fysiske Organisme, i Form af "DØden" er afbrudt, 

begynder der Øjeblikkelig en Omskabelse af "Liget", hvis Facit, for saa

vidt alt forlØber paa naturlig M aade, vil være en urokkelig "M ineralise

ring" af "Liget", hvilket vil sige, at det "organiske" Stof oplØser eller 

dematerialiserer sig og forsvinder. Tilbage bliver saa tilsidst kun "Mine

ralmaterien", hvilket i dette Tilfælde vil sige "Skelettet" og hvad dertil 

hØrer. 
A t denne Forvandling, naar den foregaar paa naturlig M aade, ikke 

sker Øjeblikkelig, men kan tage baade Aar og Dage, forandrer ikke dens 

Eksistens som Kendsgerning, men beviser derimod, at der i J eg' ets Or

ganmaterie eksisterer "straaleformig" Materie, som ikke tilhØrer dette 

og derfor bliver tilbage i "Liget". Som FØlge af denne tilbageblevne 

fremmede "straaleformige" Materies Nærværelse i "Liget" s Materie, maa 

denne stadigvæk fremtræde som "organisk" Stof. Dette "organiske" Stof 

viser sig ved nærmere I agttageise som smaa selvstændige M ikroorganis

mer. Da disse Organismer fremtræder som "organisk" Stof, bekræfter de 

dermed deres Indhold af "straaleformig" Materie, der jo er det samme 

som Bevidsthedsmaterie, hvilket vil sige: "Tanker" eller "Livsytringer". 

Det er en saadan Materie, vi udtrykker som "animalsk". 

M en selvstændige Organismer i "animalsk" Materie er jo i Princip 
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udgØrende samme Slags Væsener, som dem vi selv tilhØrer, hvilket vil 

sige: Væsener med "Dags bevidsthed" og "Villie fØring" paa det fysiske 

Plan. At de nævnte Organismer kun repræsenterer Væsener i Mikrofor

mat forandrer ikke Princippet. I den guddommelige Skabelses- eller 

Manifestationsproces fordres det naturligvis ikke, at et Væsen skal veje 

saa eller saa meget eller være af saa eller saa store Dimensioner for at 

kunne manifestere selvstændig Livsytring eller Bevidsthedsmanifesta

tion. 

596. Da den "animalske" Materie saaledes er udgØrende en Kom

hination af "Mineralmaterie" og "straaleformig" Materie eller den Ener

gi, der udtrykker "Livet", er det ikke saa mærkeligt, at man efterliaan

den har begyndt at udtrykke denne Materie som "levende". 

I det et J eg er i Stand til at bringe sin Villie i Kontakt med de smaa 

Væseners Villie, opstaar der et livsvigtigt gensidigt Samarbejde imellem 

de to Parter, der resulterer i Skabelsen af det fØrste ]eg's fysiske eller 

"animalske" Organisme. M edens denne Organisme er et Oplevelses- og 

Skabelsesredskab for sit Ophav, er den udgØrende et "Verdensalt", et 

"Univers", et "Livsrum" eller en livsbetingende Bolig for de smaa V æ

sener. De to Parter er saaledes lige uundværlige for hinanden. Uden 

de smaa Væsener vilde intet ]eg nogen Sinde kunde skabe sig et fysisk 

Legeme. Og uden at de smaa Væsener var "dagsbevidste" i deres Organis

mer, vilde det være umuligt for noget ]eg at blive "dagsbevidst" i den 

af de smaa Væseners Organismer sammensatte store Organisme. N aar vi 

kan fØle Smærte eller V elvære i en eller anden Del af vor fysiske Or

ganisme, skyldes det udelukkende en Tanke- eller BevidsthedsoverfØring 

fra vore Mikrovæseners til vort eget ]eg' s Erkendelsesevne. Denne Over

fØring sker naturligvis automatisk, er forlængst blevet til "C. V id en", 

ligesom saa mange af de Øvrige organiske Funktioner. Naar vi fØler 

Smærte i en eller anden Del af vor Organisme, vil dette udelukkende 

skyldes en eller anden Abnormitet eller Forstyrrelse i den paagældende 

Legemsdels Mikroindividers "daglige Liv". Denne Abnormitets Gene 
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bliver "dagsbevidst" oplevet som et mere eller mindre stærkt Besvær 

af de paugældende smaa Væsener, og skaber en nedbrydende Reaktion 

i deres Almenbefindende eller Bevidsthedsliv, der jo bestaar af "straale

formig" Materie. Men da denne "straaleformige" Materie er tilknyttet 

vor "straaleformige" Materie, forplanter Reaktionen sig saaledes ind i 

den. Og her mærker vi denne Reaktion eller de smaa Væseners forstyr

rede Almenbefindende som "fysisk Smærte". Enhver Form for "fysisk 

Smærte" er saaledes i sin dybeste Analyse ikke af "fysisk" Natur, men 

udgØr en "straaleformig" Energi. Men derved bliver den jo synlig som 

en "sjælelig" eller "aandelig" Oplevelse, er en overfØrt "Tanke". Men 
en "overfØrt Tanke" er det samme som en "Meddelelse". Al fysisk 

Smærte og Lidelse er saaledes her synlig som en levende, bevidst Kor

respondance mellem Makrojeg'et og dets Mikrojeg'er. Den er en samlet 

Koncentration af "Angst", "DØdsrædsel", "Sorg" og "Nedtrykthed" fra 

Makrojeg'ets Mikroindivider, der direkte mere eller mindre automatisk 

er rettet imod det af disse Væsener mere eller mindre kendte eller 

ukendte Makroindivid, der jo er hØjeste Myndighed i deres "Verdensalt" 

eller "Univers". Og vi ser saaledes her, at de to Realiteter, vi har lært 

at kende under Begreberne "BØn" og "Guddommen", hvilken sidste og

saa betegnes som "F o r synet", er virkelige logiske Foreteelser, der i den 

her skildrede automatiske Fremtræden er Fundamentet for al "fysisk" 

Manifestation. Thi ligesom vore smaa Mikroindividers Sjælekvide naar 

frem til vort ]eg's Erkendelse som "fysisk Smærte" og derved bliver en 

regulerende og advarende F aktor for Bevarelsen af vor Organismes 

Sundhed, hvilket i dette Tilfælde vil sige en "varig Fred" for vore Mikro

individer, saaledes naar vore Sjælekvaler, Sorger, Melankoli, DØdsangst 

og Krigsatmosfære ogsaa frem i en samlet kollektiv EnergibØlge til det 

]eg's Erkendelse, der udgØr den Øverste sammenholdende, regulerende 

Myndighed i den Organisme, i hvilken vi befinder os som Mikrovæsener. 

597. Det er naturligvis en SelvfØlge, at Mikrovæsenernes V el være, 

Fred og Harmoni ogsaa, som en samlet kollektiv EnergibØlge, naar 
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frem til Makrojeg'ets Erkendelse. Denne EnergibØlge fornemmes af 

samme Væsen som en straalende Sundhed, et straalende behageligt V el

være, ja, kulminerer i det, vi kalder "Vellyst". Angaaende dette Problem 

maa vi henvise til senere Analyser i "Livets Bog". Naar det allerede er 

berØrt her, er det kun for at vise Jeg'ets Jongieren med "levende" Ma

terie. 

598. Medens den "dØde" Materie (M ineralmaterien) udgØr Energi

kombinationer, der endnu ikke "dagsbevidst" opleves af deres Ophav, 

udgØr den "levende" Materie (animalsk Materie) Energikombinationer, 

i hvilke O p havene er fuldt "dagsbevidste". I gennem denne de smaa V æ

seners vaagne "dagsbevidste" Orientering i Materien, bliver det, som vi 

har set, muligt at overfØre denne Orientering til Makrojeg'ets "Dagsbe

vidsthed", hvilket vilde være udelukket, hvis de smaa J eg' er ikke var 

"dagsbevidste" i den paugældende Materie. Vi ser det f. Eks. i "Mineral

materien". I det Mikro jeg' erne ikke er "dags bevidste" i denne Materie, 

bliver der ikke noget at overfØre til Makro jeg' et. Og dette oplever hver

ken Ubehag eller Vellyst i nævnte Materie. Og det er saaledes Grunden 

til, at vi baade kan klippe Haar, skære Negle og bore i Tænder, uden at 

det i Virkeligheden mærkes. H vis det mærkes, kan det kun skyldes, at 

man paa en eller anden M aade er kommen den animalske Materie for 

nær, og hvis Reaktion vi da fejlagtigt opfatter som stammende fra det 

paugældende mineralske Felt. 

599. Men idet Mikrojeg'ernes Oplevelsesenergi eller Tankeklima saa

ledes forplanter sig til Makrojeg'ets Mentalitet, og Makrovæsenet paa 

lignende Maade befinder sig som Mikrovæsen indeni et Makrovæsen og 

saaledes fortsættende, bliver det her synligt, at der eksisterer et mentalt 

eller sjæleligt Sammenspil mellem alle samtlige Væsener i Tilværelsen. 

Og det levende Væsens Jongieren med "levende" Materie er saaledes i 

Virkeligheden det samme som en Sammenknytning af Mikrovæsenernes 

og Makrovæsenets Bevidsthed eller Manifestationsevne. Derved bliver 

Makrovæsenet i Stand til at kunne fØre sin Bevidsthed eller Oplevelses-
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evne ind i Mikroverdenen og gØre derværende Myriader af levende V æ

seners samlede Oplevelses- og Skabeevne til eet med sin egen Manifesta

tionsevne. l Kraft heraf opnaar Makrovæsenet ikke alene dette, at kunne 

manifestere sig i en fysisk Organisme, men ogsaa, at denne fysiske Orga

nisme helt igennem bliver et absolut lydigt Redskab for dets Villen og 

Kunnen. Millioner af smaa Væseners daglige Liv og F ær den, deres 

Energiudfoldelse eller samlede Oplevelse af Livet er saaledes skænket 

Makrovæsenets Bevidsthed og udgØr i denne Tusinder af Fordele, ja, 

kan ikke i et eneste Tilfælde være eller blive andet end et urokkeligt 

Gode. Hvad mener man om Skabelsen af Blodet, Muskulaturen, For

dØjelsen, Kirtelfunktionen, Saar der læges eller heles o.s.v. i ens egen 

Organisme? Er disse Foreteelser ikke et Sammenspil imellem Mikro

individernes og Makroindividets Bevidsthed? - Og hvorledes skulde 

denne Organisme være eller blive til uden de nævnte smaa Væseners 

Energiudfoldelse?- Og da enhver Form for fysisk Syn, HØrelse, Lugt, 

Smag og Fornemmelse vilde være en Umulighed uden nævnte Organisme, 

bliver disse Foreteelser saaledes de smaa Væseners Gave til M akroindi

videt. 

600. Men da hele Tilværelsen er baseret paa, at "det, man saar, kom

mer man til at hØste", kan de smaa Væsener ikke "saa" Gaver i Makro

væsenets Bevidsthed uden at "hØste" Gaver igen. Uden Makroindividets 

Bevidsthed kunde den samlede Organisme, der jo betyder "Jord og Him

mel" for Mikroindividerne, ikke eksistere. Og de smaa Væsener vilde saa

ledes, uden deres Samarbejde med et Makrovæsen, være ganske hjemlØse 
i den fysiske Del af Verdensaltet. l Kraft af Makrovæsenets midlertidige 

Indstilling til de faste, flydende, luft- og straaleformige Materier opret
holdes lige akkurat Opfyldelsen af de Betingelser, hvorpaa Mikroindivi

dernes Adgang til det fysiske Plan er baseret. Makrovæsenets Gave til 

Mikroindividerne bliver saaledes intet mindre end deres "Univers", de

res "Himmel og Jord", i hvilken de bliver skænket den Adgang til det 

fysiske Plan, de selv er med til at give Makroindividet. 
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Da Makrovæsenerne ogsaa samtidig er Mikrovæsener overfor de V æ

sener, i hvis Organismer de befinder sig, gentager den samme V eksetvirk

ning sig opad imellem Makroindividet og dettes Makroindivid og saaledes 

fortsættende. Og Konklusionen bliver, at det levende Væsen "saar" 

"Himmel og Jord" nedad i Mikrokosmos og "hØster" "Himmel og Jord" 

i Makrokosmos, medens det "saar" Organmaterie (yder Makroindividet 

Assistance) i Makrokosmos og "hØster" Organmaterie (modtager Mikro

individernes Assistance) i Mikrokosmos. Kan noget være mere retfærdigt 

eller kærligt? -

60 I. Det levende Væsens fysiske Fremtræden er saaledes helt baseret 

paa et Sammenspil imellem dets egen og Mikrovæsenernes "straalefor

mige" Materie. Saalænge dette Sammenspil varer, er det gensidigt forenet 

med sine Mikroindivider baade fysisk og sjæleligt, ja, er fra et fysisk 

Synspunkt faktisk fremtrædende som Eet med dem. Og da det almene 

jordiske Menneske ikke har "kosmisk Bevidsthed" og saaledes ikke er 

fortrolig med den rette Sammenhæng, lever det i stor Udstrækning i den 

Overtro, at det er identisk med sin fysiske Organisme og tror sig selv 

underkastet de Love, der er gældende for denne Foreteelse. Da Orga

nismen er en skabt, timelig Foreteelse, betragter det uvidende Væsen 

denne Organismes Skæbne som sin egen. Det tror om sig selv at være en 

"timelig" eller "skabt" Foreteelse. Det mener at være et "dØdeligt" V æ

sen, og det passerer her Kulminationen af sin Tilværelse længst borte 

fra Erkendelsen af den virkelige Sandhed. Livsvisdommen kulminerer 

her i dets Bevidsthed som "Mystik". Det er derfor ikke saa underligt, at 

Væsenerne paa dette Stadium nærer en sand Rædsel for DØden og klam

rer sig med al Kraft til sin fysiske Organisme og Tilværelse. At det sam

me Væsen ikke kan finde Fred i Tanken med Udsigt til en saadan Uhyr

lighed som den, Livets virkelige OphØr vilde være, bliver til Kendsger

ning igennem den Omstændighed, at det, trods alt, alligevel lever i et 

uudsletteligt Haab om en fortsættende Tilværelse efter "Døden". Og det 

er dette Haab, der ligger til Grund for Eksistensen af alle religiØse Be-
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vægelser, Sammenslutninger, Sekter og Trossamfund, idet disse udeluk

kende er haseret paa at stimulere og virkeliggØre de Idealer eller Længs

ler, som nævnte Haah udtrykker. 

602. Som vi her har set, repræsenterer det levende Væsens fysiske 

Organisme to Sæt "straaleformig" Materie, nemlig: Mikrovæsenernes 

og Makrovæsenets. Og dette er Grunden til, at den "organiske" eller 

"animalske" Materie ikke pludselig bliver til Mineralmaterie ved den 

saakaldte "DØd", men at "Liget" en vis Tid stadigt udgØr "animalsk" 
Materie. "DØden" skyldes jo kun dette, at Makrovæsenet afbryder sin 

Forbindelse med Mikrovæsenernes "straaleformige" Materie ved at gØre 

sin "straaleformige" Materie fri af denne. Men derved mister den jo For

bindelsen med Mikrovæsenernes "Dagsbevidsthedsoplevelser", mister de

res Assistance, kan ikke mere orientere sig i eller beherske sin fysiske 

Organisme, der jo er Mikroindividernes fysiske Livsrum. Den "DØd", der 

herved opstaar, kan naturligvis kun gælde det paugældende Væsens fy· 

siske Organisme og ikke Væsenet selv, der jo stadigt kan jonglere med 

sin "straaleformige" Materie, ligesom det naturligvis heller ikke betyder 

Mikrovæsenernes Død. "DØden" kan kun gælde deres fysiske "U ni vers". 

De smaa Væsener har jo stadigt deres Jongleringsevne i "straaleformigt" 

Materiale i Behold. Og da de er mikroskopiske i Forhold til Makrovæse

net, bliver deres Tidsoplevelse ogsaa tilsvarende mikroskopisk i Forhold 

til nævnte Væsens, hvilket vil sige, at ligesom deres Organisme kan være 

Millioner af Gange mindre end Makrovæsenets, saaledes bliver deres 

Organismes Levetid ogsaa Millioner af Gange kortere end fØrstnævntes. 

Dette vil altsaa betyde, at de smaa Væsener kan opleve tilsvarende Mil

lioner af GenfØdsler i et saadant Tidsrum, hvor Makroindividet kun op· 

lever een GenfØdsel. Vi vil derfor kunne forstaa, at den Tid, det tager 

for Makrovæsenet at trække sin "straaleformige" Materie ud af sin Or

ganisme ved "DØdsprocessen", spænder saa at sige over "Aarhundreder" 

for Mikroindividerne i samme Organisme, selv om det for Makrovæsenet 

kun tager Minutter. Samtidigt medgaar der andre "Aarhundreder" for 
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ikke at sige "Aartusinder" i Mikrovæsenernes Tidsoplevelse, inden Or

ganismen paa normal Maade er oplØst. l disse "Aarhundreder" eller 

"Aartusinder" kan de smaa Væsener ikke alene naa at faa udlevet deres, 

under nævnte "DØdsproces" forekommende, fysiske Organisme og saa

ledes faa en normal fysisk Levetid, men kan endog genfØdes og faa ud

levet endnu flere fysiske Liv inden den paagældende dØende Makroorga

nisme eller deres "Univers" er gaaet under eller er blevet ude af Stand 

til at give Livsrum for de smaa Væsener. Disse kan derfor stadig, takket 

være deres mikroskopiske Tidsoplevelsesform, i disse "Aartusinder" fort

sætte deres Reinkarnation uanfægtet af Makroorganismens "DØd" eller 

Undergang. 

Efterhaanden som nævnte Organisme oplØses i sine indre Dele, op

hØrer naturligvis ogsaa de Betingelser, som kræves, for at de paagælden

de Mikroindivider i vedkommende Organisme kan opnaa den for dem 

passende fysiske Tilværelse. Og de drages ikke mere mod nævnte Or

ganisme eller "Univers", men faar deres "straaleformige" Materie tilknyt

tet et andet Makrojeg's "straaleformige" Materie, begynder at fØdes i en 

anden Makroorganisme, begynder at opleve et nyt "Univers" eller en ny 

stor "Bolig i Faderens Hus". 

M en saalænge de smaa Væsener endnu kan inkarnere i den "dØen

de" Makroorganisme og opleve "Dagsbevidsthed" i denne, saalænge vil 

der stadigt forekomme "animalsk" Materie i denne, selv om Makro

væsenets Bevidsthed ikke mere er fuldt nærværende i samme. Dog maa 

det her bemærkes, at nogen StØtte faar Mikrovæsenerne fra Makrovæse

net. Selv om det ganske rigtigt har trukket sin Bevidsthed bort fra Or

ganismen, er det dog knyttet til denne med sin "V anebevidsthed", der 

jo ogsaa er "straaleformig" Materie. Igennem denne Materie vil der end

nu kunne eksistere en for de smaa Væsener fordelagtig Forbindelse med 

det paagældende Makrojeg. Men da alt efter "DØden" er baseret paa at 

o plØse denne "V anebevidsthed" kan Organismen ikke reddes, men maa 

tilsidst uundgaaeligt gaa sin OplØsning i MØde. Og i samme Grad som 
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denne OplØsning skrider frem, ophØrer ogsaa dens Betingelser for at 

kunne give Livsrum for Væsener med fysisk "Dagsbevidsthed". Der vil 

derfor i denne inkarnere mere og mere primitive fysiske Væsener, hvil

ket vil sige Væsener med mindre og mindre fysisk Dagsbevidsthed. Der

ved bliver der mindre og mindre "straaleformig" Materie i Liget eller 

Organismen. Og tilsidst vil saaledes al Betingelse for Inkarnation af 

Væsener med "fysisk Dagsbevidsthed" være en Umulighed. Og dermed 

er Organismen nu blottet for "straaleformig" Materie, er blevet til en 

Minerals/ære, er udgØrende en Verden i Sten. Men en saadan Verden 

maa ogsaa bukke under for det guddommelige Skabevælde. Og det /Ør 

saa straalende levende Univers er ikke mere. Men de guddommelige 

Kærlighedslove har fØrt dets Liv ind i andre Baner, andre Sfærer, andre 

Zoner, hvor det stadigt, med sin guddommelige Straaleglans, skallyse og 

funkle ud over al Evighed. 

603. Vi har her faaet et lille Strejflys ind i de allerstØrste af det 

levende Væsens kosmisk-kemiske Skahelsesprocesser. Vi har set, at ]eg' et 

jonglerer med saavel "levende" som "dØde" Materier. Og vi har i dette 

korte Strejflys set et lille Glimt af, hvorledes Retfærdigheden og dermed 

Kærligheden er den herskende F aktor i U ni verset. Vi har set, at alle le

vende Væsener er totalt ligestillede. Vi har ganske vist set, at der er V æ

sener over os og Væsener under os, men Udligningen finder jo Sted i 

Kraft af den Omstændighed, at vi er det samme for underliggende V æse

ner, som overliggende Væsener er for os. Og da der ingen Grænser er for 

Væsenernes Fremtræden opad i Makrokosmos, ligesom der heller ikke 

findes nogen Grænser for Væsenernes Eksistens nedad i Mikrokosmos, 

vil alle levende Væsener være absolut ligestillet. De udgØr hver især et 

selvstændigt levende "mellemkosmisk" Væsen, har sin egen individuelle 

Bevidsthed samtidigt med, at det ogsaa er udgØrende et "makrokosmisk" 

og et "mikrokosmisk" Væsen. Da dette er en fundamental eller urokkelig 

Analyse, der passer paa et hvilket som helst levende Væsen i Tilværelsen, 

bliver Væsenernes fundamentale Ligestilling i U ni verset hermed en 
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Kendsgerning. Der er ingen Væsener, der kosmisk set er "stØrre" eller 

"mindre" end andre, ligesaavel som der ikke kan eksistere "merbegunsti

gede" eller "mindrebegunstigede" Væsener i Verdensaltet. Alle er prin

cipmæssigt det samme, har været det samme og bliver det samme. At de 

ikke udgØr det samme paa en Gang eller samtidigt kuldkaster ikke oven

nævnte Analyse, men gØr derimod den Realitet til Kendsgerning, vi alle

rede har nævnt som "KredslØbet". 

604. Dette "KredslØb" opleves af det levende Væsen som en Bevæ

gelse fra Manifestation til Manifestation. Det dybeste Moment i denne 

Bevægelse er "U r begæret". Dette er jo i sin Natur automatisk, men for

planter sig helt ned i det levende Væsens Underbevidsthed og opleves 

i dets "Dagsbevidsthed" som identisk med det almindelige bevidste 

villiemæssige Begær. Dette Begær fornemmes igen som en Tiltrækning 

imellem ]eg' et og de Stoffer eller Materier, der er aktuelle i dets Manife

station saasom: Mad og Drikke, Klæder, Hus og Hjem, Penge o. s. v. Her

ind under kommer naturligvis ogsaa det seksuelle Begær. Reguleringen 

af disse Begær sker ganske automatisk. Her gælder det samme Princip, 

som naar man hælder V and i en Krukke. N aar Krukken er fuld, kan 

man ikke fylde den mere. N aar Væsenet igennem sit Begær har faaet til

trukket sig saa meget af den begærede Materie, som det kan rumme in

denfor sin Bevidstheds Omraade i det paugældende Felt, da ophØrer Be

gæret rent automatisk, til denne Materie er opbrugt, og der igen er Plads 

til ny Materie i det samme Felt. Denne Foreteelse er vel mest kendt af 

det jordiske Menneske under Begreberne: "Sult" og "Mættelse". Naar 

Maven er fuld, kan den ikke rumme mere, og Væsenets Begær efter Mad 

er tilfredsstillet, indtil der igen er Plads til Mad i Maven. 

Men som Maven saa ogsaa med den Øvrige Del af Væsenets Manifesta

tion. Den bestaar udelukkende i Princippet: "Sult" og "Mættelse". Mang

len eller Savnet af den aktuelle Materie fornemmes som "Sult", og Over

fyldningen eller Besiddelsen af det nØdvendige Kvantum fornemmes som 

"Mættelse". Dette gælder ligesaa godt paa sjælelige som paa fysiske Om-



Kosmisk Kemi 727 

raader. Denne Begær· og Mættelsesproces er Drivfjederen og Regulatoren 

i al Manifestation. Og dette Princip har da ogsaa et Omraade, der stræk

ker sig langt ud over den almindelige daglige "H unger" og "M ættelse". 

Som det fremgaar af foranstaaende, gælder Mætteisen kun indtil Stoffet 

er fordØjet eller opbrugt, hvorefter "Hungeren" eller Begæret atter tager 

fat. Men for hver Gang Individet har oplevet en "Mættelse", bliver 

den ny "H unger" stærkere end den forudgaaende indtil et vist Tids

punkt. Da vender Princippet, og Væsenets "H unger" bliver svagere for 

hver ny "M ættelse" for tilsidst helt at ophØre i det bestemte Felt, ja, kan 

endog udlØse sig i en ren FrastØdning. Dette forekommer i en særlig syn

lig Form ret ofte indenfor Væsenets Ernæringsomraade. En "Livret" er 

sjældent blevet til "Livret" i fØrste Omgang, men er fØrst efter, at det 

paagældende Individ har "vænnet" sig til den, hvilket vil sige: efter 

flere Mættelser, blevet den særligt aUraaede eller yndede Føde. Men her

med har Begæret eller Hungeren ogsaa naaet Kulminationen. For hver 

Mættelse, der nu finder Sted, vil hver efterfØlgende ny Hunger efter den 

paugældende "Livret" blive svagere og svagere. Og en skØnne Dag maa 

den helt vige Pladsen til Fordel for H ungeren efter en anden Ret, der 

efterhaanden er naaet frem til at blive til "Livret". 

Det er ogsaa dette Princip, der gØr sig gældende med Hensyn til de 

unormale Føde- og Drikkemidler: Spiritus, Tobak o. s. v. Imod disse Fore

teelser har Individet til at begynde med ligefrem FrastØdning. Men ved 

et svagt Begær baseret paa "Skik" og "Brug", "Mode" eller "Forfænge
lighed" trodser det sin naturlige FrastØdning, der i V irkeligheden er dets 

Beskyttelse, imod de uheldige Stoffer og tvinger sig til Nydelsen af disse. 

Efter hver lille Nydelse eller "Mættelse" vokser Begæret efter disse og 

gØr tilsidst saa at sige disse til særlige, ekstra, ja, ligefrem uundværlige 

"Livretter". 

M en her kommer Kulminationen ogsaa fØr eller senere, naar Organis

men er helt nedbrudt, er blevet et Vrag. Da opstaar i Dybet af et saadant 

Væsens Bevidsthed Begæret efter en Befrielse af denne dets Last. Det 
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fØler Lede ved den. M en denne Væsenets FØlelse af Lede ved Lasten 

er i Realiteten Væsenets tiltagende "M ættelse" af denne, selv om den 

endnu raser som et uudslukkeligt Begær i dets fysiske Organisme. Men 

denne Lede, hvilket altsaa vil sige: denne "Mættelse", vokser for hver 

Gang Væsenet har skejet ud og er kommet endnu længere ned i Elendig

heden og vil uundgaaeligt igennem Jordlivene oplØse det nedbrydende Be

gær hos Individet og fØre det tilbage til nye, men mere normale Begær. 

En saadan Hunger- og Mættelsesperiode er det samme som Generalprin

cippet i et "KredslØb". Det er Grundprincippet i al Oplevelse af Livet. 

En hvilken som helst Oplevelse er ikke nogen matematisk fuldbyrdet 

Helhedsoplevelse, hvis den ikke repræsenterer en tilsvarende Hunger

og Mættelsesperiode. Dette er naturligvis ikke alene indenfor den daglige 

Ernæring, men gælder absolut alt, hvad der er tilgængeligt for Sansning. 

Alt er "KredslØb". Et Væsens Liv fra FØdslen, til det dØr af Alderdom, 
er et naturligt KredslØb, er en balancerende Hunger- og Mættelsespe

riode. Den er baseret paa "Sult" efter fysisk Tilværelse og en "Mættelse" 

af samme Tilværelse. M en her gælder det naturligvis ogsaa, at for hver 

"M ættelse" af en saadan fysisk Tilværelse, vil der komme et endnu stær

kere Begær eller en "Hunger" efter en ny "Mættelse" og saaledes fort

sættende, indtil Kulminationen af "M ættelse" i fysisk Tilværelse er 

naaet. Da tager Begæret eller "Hungeren" efter hver ny "Mættelse" 

(hvert nyt Jordliv) af, og den fysiske Tilværelse bliver ikke ved med at 

være det levende Væsens aandelige "Livret". Det begynder at faa Begær 

efter en anden Form for Tilværelse, en Kontrast eller Modsætning til 

denne. Det er nemlig "Mættelsen"s Natur at skabe Begær efter Modsæt

ningen. Alle længes imod Modsætningen til det, de er mætte af, eller 

til det, de har i Overflod. 
605. Ser vi paa alt det, vi kan sanse som de F ormer for Liv, vi kalder 

"Jordmennesker", da er det ikke vanskeligt at se, at de netop befinder sig 

paa forskellige Stadier i "Mættelsen" af den fysiske Tilværelse. Nogle er 

stærkt paa Vej ind i denne, har overordentlige Begær efter fysiske Ma-
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terier (Penge, Gods og fysisk Magt), er kulminerende "Materialister". 

Saadanne Væsener har som Regel kun en meget elementær Evne til i 

fysisk Dagsbevidsthed at tro paa noget, der ikke er fysisk. De tror kun 

paa deres ene midlertidige Jordliv og opfatter dette som hele deres Til

værelse. Opfattelsen af eller Troen paa U dØdelighed, hØjere aandelige 

Verdener eller Tilværelsesplaner kan derfor kun opfattes af disse V æ

sener som et Produkt af fri Fantasi, Overtro eller Naivitet. 

Samtidigt med disse Væsener finder vi indenfor den jordiske M enne

skehed andre Væsener, som forlængst har passeret det materialistiske 

Kulminationsstadium, har faaet hØjere Oplevelsesevner, og for hvem 

UdØdelighed og hØjere Tilværelsesformer ligger indenfor deres Dagsbe

vidsthedsomraade, er blevet til realistiske Kendsgerninger. 

At disse Væsener virkelig er længere fremskredne i U d vikling end de 

andre Væsener bliver til Kendsgerning derigennem, at de ikke alene sid

der inde med en Intelligens, der er fuldt paa HØjde med "Materialister

nes", og af hvilken Grund de derfor orienterer sig med samme Lethed i 

de materielle Foreteelser som disse Væsener, men de afslØrer ogsaa i de

res daglige Fremtræden en Humanitet, hvilket vil sige: Hensyntagen til 

Medvæsener af alle Kategorier: Planter, Dyr og Mennesker, som langt 

overstraaler de materialistiskeVæseners sympatiske Anlæg. Da Humani

tet viser sig at fremtræde i F aser eller i en Skala af stigende Trin fra ret 

primitive Begyndelsesstadier til meget omfattende eller straalende Sta

dier, hvor samme Egenskab eller Evne er blevet til Genialitet, og alle Sta

dier i denne Skala er det samme som J ordmenneskenes saakaldte "Karak

tertrin", bliver "Humanisterne" s Identitet som "hØ jer e udviklet" end 

"Materialisterne" s dermed urokkeligt stadfæstet. At benægte dette er det 

samme som at benægte den Realitet, der danner Forskel paa Mennesket 

og Dyret. Jo lavere Trin i Humanitetens Skala Mennesket repræsenterer, 

desto mere kommer dets Fremtræden til at ligne Dyrets. J a, er det ikke 

netop saaledes, at det dyriske Stadium, hvilket vil sige: de hensynslØse, 

hævnende, dræbende og lemlæstende Bevidsthedstendenser, kulminerer 
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i det inhumane Menneske, og at dette Væsen saaledes bliver Dyret i dets 

hØjeste Fremtræden eller Genialitet?- Tag Humanismen bort fra Kul

turmennesket og tilbage bliver der da kun et N aturmenneske, et Fortids

væsen, der oprindelig ikke kender til andre Love end dem, der befordrer 

"den stærkeres Ret", den uskrevne Dyrets Livsbasis. ]o, Humaniteten 

eller Kærligheden lader sig saaledes ikke placere som hjemmehØrende i 

Primitivitetens eller Menneskehedens laveste Sfærer. Den kan derimod 

kun straale og funkle som det bærende Fundament for al F Øreise mod 

Livets Tinder. 

606. Men ligesom vi her har set, at der fra det kolde, ufØlsomme, rent 

materialistiske Jordmenneske fØrer Trin mod hØjere Moral- eller Kul

turs/ærer, saaledes fØrer der ogsaa Trin fra det samme Væsens Stadium 

og nedad imod lavere eller mere og mere primitive F ormer for Oplevelse 

af Livet. De fØrer saaledes, som Læserne af "Livets Bog" allerede ved, 

nedad imod de Trin for Oplevelse af Livet, vi kalder "Planteriget''. Her

fra fØrer de endnu længere tilbage, og vi kommer til det Ocean af auto· 

matiske Ytringer for Liv, vi kalder "Mineralriget". Og vi ser saaledes her, 

at alle kendte F ormer for Liv eller Væsener er placeret midt i et "Kreds· 

lØb". Dette "KredslØb" kender Læserne, ligeledes fra tidligere Analyser 

i "Livets Bog", som "Spiralen". 
Alle Væsener "vandrer" eller "bevæger" sig saaledes bag efter hver· 

andre i dette "KredslØb". At denne "Vandring" eller "Bevægelse" netop 

finder Sted bliver til Kendsgerning igennem den Realitet, vi kalder "Ud

vikling". M en et "KredslØb" kan, som fØr nævnt, ikke finde Sted uden 

at være en kulminerende "Hunger" og en kulminerende "Mættelse". Og 

vi ser da ogsaa, at "Spiralen" ligeledes udgØr en total Helhedsoplevelse 

af "Hunger" og "Mættelse". Denne "Hunger" bliver synlig i "Spiralen" 
igennem Jordmenneskenes vældige Higen efter Opnaaelsen af "bedre 

Forhold" end deres nuværende. Den er stærkt repræsenteret i deres 

Længsel efter Idealerne. Og Udviklingen viser os jo, at de naar 

dem. Hvis de ikke opnaaede dem, maatte "KredslØbet" standse. 
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Dette befordres jo udelukkende i Kraft af Væsenernes "Hunger" og 

"M ættelse". 

607. I det "KredslØb", vi her i "Livets Bog" udtrykker som en "Spi
ral", befordres den store "Hunger" af en kolossal "Mættelse" af Jongieren 

med "straaleformig" Materie, hvilket vil sige: "aandelig Tilværelse". Da 

"Mættelsen" befordrer Længslen eller "Hungeren" imod Modsætningen 

til det, man er "mættet" af, vil Væsenernes "Bevægelse" i "Spiralen" s 
fØrste H ulvdel være en fundamental "H unger" efter at komme til at jong

lere med "fysisk" Materie, hvilket vil sige: "faste", "flydende" og "luft
formige" Materier og den herpaa baserede Skabelse af "animalsk" Til

værelse. Og det er denne "Hunger", der tilfredsstilles igennem Skabelsen 

af Planteriget, Dyreriget og Menneskeriget. 

Men efter denne "Mættelse", der har sin Kulmination i Dyrerigets 

mest materialistiske Væsen: J ordmennesket, skabes "Hungeren" eller 

Længslen efter Modsætningen. Og Modsætningen til det materialistiske., 

dyriske eller fysisk-animalske Stadium er jo netop den "aandelige" Til

værelsesform eller Væsenets Skabelse i ren "straaleformig'' Materie. Og 

det er netop paa Grund af denne "Hunger", at alle de moralske Idealer el

ler Forskrifter her fØrer imod Humaniteten eller Kærligheden, der er V æ

senets begyndende Skabelse i "straaleformig" eller aandelig Materie og 

saaledes bliver Vejen til den Ønskede "Mættelse". Denne "Mættelse" af 

Jongieren med "straaleformig" Materie eller Oplevelse af aandelig Til

værelse manifesteres igennem Væsenets Oplevelse af "Visdomsriget", 

"den guddommelige Verden" og "Salighedsriget". Efter denne "Mæt

telse" opstaar saa igen "Hungeren" efter Modsætningen. Væsenet længes 

atter imod den fysisk-animalske Tilværelse og fØres atter ind i de Til

værelsesformer, hvor denne kan opnaas. Dette vil altsaa igen sige, at V æ

senet her /Øres ind i et nyt "KredslØb" og saaledes fortsættende. At det 

er et nyt "KredslØb", kan jo ikke nægtes. Væsenet vil umuligt kunne 

fØres ind i det samme "KredslØb" en Gang til, thi saa skulde "det skete 

kunne være usket", og det er jo en Umulighed. Dette vil saa igen betyde, 
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at Væsenets evige Tilværelse udelukkende bestaar af saadanne "Kreds

lØb". Men da disse ikke kan være en Gentagelse af det samme "Kreds

lØb", men hver især repræsenterer et nyt "KredslØb", har vi her Grun

den til, at jeg har udtrykt disse "KredslØb" som "Spiraler". 

608. Da alt Liv saaledes udelukkende er baseret paa "H unger" og 

"J1ættelse", bliver alt Liv en Bevægelse i "Spiralen". Men da en saadan 
Bevægelse for hvert enkelt levende Væsen bliver en V andring gennem den 

ene Tilfredsstillelse efter den anden af dets dybeste Ønsker eller Idealer, 

bliver det ogsaa her til Kendsgerning for den udviklede Forsker, at alle 

Væsener i Universet eller Verdensaltet er absolut "ligestillede". At de i 

"Spiralerne" forekommer bag efter hverandre og saaledes ikke opnaar 

deres fysiske og aandelige l dealer samtidigt understreger jo kun yderli

gere U ni versets storslaaede, altoverstraalende Struktur. U den at V æse

nerne netop i dette "KredslØb" var placeret bag efter hverandre, vilde 
der ikke være en eneste F orm for Kolorit i U ni verset eller Tilværelsen. 

Alt paa samme Trin maatte jo betinge, at alt maatte være ens, samtidigt 

med at den nu saa absolut gennemfØrte Betingelse, at alle maa tjene alle, 

ligeledes vilde være en Umulighed, ja, al Manifestation vilde simpelthen 

være helt udelukket. Hvis de levende Væsener ikke kom bag efter hver

andre i Livets KredslØb eller Spiralerne, vilde der hverken eksistere 

Mikro- eller Makrovæsener. Og uden disse hvorledes skulde saa Skabel

sen af Organismer, Skabelsen af Himmel og Jord, Skabelsen af Tilvæ

relsesplaner, ja, kort sagt, hvordan skulde Livet i Virkeligheden kunne 

eksistere? -
Det ellevte Grundfacit viser os saaledes, at al Funktion eller Skabelse 

er baseret paa Livgivelse til andre Væsener. Vi kan ikke drikke et Glas 

V and, uden at dette betyder Skabelse af Liv og Aktivitet for andre V æ

sener, ja, vi kan ikke engang drage vore Sko af eller paa, uden at denne 

Omstændighed faar Betydning for Myriader af levende Væseners Til

værelse. Er Skoen ikke til for at give Varme til vor Fod? - Er vor Fod 

ikke en Del af et Univers, der kræver Omhu og V arme for sin Eksistens 
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og derved bliver en tilpasset Verden for Myriader af levende Væsener i 

dens Indre?- Det samme er Tilfældet med hvert et Ord, der udtales, ja, 

selv et Væsens allermindste lille uhØrlige Suk skaber Aktivitet i Opret

holdelsen af en eller anden Art af Tilværelse for levende Væsener. Vi 

kan saaledes ikke rØre et Lem, ikke se en Lysstraale eller hØre selv den 

mindste Lyd uden paa Basis af eksisterende Medvæsener i Mikro- og 

Makrokosmos saavel som i M ellemkosmos. Dette er den sande Livets Lov. 

Det er Skæbneloven. 

609. Da Skæbne bestaar af Skabelse, og Skabelse aldrig i noget som 

helst Tilfælde kan blive andet end Omskabelse af Materie, hvilket igen 

vil sige N edbrydning af en Ting til F orde l for Opbygning af en anden 

Ting, vil SkæbneudlØsning saaledes være identisk med Nedbrydning og 

Opbygning. Vi ser da ogsaa denne Nedbrydning og Opbygning i al Til

værelse, i alt Bevidsthedsliv, ja, vi kan overhovedet ikke rØre os, uden at 

vi paa en eller anden Maade er impliceret i denne Opbygnings- eller Ned

brydningsproces. Vi har jo lige set, at alt Bevidsthedsliv befordres i Kraft 

af "Hunger" og "Mættelse". Det er denne "Hunger", der skaber Opbyg
ning, og denne "Mættelse", der skaber Nedbrydning. Vi saa, at selve Spi

ralen var en saadan "Hunger-" og "MættelsesbØlge". Hvor vi selv er pla

ceret i denne Spiralens "Hunger-" eller "MættelsesbØlge" er naturligvis 

afhængig af, hvor vor egen "Hunger" eller "Mættelse" henholdsvis 

er af samme Natur som denne. Dette er Fundamentet for al Skæbne

dannelse. Det er dette, der betinger, at Fiskene maa leve i V andet, og 

Fuglene kan flyve i Luften, og at Planteriget kulminerer i Troperne, 

medens IsbjØrne hØrer hjemme i Polaregnene, ligesom det er det 

samme Princip, der ligger til Grund for et Væsens Placering i Fattig

dom, Armod eller Lazarontilstand saavel som dets Fremtræden i 
overduadig Rigdom, Luksus og Fraadseri. Det er dets Forhold til denne 

"Hunger-" eller "Mættelsestilstand", der betinger dets Tilværelse som 

aandssvag, sindssyg, daarlig begavet, ligesaavel som dets Fremtræden i 
mental Overlegenhed, som Kunstner, Geni eller V erdensgenlØser. 
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At dette er rigtigt, ses som en let tilgængelig Kendsgerning. H vorledes 

skulde en efter Kampmanifestationer hungrende "heltemodig" Kriger 

kunne befinde sig lykkelig i en Zone af Kærlighedsvæsener? - Og hvor

ledes skulde et Kærlighedsvæsen finde UdlØsning for sin Manifestation 

af kosmisk Lys i en Zone, hvor alle Væsener var umaadelig hungrende 

efter kosmisk MØrke, hvor al Udfoldelse af "det dræbende Princip" op

fattes som Idealisme, idet den jo netop udgØr Vejen til "Mættelse" af 

deres altbeherskende "Hunger" efter MØrke?- Hvorledes skulde Skarp

retterne faa deres Skæbne udlØst i en Zone, hvor DØdsstraf er en Umu

lighed?- Hvorledes faa udlØst Lysten til at stjæle, rØve og plyndre i en 

Zone, hvor Egoismen er ophØrt, hvor alleVæsener langt hellere giver end 

tager, og hvor der ikke findes Fattigdom, N Ød eller Armod og ikke findes 

overdrevne Begær efter at besidde noget for sig selv alene?- Nej, intet 

som helst i det store Verdensalt kan være fuldkomnere, end det, det i et 

hvilketsom helst UdlØsningsØjeblik, er. Alt er i Nuet det absolut fuldkom

neste og dermed det kærligste, det overhovedet kan være i Kraft af Til

standen fØr Nuet og med Henblik paa Tilstanden efter Nuet. 

610. Væsenets Placering i Spiralen bestemmes altsaa fuldtud af dets, 

i Øjeblikket fremtrædende, særlige "Hunger". At det netop placeres der, 

hvor denne "Hunger" kan blive "mættet", kan kun være det fuldkom
neste og dermed det kærligste. HvorforVæsenet netop har den eller den 

særlige "Hunger" i Øjeblikket, der gØr det til "Helgen" eller "Dæmon", 
til et mentalt lysskabende eller til et mentalt mØrkeskabende Væsen, vil 

altsammen bero paa dets forudgaaende "Mættelse" af Kontrasten til dets 

nuværende Tilstand. l modsat Fald vilde en virkelig DØd eller Tilintet

gØrelse i Realiteten blive dets absolutte Skæbne. 

M en takket være Kærlighedslovene kan dets absolutte Skæbne kun 

udgØre "et evigt Liv", der igen er det samme som en "evig Oplevelse". 

l denne Oplevelse findes der ingen som helst anden absolut bestemmende 

Faktor udoverVæsenets eget ]eg og det hertil knyttede Urbegær. Igen

nem dette Urbegærs Fremtræden i Form af Automatfunktion eller "C. 
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Viden" udlØses dets "Hunger-" og "Mættelsestilstand". Denne evigt skif

tende Tilstand er at ligne ved et evigt "Aandedræt". Dette "kosmiske 
Aandedræt" er altsaa det samme som dets Ophavs evige Higen imod 

"M ættelse" af Kontrasten til dets nuværende mentale "M ættelse". 

611. Væsenets absolutte eller evige Skæbne er saaledes en evig aande

drætslignende, rytmisk Bevægelse. Denne Skæbne er derved paa en Maa

de udgØrende en eneste stor "lndaandings-" eller "Udaandingsproces". 

Væsenet "indaander" indtil fuldstændig "Mættelse" Lys (mental Fuld

kommenhed og Velvære) og "udaander" til næsten total Tomhed dette 

Lys. Det er denne Tomhed for mentalt Lys eller Intellektualitet, vi op

lever som mental U fuldkommenhed, Primitivitet og Lidelse. Det levende 

Væsen kan saaledes ikke unddrage sig dette store "kosmiske Aandedræt" 

og garanteres hermed en evigt fortsættende Tilværelse i en evig fortsæt

tende Tilfredsstillelse af "Hunger", paa samme Maade som det igennem 

sit fysiske Aandedræt garanteres Evnen til at opleve fysisk Tilfreds

stillelse af dets Hunger efter frisk Luft. Man forstaar saaledes her, at 

Væsenet i sit "kosmiske Aandedræt", efter enhver "lndaanding" af Lys, 

maa opleve en tilsvarende "Udaanding''. At dets Skæbne derved bliver 

en skiftende Oplevelse af umaadelig "Mættelse" af Lys og Velvære og en 

tilsvarende Oplevelse af Modsætningen hertil er ikke alene en SelvfØlge, 

men er tillige en tilsvarende umaadelig Aabenbaring af Kærlighedslove

nes Kulmination i selve Verdensaltets evige Struktur. U den denne skif

tende Oplevelse af Lys og MØrke var al Manifestation lig "Intet". Da 

MØrket er en Livsbetingelse ligesaavel som Lyset, kan det kun stemples 

som en Kulmination af Kærlighed, at Strukturen fremtræder saaledes, 

at Oplevelse af dette MØrke, kosmisk set, kun kan ske eller indfinde sig 

i Individets kosmiske Tilværelse som en absolut naturlig, behagelig "U d

aanding" efter en kulminerende overduadig "Indaanding" af kosmisk 
Liv og Salighed. 

612. At det, endnu med en stor Del af sin Bevidsthed slumrende i Dy

rerigets Primitivitet og Uvidenhed, fremtrædende J ordmenneske, i sin 
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Dagsbevidsthed ikke synes om Lidelsen eller den saakaldte "mØrke 

Skæbne" er kun fordi, det her ikke har noget som helst Overblik over 

sin egen evige kosmiske Tilværelse og dets herpaa baserede tilsvarende 

uendelige Livsrum. Det er jo kun bevidst i sit lille lokale fysiske Livsrum 

og dettes særlige smaa Detailler. Men dets Hunger efter mentalt Lys eller 

mentalt V elvære viser, at det i stærk Grad har begyndt sin store "kosmi

ske lndaanding", der efterhaanden vil fylde hele dets Bevidsthed. Denne 

"lndaanding" bliver til Kendsgerning igennem det, vi kalder "Udvik

ling", der jo ikke er noget som helst andet end Individets "lndaanding" 

af "kosmisk Luft", hvilket igen vil sige: Intellektualitet, Liv og Kær
lighed. 

613. Dette "kosmiske Aandedræt" udgØr saaledes hele Væsenets Ge

neralskæbne. l samme Grad, som det har "indaandet", eksisterer dets 

Fremtræden som "Lys", medens den er "MØrke" overalt, hvor det har 

"udaandet". Nævnte "kosmiske Aandedræt" fremtræder saaledes som en 

evig uundgaaelig Automatfunktion. Mentalt Lys og MØrke er ligesaa na

turlige livsbetingende Egenskaber ved Individets evige Tilværelse, som 

dets fysiske Aandedræt er en naturlig livsbetingende Egenskab ved dets 

rent fysiske Fremtræden. At et Væsen fremtræder i den daglige Tilvæ

relse som et mØrkt, dræbende og lidelsesfrembringende Væsen er derved 

ligesaa naturlig en Ting i dets Tilværelse, som dets Fremtræden som 

"Helgen" eller med en englelig Karakter. Ingen Manifestation har i 

Realiteten noget som helst med "Synd" at gØre. l absolut F o r stand 

eksisterer der ikke "Synd" eller "Syndere". Alt er naturlige Faser i det 

levende Væsens "kosmiske Aandedræt" eller paa dets V andring fra Kul

minationsoplevelsen af mentalt Lys til Kulminationsoplevelsen af men

talt MØrke, og paa hvilke to Kulminationer absolut alt KredslØb og der
med al Oplevelse af Livet er baseret. 

614. Men ligesom V æ senet til en vis Grad har et dagsbevidst Herre

dtbrune over sit fysiske Aandedræt, det kan jo til Eksempel standse det 

en lille Tid, det kan trække V ej ret langsomt eller hurtigt, det kan a an de 
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dybt eller mindre dybt, saaledes behersker det levende V æ sen ogsaa et 

lille Omraade af sit "kosmiske Aandedræt". Det kan ogsaa her gØre smaa 
Standsninger eller smaa Forceringer, "aande" hurtigt eller langsomt uden 
dog i det store og hele at kunne forandre en TØddel i Hovedryt
men. Og det er netop denne Omstændighed, der garanterer Væsenet 
dets evige Tilværelse. Det levende Væsen har altsaa i sin Bevidsthed en 

Evne til, i et vist lille Omraade af hele sit "kosmiske Aandedræt", 
at kunne udlØse sin vaagne bevidste M ed virkning eller M od virkning. Det 
er denne Egenskab, vi kalder "Villie". Og det er egentlig Produktet eller 
Resultatet af denne Egenskab, vi almindeligvis kalder "Livet" eller 
"Skæbnen". Men selv om denne Egenskab er det absolut betingende for 
Individets Oplevelse af dets eget ]eg eller Selv, dets egen Individualitet og 

dets Skabeomraade, ja, hele dets dagsbevidste Omraade, saa udgØr dets her
paa baserede Skæbne eller hele Oplevelse af Lys og MØrke i Realiteten 
kun en lokal Kolorit eller Detaillering paa Væsenets evige og absolutte 
Skæbne eller dets store evige "kosmiske Aandedræt". 

M ed sin VillieudlØsning kan Individet saaledes ikke forandre en eneste 
Smule i sit "kosmiske Aandedræt" eller SpiralkredslØb og kan derved 
med sin Villie absolut umuligt standse, hæmme eller forcere sit evige 
Liv. Nævnte Liv er hævet over Villie udlØsning. Det er ikke skabt i Kraft 

af Villie og kan saaledes heller ikke oplØses i Kraft af Villie. Det hØrer 
med til det guddommelige "Noget", ja, er absolut identisk med dette, er 
ligesaa evigt som dette, thi i modsat Fald maatte det være et Produkt af 
Skabelse, hvilket jo er det modsatte af Kendsgerningen. Denne viser nem
lig, at Verdensaltet kun kan eksistere i Kraft af det evige SpiralkredslØb 

eller "kosmiske Aandedræt". Nævnte "Aandedræt" er saaledes ikke et 
Produkt af Skabelse, men Skabelse derimod et Produkt af dette. De le

vende Væseners VillieudlØsning, Skabelsestilstand eller Bevidsthedsud
foldelse kan derfor aldrig i noget som helst Tilfælde være andet end en 
Kolorering eller Udsmykning af dette evige KredslØb eller denne "H·un

ger-" og "Mættelsesproces". Væsenet kan med sin VillieudlØsning forme 
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og detaillere sin "kosmiske Hunger" og "Mættelse", men det kan aldrig 
i noget som helst Tilfælde bringe nævnte Faktorers skiftende Rytme til 

OphØr. 

615. Væsenets Villie udgØr altsaa en Egenskab, ved hvilken det er 

i Stand til at udsmykke og forme sin evige udØdelige Eksistens eller N ær· 

værelse i Verdensaltet. Det er denne Udsmykning eller Udformning, vi 

sædvanligvis kalder "Skæbnen". Da denne Udformning umuligt kan 

eksistere uden at være et Villieprodukt, vil ethvert Individs "Skæbne", 

hvilket altsaa i dette Tilfælde vil sige: "Udsmykning" eller "Udform· 
ning" af dets "kosmiske Aandedræt", saaledes kun kunne eksistere som 

et Produkt eller en Virkning af dets egen VillieudlØsning. Livet kommer 

derved til udelukkende at bestaa af dette: at "saa" og "hØste". Jordbun

den for denne "Sæd" og "H Øst" udgØres altsaa af Væsenets eget evige 

"kosmiske Aandedræt" eller SpiralkredslØb. Men naar Væsenets eget 

"kosmiske Aandedræt" eller SpiralkredslØb saaledes udelukkende kun 

kan være Jordbund for Væsenets "Sæd" og "HØst", vil der ikke være 
nogen som helst Mulighed for, at nogetVæsen kan "hØste" andet end sin 

absolutte egen "kosmiske Sæd". Derved bliver Væsenet identisk med 

sin egen Skæbnes Herre. Det udgØr den dybeste eller fØrste Aarsag eller 

det fØrste Ophav til Detailleringen eller Udformningen af dets eget Liv 

eller Tilværelse. Det er Kilden til U d formningen eller Koloreringen af 

dets eget Lys og MØrke. Dette kan saaledes kun eksistere som identisk 

med dets egen Villieproduktion. 

Det "kosmiske Aandedræt" garanterer saaledes det levende Væsen 

en evig Tilværelse, medens samme Væsen med sin Villieproduktion ga· 

ranterer sig selv denne evige Tilværelses Udsmykning, Kolorering eller 

Lokaldetaillering, alt efter dets Ønske, "Hunger" og "Mættelse". Naar 

dette yderligere, som vi senere i "Livets Bog" skal komme tilbage til, 

stadfæstes igennem Loven for Bevægelse, der betinger, at Energi kun kan 

udgaa fra et Jeg og danne KredslØb, saaledes at den uundgaaeligt maa 

vende tilbage til samme Jeg, og denne Tilbagevenden er Fundamentet for 
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al Erfaringsoplevelse, ja, for al Oplevelse af Liv, bliver det evige Ord: 

"Det, et Væsen saar, skal det hØste", her i Livets hØjeste Analyser til en 

uomstØdelig videnskabelig Sandhed. 

616. Vi er hermed kommen igennem Hoveddetaillerne i Livsmyste

riets ellevte Grundfacit. Vi har set, at det, ligesom de andre af Mysteriets 

Grundfacitter, udgØr et saa omfattende Led i al Oplevelse af Liv, at 

denne maatte være en U mulighed, hvis det ikke eksisterede. U den Rein

karnation absolut ingen Organismefornyelse, ingen Organskabelse, intet 

KredslØb, ingen H unger og ingen M ættelse. M en en Tilværelse eller et 

Liv uden Organisme eller Organer, en Tilværelse uden KredslØb, en Til

værelse uden H unger og Mættelse vilde umuligt kunne udgØre nogen som 

helst Form for Manifestation og maatte saaledes være en Tilværelse uden 

noget som helst Liv. I Stedet for den Kendsgerning, der nu udtrykker 

Verdensaltet som et "evigt Liv", vilde der kun eksistere et evigt- Intet. 

617. Med Analyseringen af disse Livsmysteriets elleve Grundfacitter 

kommer selve Livets absolutte Hovedfacit til Syne. Dette Livets tolvte 

Grundfacit har allerede i Aartusinder lydt igennem Verden i Form af 

den lysende Sætning: "Alt er saare godt''. 

Igennem Forstaaelsen af de elleve Grundfacitters Stadfæstelse som 

urokkelige Plus for de levende Væseners Eksistens, bliver nævnte Kær

lighedsfacit til en selvfØlgelig Kendsgerning. Dette Livets Hovedfacit ud

trykker Guddommens eget Syn paa Verdensaltet. M ed Studiet af Livets 

elleve Grundfacitter vil dette ogsaa blive den intellektuelle Sandheds

sØgers Synspunkt. Fra tidligere kun at være et overleveret Dogme, vil 

det fra nu af begynde at være en i ham altgennemtrængende Lysglorie. 

Han begynder at se med den evige Guddoms Øjne og faar Adgang til at 

tænke hans umaadelige Tanker efter og derved gØre Kulminationen af 

den Kærlighedsaabenbaring til sin, der her i Form af Livets tolv Grund

facitter er manifesteret i "Livets Bog". 

618. Vi er hermed færdig med at udtrykke Konsekvenserne af 

den Meditation, vi i Stykke 559 begyndte at gØre Læseren bekendt 
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med, og med hvilken det skulde være Opgaven at gØre ham be

gribelig, at han (hun) saavel som Verdensaltet ikke var en blot og bar 

roterende Serie blinde Automat- eller Maskinfunktioner. Og det, vi i 

denne lille kortfattede Analyserække blev Vidne til, var i Sandhed over

vældende. Kun det rent primitive blotte "FØlelsesmenneske" eller blotte 

"lntelligensmenneske" kan være uberØrt heraf, idet det ikke har den 
Harmoni eller Ligevægt imellem FØlelse og Intelligens i sin Bevidsthed, 

der udelukkende er en Betingelse for en virkelig eller absolut "intellek

tuel" Begavelse. Et saadant Væsen kan derfor ikke komme i Kontakt med 

den "BØlgelængde" eller den Harmoni eller Ligevægt imellem FØlelse 

og Intelligens, der udgØr den Intellektualitet, Logik eller Kærlighed, 
hvorpaa Verdensaltets Struktur udelukkende er baseret. Da det endnu 

ikke har faaet udviklet en saadan Harmoni i sin egen Bevidsthed, kan 

dets Hjerne-, Tanke- eller Villiefunktion heller ikke være baseret paa 

samme intellektuelle Struktur som Verdensaltet. Det kan kun være i 

Kontakt med de Dele af Verdensaltet, hvor der er den samme Uligevægt 

imellem de nævnte to Grundenergier som i dets egen Bevidsthed. Kun 

Tankearter, der repræsenterer denne Uligevægt, kan være Sandhed for 

dette Væsen. H vis nævnte Uligevægt er baseret paa for megen FØlelse 

i Forhold til Intelligens, tror et saadant Væsen i stor Udstrækning endnu 

paa "det Onde", "Synder", "Forsynets Vrede", "Straf", "Hævn" og 

"Helvede", "evig Fortabelse" etc. ]a, det er i Virkeligheden denne altfor 

overlegne FØlelsesenergi i Mentaliteten, der formØrker "Kristendom

men" eller til en vis Grad endnu gØr den identisk med "Hedenskab". Og 

det er dette, som "Kristendom" camouflerede "Hedenskab", der betin· 

ger, at den herpaa baserede Verdenskultur i Dag befinder sig i sin egen 

DØdskamp. "Hedenskab", hvilket vil sige Udfoldelsen af "det dræbende 

Princip", forandres ikke ved blot og bar Camouflage. Den absolutte 

Sandhed vil uundgaaeligt overvinde enhver F orm for U sandhed. Derfor 

maa enhver Kultur, der ikke er af Sandhed, synke i Grus, blive til Aske, 

overfor Livets egen opadgaaende straalende Virkelighed. 
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Med Hensyn til det Væsen, i hvis Bevidsthed Uligevægten imellem 

FØlelse og Intelligens skyldes for megen Intelligens i Forhold til FØlelse, 

vil det særligt gØre sig gældende, at det saa at sige slet ikke "tror" paa 

noget, ja, det benægter endog i stor Udstrækning alt, hvad det ikke for

staar af Livets Mysterium. l Kraft af sin altfor dominerende Intelligens 

i Forhold til dets FØlelse bliver det meget koldt og fØlelseslØst i sine Ræ

sonnementer. Da Talentet for Anvendelse af FØlelsesenergi i Bevidsthe

den kun kan blive til igennem Lidelseserfaringer, og disse overgaar i 

Bevidstheden som Fundamentet for Skabelsen af Talentet for Medliden

hedsevnen, vil det intelligensoverlegne, men fØlelsesfattige Individ saa

ledes ikke være i Besiddelse af nogen særlig stærkt udviklet M edliden

hedsevne og er saaledes i tilsvarende Grad uden Hæmning for sin lntel

ligensudfoldelse. Denne maa derfor nØdvendigvis hos et saadant Væsen 

blive henynslØs og egoistisk. Et saadant V æ sen kommer derfor ogsaa 

stundom til at besidde umaadelige Rigdomme, ligesom det er i Stand til 

i stor Stil at tvinge Medvæsenerne til at trælle for sig, til at kØbe Varer 

af sig til Aagerpriser, eller paa anden Maade beherske disse Økonomisk. 

NævnteVæsen befinder sig saaledes meget langt fra at bygge sit Liv op 

i Kontakt med Verdensaltets sande Struktur. Paa Grund af den mang

lende FØlelse kan det ikke hæve sin Tankeflugt til andet end haandgri

belige, materielle Foreteelser og kan saaledes ikke i noget som helst Til

fælde faa anvendt sin fremragende Intelligens paa noget hØjereliggende 

Tankefelt, hverken paa det religiØse, kunstneriske eller filosofiske. Men 

Forretning, Forretning og atter Forretning er dets Speciale. Selvberigel

sestalentet kulminerer i saadanne Væseners Bevidsthed. Alt hØjere 

Aandsliv er for dem en lukket Bog, ja, er et noget, hvis Eksistens de mest 

har TilbØjelighed til at benægte. Disse Væseners Politik eller Videnskab, 

hvis de giver sig af med sligt, bliver langt mere identisk med en kold For

retningsatmosfære, end den bliver et virkeligt moralsk Ideal. 

Da disse V æ sener saaledes kun repræsenterer "Hedenskab", kan de 

heller ikke i noget Tilfælde frelse den nu synkende Verdenskultur, men 
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har i stor Udstrækning, til personlig Fordel, forstaaet intelligensroressigt 

at udnytte dens Fald og derved været medvirkende til yderligere at sætte 

dette i Skred. Denne deres Eksistens langt borte fra Verdensstrukturens 

Intellektualitet eller Logik giver dem ingen Betingelser for at forstaa 

Livsmysteriets LØsning. Dette Mysteriums tolv Grundfacitter er et umu

ligt Problem for dem. Og det maa næsten kaldes godt, hvis de ikke lige· 

frem gØr Modstand imod denne Livsgaadens sande LØsning. 

619. Vi har saaledes her mØdt to Kategorier af Mennesker, hvis dag· 

lige Opfattelse af Livet, af Moral og V æremaade endnu ikke er naaet 

frem til at kunne vibrere i Kontakt med selve Verdensstrukturens egen 

"BØlgelængde", idet der endnu forefindes et altfor stort manglende Led 

imellem denne sidstnævnte "BØlgelængde" og disse Væseners. I samme 

Grad, som der i deres Bevidsthed findes overlegen F Ølelsesenergi, vil de 

i overlegen Grad korrespondere med Verdensstrukturens FØlelsesenergi 

og mangle Korrespondance med samme Strukturs lntelligensenergi. Og i 

samme Grad, som der i deres Bevidsthed findes en altfor overlegen 

Intelligens i Forhold til FØlelse, vil de i tilsvarende overlegen Grad kor· 

respondere med Verdensstrukturens lntelligensenergi, men mangle F Ø· 

ling med dennes F Ølelsesenergi. 

Vi skal ikke her komme nærmere ind paa disse V æ seners Bevidsthed, 

idet vi allerede i fØrste Bind af "Livets Bog", i Symbol og Tekst, endnu 

mere indgaaende har specificeret dette V resenernes Forhold til Følelse 

og Intelligens. ( 5. Kapitel og Symbol Nr. 3.) 

Naar vi er kommen tilhage til dette Forhold her, er det kun for i 

det store og grove at give et hurtigt og letfatteligt Overblik over, hvor· 

ledes saadanne V æ seners mØrke Mening om, Opfattelse eller ond Kritik 

af, Livsmysteriets LØsning i Form af de tolv Grundfacitter, aldrig i no

get som helst Tilfælde kan faa logisk Begrundelse, men altid uundgaae

ligt maa være et Produkt af U viden hed. Den ene Kategori har for mange 

uudviklede FØlelsescentre og er derfor i tilsvarende Grad udelukket fra 

at kunne korrespondere med Produkterne af Verdensstrukturens FØlel-
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sescentre. Den anden Kategori har derimod som nævnt for mange uud

viklede Intelligenscentre og er derfor paa samme Maade udelukket fra 

at kunne korrespondere med Produkterne eller Resultaterne af Verdens

strukturens lntelligenscentre. Og deres Manifestationer her kan derfor 

kun gØre VerdensgenlØserens Ord paa Korset: "Thi de vide ikke, hvad 

de gØre", til videnskabelig Sandhed. Disse her nævnte Væseners Kritik 

af "kosmiske Analyser" kan derfor aldrig i noget som helst Tilfælde 

blive en videnskabelig Værdsættelse, ligegyldig hvilken Grad af Autoritet 

de saa end maatte repræsentere i den rent materielle Videnskab, men er 

udelukkende kun en AfslØring af de paugældende Væseners egen midler

tidige Placering i Spiralens KredslØb. 

620. Medens disse her nævnte to Bevidsthedskategorier ikke er i sær

lig Kontakt eller paa "BØlgelængde" med selve Verdensaltets General

struktur og derfor endnu ikke i særlig Grad har udviklet Talentkerner 

for Forstaaelsen af Livets hØjeste Humanitet eller Kærlighed, vil der 

være en anden Kategori af Væsener, der, ogsaa under ovennævnte Kapi

tel, tidligere er omtalt i "Livets Bog". Disse Væsener har i det væsentlige 

gennemlØbet S pi ralens Lidelseszoner og har faaet udviklet Ligevægt i 

deres ManØvrering med FØlelse og Intelligens i deres Bevidsthed. I Kraft 

af denne Ligevægt er de mere eller mindre paa "BØlgelængde" med V er

densstrukturen, ja, denne er saa at sige blevet noget af deres Indre. Deres 

Bevidsthedsstruktur med dens intelligenskontrollerede FØlelse og fØlel

seskontrollerende Intelligens fremtræder netop i Verdensstrukturens 

særlige Billede eller Lignelse. Deres Karakter og Moralopfattelse gaar 

saaledes nØjagtig i samme Retning som selve V erdenslovene. De er, om 

end i mange Tilfælde ubevidst, i stærk FØling med den Humanitet og 

Kærlighed, der er det centrale i Guddommens Aabenbaring af Verdens

altet. Intet Under, at den guddommelige Aand, der evigt vil "svæve over 

Vandene", hvilket, i mere intellektuel Opfattelse, vil sige: Kærligheds

videnskaben, for dem vil være det samme, som Sommerregnen er for 

Blomsterne, nemlig en umaadelig rensende og styrkende Livskilde. De 
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vil i mere eller mindre fremtrædende Grad suge til sig af den guddomme

lige Visdom eller absolutte AfslØring af Livsmysteriet. ]a, den vil efter

haanden være en uundværlig guddommelig Livsnæring helt ind i deres 

Bevidstheds inderste Mikroregioner. Disse Væsener er "de kommende 

Slægter", til hvem "Talsmanden den hellige Aand" eller den evige Kær

lighedsvidenskab skulde komme og overskygge eller indvi i Livsmysteriets 

sande LØsning eller Guddommens N ær hed i de jordmenneskelige Zoner. 

Aarhundreder er nu gaaet, siden denne underbare Forjættelse fra et 

guddommeligt Sendebuds Mund, som en Lysaabenbaring, begyndte at vi

brere ud over Verden. De "kommende Slægter" er forlængst fØdte. Vi 

har her mØdt dem i KØd og Blod. Verdensstrukturens "BØlgelængde", 
hvilket vil sige: Kulminationen af Humanitet og Kærlighed eller Livets 

sande Intellektualitet, vil udelukkende være og blive disse Væseners 

hØjeste Ideal eller Livsbasis. De er "den gode ]ord" eller sande Bærere 

af virkelig Verdenskultur. Der, hvor de gaar hen over J orden, skal Fre

den lyse. Der vil "den ny Himmel og ]ord" funkle og kaste sin intellek

tuelle Straaleglans ud over Universets Tusinder af andre Stjerner. 

621. Vi er hermed ved at være naaet til V ej s Ende med Hensyn til det, 

vi vilde gØre os klart igennem ellevte Kapitel i "Livets Bog", nemlig "Tan

keklimaer", idet denne Realitet udgØr det endelige Resultat af "kosmisk 

Kemi". For at levendegØre nævnte Realitet har vi gennemgaaet et meget 

omfattende Materiale og været i BerØring med alle de Hovedproblemer, 

hvorigennem det jordiske Menneske har særlig Tilknytning til denne alt

gennemtrængende Manifestation. Vi har saaledes set denne guddomme

lige Foreteelse i en saadan Dybde og HØjde, at det er blevet til Kendsger

ning for os, at "Tankeklimaer" er selve det levende Væsens "Livsaande". 

Det er den "Livsaande", Gud "indblæste" Adam. "Tankeklimaer" er saa
ledes det evige Livs "Luft". Ingen Manifestation eller Skabelse, ingen 

Kærlighed, ingen Sympati, intet Lys, ja, ingen som helst Oplevelse af Liv 

kan forekomme uden at være et J eg' s J ongleren med denne altgennem

trængende levende "Luft". Vi har set, at nævnte ]eg' s dybeste eller mest 
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stille og lØnlige Suk saavel som dets mest tordnende og larmende Frem· 

brusen, ja, hele dets samlede Skæbne, dets V andring igennem Reinkarna

tionerne eller Livene i S piraternes evige KredslØb, dets daglige Livs Glæ

der og Sorger, Ægteskab og Forældreskab, Rigdom og Fattigdom, Syg

dom, Sundhed og V el være, Primitivitet og Genialitet o. s. v. altsammen 

uden Undtagelse er "Tankeklimaer" og dermed udgØrende Atmosfære, 

Skyer, Regn og Solskin, lys og farvestraalende Morgen- og AftenrØde paa 

det evige Livs umaadelige Himmel. Bag hele denne Atmosfære af Ska

belsens Mangfoldighed, bag disse levende Kontinenter af Manifestations

vælde, fandt vi den altbeherskende Livets Herre. Vi saa et "Noget", der 

"talede, saa skete det", det "bØd, saa stod det der". ]a, vi saa, at al Ska

belse, enhver Frembringelse direkte kun blev til paa et Ønskes Bud, og 

at vi saaledes her var ved den "kosmiske Kemi" s dybeste Analyse. I vort 

eget Væsen fandt vi denne Livets Herre, og i vor egen Skabelse denne 

guddommelige Ønskemanifestation. Vi opdagede os selv som identiske 

med Guddommens udtrykte "Billede efter hans Lignelse". Hans Eksi

stens aabenbarede sig lyslevende i vor egen Tilstedeværelse i Verdens

altet. Biblens Beretning om Guddommens mirakulØse Skabelse eller Øn· 

skemanifestation var blevet tillevende Virkelighed i vort eget KØd og 

Blod. Imellem os og Stoffernes Reaktion eksisterede der absolut ingen 

anden Bro end "U r begæret", hvilket i Realiteten vil sige: vort eget Øn· 

ske. Igennem dette Ønske knyttede vi os til Materien eller Stoffet. Og kun 

igennem dette vort evige Ønske om Tilværelse iscenesætter vi den per

manente Stofreaktion, vi kalder "Skæbne". Og denne Iscenesættelse er 

jo det samme som "kosmisk Kemi", ligesom dens Ophav udgØr den "kos
miske Kemiker". 

Men det var ikke alene vor egen Identitet og Skabelse, vi fik at se 

som henholdsvis udgØrende den "kosmiske Kemiker" og "kosmiske 

Kemi". Vi blev ogsaa Vidne til, at al Skabelse i Naturen, i de levende 

Væsener, i Mikrokosmos og Makrokosmos saavel som Mellemkosmos, var 

selve Guddommens Livsytringer, var Guddommens Bevidsthed, var hans 



746 Livets Bog 

Tale, blevet levende paa hans Ønskes Bud. Igennem Livsmysteriets tolv 

Grundfacitter saa vi, at al denne Skabelse i sin totale V ælde ikke alene 

var "saare godt", men at hele V er densaltet i sit Slutfacit resulterede i 

kulminerende Kærlighed, og at denne Stofreaktion eller Bevidsthedsud

foldelse saaledes er selve Livets Kulmination. At Tilegnelsen af denne 

guddommelige Form for Livsoplevelse udelukkende sker paa Basis af 

vort Ønske som en Tilfredsstillelse eller Mættelse af en forudgaaende 

H unger, og at alt Liv udelukkende kun kan eksistere som en saadan 

"Mættelse" af "Hunger", gØr jo kun Kærlighedsfacittet endnu mere 
urokkeligt og straalende, samtidigt med at det i Virkeligheden er den 

eneste eksisterende Basis for al Tilværelses Detaillering eller Kolorit. 

Hvis ikke alt blev til paa Hungerens eller Begærets Bud, vilde enhver 

Form for Livslyst jo være en Umulighed. Og hvis ikke enhver Ting resul

terede i Mættelse, vilde der ingen Tilskyndelse blive til nogen som helst 

F orm for Nyskabelse eller Frembringelse af Modsætninger eller Kontra

ster i Livets Oplevelse. Og uden Kontraster vilde enhver Form for Sans

ning være umulig. Og uden Sansning vilde der ikke eksistere nogen som 

helst F orm for Liv. Det, vi kalder Kærlighed, har saaledes ogsaa sin 

Kontrast. Det er denne Kontrast, der udfolder sig som "det dræbende 

Princip", det saakaldte "Onde" eller mentalt "MØrke". Vi har set, at 

dette Princip ogsaa er nØdvendigt i KredslØbet eller Spiralen, thi ellers 

vilde det være umuligt at opnaa Hunger efter Kærlighed, efter Lys og 

V el være, der jo er nævnte Princips Kontrast. 

At Mætteisen af Kærlighed eller guddommeligt Lys og V elvære lige

saa realistisk eksisterer bliver til Kendsgerning igennem alle de V æse

ner, der i Dag lever i MØrket, lever i "det dræbende Princip" s Omraade. 

De vilde nemlig aldrig nogen Sinde kunde være kommen til dette Om

raade, hvis de ikke i Forvejen havde haft "Hunger" efter det. Men 

denne "H unger" efter MØrket kunde umuligt blive til uden paa Basis 

af "Mættelsen" af dens Kontrast, hvilket altsaa vil sige: Mættelsen af 

Lyset. 
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At alle de levende Væsener, der nu lever i MØrket, har haft en saa

dan Hunger, bliver urokkeligt bekræftet igennem selve "Udviklingssti

gen". Her ses det tydeligt, at V resenerne fra "Salighedsriget", igennem 

Mineralregion en, igennem "Planteriget", ind i J ordmenneskeregionen 

mere og mere sØger nedad imod Kulminationen af "det dræhende Prin

cip". At denne, fra Lys til MØrke nedadgaaende Bevægelse, er et reali

stisk Ønske hos de paagældende V resener selv, kommer i overdaadig Grad 

til Syne i vore Forfædres Idealer eller Moralforskrifter. Gik Vejen til 

"Valhal" eller disse V æ seners "Himmerige" ikke netop igennem Udfol

delsen af "det dræhende Princip" s "Heltemoral"? - J a, det var endog 

"syndigt" at dØ en naturlig DØd ved Alderdom. En saadan DØd gav ikke 

Adgang til Gudernes Yndest eller til "Heltemoralen"s BelØnning: Flæsk 

og MjØd og unge Kvinder eller "Valkyrier". Den naturligt DØde, altsaa 

det Væsen, der i Virkeligheden var mest i Kontakt med Livslovene, 

maatte i det Hinsidige, som en Paria, nØjes med "Helheim", en Slags 

spindelvævsfyldt, skummel og trist Livets Kælderetage. 

At denne "Heltemoral" har eksisteret er en Kendsgerning. Det er 

dens efterladte "C. Viden" eller Vanebevidsthed i de nuværende Jord
menneskers KØd og Blod, der ligger til Grund for alt Militærvæsen. Saa

længe dette ikke kan undværes i ]ordmenneskesamfundet, befinder det 

sig endnu i Forfædrenes hedenske Fodspor. At der er Kræfter, der i 

F orm af "Kristendom" eller Læren om Humanitet har begyndt at kunne 

faa Samfundet bort fra denne fra Fortiden fulgte eller nedarvede blodige 

Vej, bekræfter jo kun, at Mætteisen af den hedenske Tradition, Mættel

sen af Blodsudgydelsernes Moral er i stærk Tiltagen, og at Hungeren ef

ter dens Kontrast i samme Grad er stigende. Det er denne "H unger", der 
ligger til Grund for, at Humanitetens eller Kærlighedens Energier i Form 

af "Kristendom" har begyndt at kunne gØre sig gældende, selv om disse 

endnu i Realiteten kun er "A. Viden" og "B. Viden" og saaledes mere 
er vaagen dagsbevidsthedsmæssig Teori, end de er praktisk V anebe
vidsthed. 
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Igennem vort Studium af Livsmysteriet, er vi saaledes her kommet 

til Erkendelsen af Jordmenneskehedens Plads i Spiralen eller det store 

Kredsløb. Vi har set, at den befinder sig i Passagen af Kulminationen af 

dens "Mættelse" af Oplevelsen af "det dræbende Princip". Alle dens 

Længsler og Begær, Idealer og Maal gaar nu i Retning af at blive iden

tisk med "Hungeren" efter Fuldkommenhed, Humanitet og Kærlighed. 
Og med Stadfæstelsen af denne Jordmenneskets Plads i Spiralen eller 

KredslØbet har samme Væsen altsaa fundet det absolut hØjeste eller 

fuldkomneste Grundlag for Tilrettelægningen af sin "kosmiske Kemi", 

Livsoplevelse eller Skabelse af sin Skæbne. Verdenspanoramaets Struk

tur, dets Kærlighedslove eller kulminerende Logik er blevet dets hØjeste 
og mest intellektuelle Undervisning. Med denne levende Undervisning 

fra Guddommens egen Livsytring er det her blevet i Besiddelse af den 

bedste Beskyttelse af sin egen Skæbnes logiske Styrelse hen imod Livets 

Harmoni, hen imod Guddommens Væsen, hen imod sin egen Salighed. 

622. Idet vi saaledes er kommet igennem Livsmysteriets LØsning og 

har fundet vor absolutte Position eller Plads i KredslØbet og fundet de 

Love, i Kraft af hvilke hele Verdensstrukturen bæres, og ligeledes er 

kommet til Klarhed over de bærende Grundenergiers Plads og Reaktion 

i samme Struktur, er vi paa en Maade blevet "bevidste kosmiske Kemi

kere". Vi ved, at enhver Stof- eller Energireaktion er en udlØst Tanke

manifestation, og at denne igen er det samme som Villiemanifestation 

eller Ønske, og at dette kun kan eksistere i Tilknytning til et forud 

eksisterende Ophav og stadfæster dermed Jeg'ets eller "den kosmiske 
Kemiker" s Eksistens, samt at al Manifestation i Tilværelsen er Livsytrin

ger, er Villie-, Tanke- eller Bevidsthedsmanifestationer. 

623. I Kraft af denne vor fundne Position ser vi, at det jordiske 

Menneske i KredslØbet befinder sig paa et Stadium, hvor det endnu med 

en stor Del af sin Manifestation er i Disharmoni med Livslovene. Det 

kender ikke i tilstrækkelig Grad Stoffernes sande Reaktion og skaber 

derved fejlagtige Energikombinationer, hvorved der opstaar Lidelse. Det 
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fylder sin Skæbne med Disharmoni. Dets daglige Liv er meget ofte en 

Tortur. Krige og Lemlæstelsesprocesser, Overanstrengelser, Sorger og Li

delser saavel som unaturlige Glæder, Fraadseri eller overdrevent V el

levned, Dovenskab og Lediggængeri præger i stor Udstrækning hele dets 

Bevidsthedsatmosfære. Men vi ved nu i Kraft af vort Kendskab til "kos
misk Kemi", at denne Lidelsesatmosfære kun er en Reaktion af fejlagtig 

Tankegang hos Væsenerne selv, udelukkende opstaaet paa Grund af V æ
senernes Ukendskab til Bevidsthedsenergiernes særlige Reaktionsevner. 

De retter med deres Villie Had og ForfØlgelse, Smærte og Lidelse mod 

bestemte Maal for denned at tilfredsstille særlige bestemte Begær eller 

Ønsker hos dem selv og aner ikke, at de Energireaktioner, de der sætter 

i Svingning eller Bevægelse, er medbestemmende i Skabelsen af Kvali

teten af den Bevidsthedssfære, den samlede Flok af dets egen Væsens

art maa leve i, og at ethvertVæsens Begær, udlØst i Tanke og Manifesta

tion, maa være enten et Stormvejr, en Orkan, et Jordskælv, et Skybrud, 

en OversvØmmelse, en Lavine, - eller en Sommerdags sagte Brise, en 

fjern Horisonts stille hvide Skyer, en guddommelig farvestraalende Af

ten- eller MorgenrØde paa dets Samfunds Aandshimmel, maa, kort sagt, 

være enten en skinnende Sols varmende Straaler, en bleg Maanes sØlverne 

Stemningsinspiration eller en kulsort Nats uheldsvangre Dække over 

MØrkets Gerninger. Dette er de levende Væseners Tankeklimaer eller 

"kosmisk-kemiske" Resultater. Intet kan tænkes, skabes eller opleves 

uden at hØre ind under et eller andet af disse Klimaer. Disse er i deres 

Natur ganske analoge med de fysiske eller meteorologiske Klimaer, kun 

med den Forskel, at de er Atmosfære i en indvendig Verden, er Skyer 

paa en indvendig Himmel, medens de fØrstnævnte Klimaer direkte er 

Atmosfære i den udvendige Verden, er Skyer paa den fysiske Himmel. 

624. De levende V æ sener lever saaledes imellem to Himle, nemlig 

deres egen indvendige, der jo er det samme som deres Aands- eller Be

vidsthedssfære, og den ydre, der er· identisk med den fysiske Himmel. 

Medens de selv skaber alle Skyerne, hele LuftstrØmningen, hele Atmos-



750 Livet& Bog 

/æren i deres egen indvendige Verden, skaber Makrovæsenet direkte og 

indirekte de meteorologiske Skyer eller atmosfæriske StrØmninger og 

Foreteelser. Det levendeVæsens Manifestation og Oplevelse af Livet be
staar saa igen udelukkende i at skabe Harmoni imellem den indvendige 
"Himmelsfære" eller Bevidsthedszone og den makrokosmiske Verdens
sfære. l modsat Fald vil de to Verdener i allerhØjeste Grad direkte være 
til Gene for hinanden. Det levende Væsens fejlagtige J ongleren med 
Energierne eller Stofferne hindrer Naturen i dens fuldkomne Skabelse, 
ligesom Naturens Reaktioner heroverfor i hØjeste Grad bliver til Mod
gang for Væsenets fuldkomne Skabelse, ja, umuliggØr helt eller delvis 
denne. Og den saakaldte "ulykkelige Skæbne" opstaar. 

At faa sin Tanke og Villie, hvilket i Virkeligheden vil sige at faa sit 
Ønsketalent bragt i en saadan fuldkommen Tilstand, at man kun kan 
begære det rigtige, er identisk med det, vi kalder "Fuldkommen
hed". Det er en saadan V anebevidsthed, der er det absolut uundgaae
lige Fundament for Opnaaelsen af den hØjeste fuldkomne eller lykke
ligste Skæbne i Spiralen. Det er den Skæbne, J ordmennesket ser hen til 

som den kommende "varige Fred", "kosmisk Bevidsthed" eller "Sa
lighed". 

Men for at skabe denne Harmoni imellem Individets to Verdener, 
maa der F orstaaelse af og Kendskab til Energiernes Reaktion og en ab
solut rigtig Erkendelse af Individets egen virkelige indre Verden og den 
virkelige ydre Verden. Man maa fØrst og fremmest kende sin Position, 
saavel i den indre Verdens Regioner som i den ydre Verdens. T hi i mod
sat Fald er man "faret vild" og opfatter mere eller mindre, det man ser 
og oplever, som noget helt andet end det, det i Virkeligheden er. Og naar 
man opfatter forkert, maa man ogsaa uundgaaeligt komme til at handle 
forkert. Og naar man handler forkert, maa Resultatet heraf ogsaa nØd
vendigvis blive forkert. Og Livet bliver Skuffelse, Lidelse og MØrke. 

625. Igennem Afsnittet "Kosmisk Kemi" her i "Livets Bog'' har vi 
nu bragt den udviklede Læser et godt Stykke frem i Erkendelsen af hans 
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virkelige Position og Plads i Spiralen. Vi har vist ham, hvorfra han kom· 
mer, og hvorhen han gaar. Og vi har vist ham, at hans V ej er en Passage 
af Trin, der /Ører opad, bort fra "det dræbende Princip" bagude og irad 
i en Kærlighedskulmination, der endnu ligger et godt Stykke fremme i 
den fjerne Aandshorisont forude. Vi har vist ham de store Detailler i 
Loven for Tilværelse, i Loven for "Kosmisk Kemi". Vi har vist ham 

dette i store og grove Træk, saaledes at han nu staar udrustet med Ho

veddetaillerne. I det kommende Kapitel af "Kosmisk Kemi" har vi saa 
tilbage at vise Forskeren til Rette med alle de førende Lokaldetailler i 

denne hans daglige Færd opover Himmelstigen, saaledes at han ikke 
mere skal komme til at fare vild eller vandre i M Ørket, ikke mere 
opleve Skuffelser og Lidelser, men hele Tiden skabe hundrede Procents 
Kontakt imellem sin indre Verden og den ydre Verden og derved være 
uden Hindringer for Oplevelsen af den lykkelige Skæbne at være "Et 
med Faderen" og leve i Kærlighedskulminationen: "Alt er saare godt''. 

Og vi vil saa afslutte nærværende Kapitel med et lille Overblik over 

den særlige Natur, de almengældende Tankeklimaer har i den jordmen· 

neskelige Sfære. Som vi nu allerede ved, er alt Bevidsthedsliv, al Op
levelse, enhver Fornemmelse, noget af en Bevidsthedsenergi, der /Ører 
sin Oprindelse tilbage til Villiemani/estationen. Den er saaledes udgØ· 
rende Aandsatmos/ære, er enten Skyer, Sommerbrise, Solskin, V arme, 
- eller Graavejr, Vinterkulde, Frost, Sne og Is. Vi kender alle, hver 
især, mentale Oplevelser, der kan hen/Øres under de nævnte Betegnelser. 
Og vi vil derfor her gØre os begribeligt, hvorledes disse sjælelige 

"Kulde-" og "V armeoplevelser", disse mentale "Vinter-" og "Sommer· 
manifestationer" i særlig Grad forekommer i den jordmenneskelige Op
levelsessfære. 

At mentale "Kuldemanifestationer" i overvejende Grad er domine
rende er naturligvis en SelvfØlge, eftersom nævnte Sfære udtrykker "det 
dræbende Princip" s Zone og dermed Sorgernes, Lidelsernes og Fejltagel
sernes og Ulykkernes Verden, hvilket altsaa er Modsætningen til den 
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Zone, der i "Livets Bog" udtrykkes som "Den guddommelige Verden". 
Da vi selv er med til at skabe Sfærens Natur, vil det her være gavn

ligt at se lidt paa selve den jordmenneskelige Zones Hovedatmosfære 

og derved faa et Indblik i dette vort Medarbejderskab i Skabelsen af 

dens "Vinter-" eller "Sommermanifestationer". Vi er maaske i særlig 
Grad frembringende den dræbende Kulde, der fryser alt til DØde, eller 

den spæde Solstraale, der begynder at varme og oplive alt omkring sig, 

eller vi er maaske noget af begge Dele, men mangler Evnen til at 

bringe disse to Energikontraster til fuldkommen Harmoni i vor Skabelse 

eller Manifestation og bliver derved skabende de forvirrende mentale 

Hvirvelvinde, Skypumper, OversvØmmelser eller andre stØrre Sympto
mer paa Uligevægt imellem Kræfterne, der er almengældende i den jord

menneskelige mentale S f ære. 

626. Igennem hele vort Materiale her i Afsnittet "Kosmisk Kemi" 
har vi set, at dette har været Tanker, Ideer og Analyser udelukkende 

haseret paa at oplyse J ordmennesket om et bestemt Felt, nemlig dets 

egen Tilværelses Gaade. At dette SpØrgsmaal er det absolut vigtigste, 

det mest aktuelle for Jordens mest fremragende udviklede Væsener, be

hØver vist næppe at kommenteres. At det ikke er det for alle jordmenne

skelige Væsener, er vist ogsaa en aahenlys Kendsgerning for ethvert al

mindeligt begavet Menneske. Der er jo ogsaa en hel Del Mennesker, der 

lever i Troen paa allerede at have erhvervet sig Livsmysteriets sande 

LØsning i F orm af Troen paa Jesus Kristus eller paa en anden af de frem

trædende store JordmenneskefØrere, ligesom der er andre, der lever i 
Modsætningen hertil. De tror slet ikke paa noget, ja, benægter alt, 

hvad de ikke selv kan forstaa. Og vi har saaledes her for os Grund

kilden til den samlede jordmenneskelige Tanke- eller Bevidsthedssfæres 
kosmisk-kemiske Sammensætning. Det jordmenneskelige Tankeklima vil 

altsaa i udstrakt Grad være en Reaktion imellem de her nævnte to Slags 

Væseners forskellige Tankeindstilling eller Opfattelse af selve Livet eller 

Tilværelsen. At disse to Slags Væseners Tanker og Handlinger maa blive 
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hØjst forskellige, alt efter deres Ophavs særlige forskellige Indstilling til 

Livet, er naturligvis en SelvfØlge. De Troende tror, de sidder inde med 

Livsgaadens LØsning, mener sig berettiget til at være Autoritet og moral

bestemmende overfor alle Medvæsenerne. Og de Benægtende tror, at 

de andre ligger under for Overtro og mener om sig selv, at de er de sande 

Autoriteter med Ret til at bestemme Jordens Morallove. Og saa er der 

endelig en tredie Kategori, hvis Væsener hverken er troende eller benæg· 

tende, men derimod er altforstaaende. De udgØr de sande Vise og er i 
Kraft af deres hØje Livskundskab fremtrædende som virkelige Moral

autoriteter. 
Da de to fØrste Kategoriers Væsener fremtræder i et overordentlig 

stort Flertal, medens den tredie Kategori kun eksisterer i et meget beske

dent Mindretal, er det givet, at Reaktionen af de to fØrstnævnte Katego

rier i Jordmenneskehedens Bevidsthedssfære eller Mentalverden i til

svarende Grad er overlegent dominerende. Og da de Vise ikke betjener 

sig af brutal Magt, men, i Kraft af deres egen store Forstuaelse af alle 

Ting, er tolerante og kærlige, bliver deres TankeudlØsning ligesom noget, 

der ikke kan blandes med de fØrnævnte to Kategoriers TankestrØmnin

ger. Først naar der er opstaaet en Slags Ligevægt imellem disse, kan der 

begynde at blive Kontakt med de Vises TankestrØmninger. 

627. Fra "Livets Bog" kender vi allerede de tre Slags Væsener. Igennem 

Syrnhol Nr. 3 og dets Tekst har vi erfaret, at den fØrste Kategori er V æ

sener, der i særlig Grad sanser eller oplever i Kraft af "FØlelse". Deres 

Intelligens er endnu ikke i særlig Grad taget i det religiØses Tjeneste, 

selv om den hos disse Væsener i stor Udstrækning er taget i det rent ma· 

terielle eller Økonomiske Livs Tjeneste. Disse Væsener maa derfor paa 

det religiØse Omraade være "troende" Væsener. Og denne deres Tro vil 

saa igen, alt efter som de endnu mangler Kærlighedstalent, gØre dem 

fanatiske paa det aandelige eller sjælelige Omraade. De er ganske ude 

af Stand til at bruge Fornuft eller Intelligens i det religiØses Tjeneste. 

De mener at være "eneste Salige" og fælder derfor hensynslØse Straffe· 
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eller Fortabelsesdomme over alle anderledes tænkende Medmennesker 

og skaber derved en vis mere eller mindre fremtrædende brutal F orfØl

gelseskampagne imod disse Væsener. 

Som det fremgaar af tidligere Beskrivelser af denne Kategori af V æ

sener bestaar den af flere Underafdelinger eller Grupper. Disse skal vi 

dog ikke atter komme ind paa her, men blot udtrykke, at disse Væsener 

tilsammen udgØr Ophavet til det fØrste fØrende Tankeklima i Jordmen

neskesamfundet. Da det i sin Hovedform er baaret af "FØlelse", medens 

Intelligens i dette kun spiller en meget ubetydelig Rolle, vil vi her i "Li

vets Bog' kalde dette Klima for "FØlelsesklimaet". Set fra et "kosmisk

kemisk" Synspunkt udgØr dette Klima altsaa noget af det Materiale, det 

Stof eller den Materie, mange jordiske Mennesker benytter i Skabelsen 

af deres daglige Liv og Bevidsthed og den hermed forbundne V æremaade 

overfor alt andet levende omkring sig. 

Da Intelligens i dette Klima spiller en meget underordnet Rolle, vil 

dets Reaktioner naturligvis i stor Udstrækning kollidere med Verdens

lovenes fØrende Logik. Og der opstaar saadanne mentale Naturkatastro

fer som: en altbeherskende "Intolerance", "ReligionsforfØlgelse", "Re
ligionstvang", "Inkvisition", fanatiske Tilbedelsesformer for den af de 

samme Væsener akcepterede Gud eller Guder og de herunder henhØ

rende Trosdogmer foruden den umaadelige Hale af mindre Former for 

OverfØrelse af de samme Bevidsthedstendenser paa mere almengældende 

Foreteelser i det daglige Liv, der ogsaa kendetegner disse Væsener. Vi 

mØder saaledes den samme intolerante, fanatiske Dyrkelse og Holdning 

i politiske Foreteelser, i Ægteskabsdetailler og Kønsmoral, ligesom den 

samme Fanatisme eller uintelligente og dermed ubeherskede Følelsestil

stand gØr disse Væseners Bevidsthed til Storpassage for Hævn, Misun

delse, Jalousi eller Skinsyge samt alle andre U d lØsninger af hensynslØs 

Egoisme eller Selviskhed. 

At dette Tankeklima ikke under nogen som helst Omstændigheder 

kan "frelse" Verden eller udfri Jordmenneskesamfundet af Lidelser er 
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naturligvis en SelvfØlge. Dertil er det i altfor hØj Grad blottet for virke

lig uselvisk Sympati eller absolut Kærlighed. 
628. Vi har saaledes her foran os en stor Zone i Tilværelsen, hvor 

Millioner af Mennesker den Dag i Dag fØdes, lever og skaber deres 

Skæbne og "dØr" uden at være kommet til Forstauelse af, at deres sær

lige Bevidsthedszone kun er udgØrende en enkelt "Bolig i Faderens 
Hus", en enkelt lille Provins i Guds altomfattende umaadelige Rige. 

Det hænder derfor ofte, at de i deres Jordliv er med til at stene 

alle de Væsener, der har hjemme i disse andre mentale Provinser og 

derfor maa tale med andre mentale Tungemaal, have andre aandelige 
eller moralske Sæder og Skikke. Det skal dog bemærkes, at nævnte T an

ke tilstand ligesom alt andet har Plads i KredslØbet eller Spiralen og der

for maa udvise en Skala af Trin fra Primitivitet til mere fuldkomne For

mer. Hvis nævnte Zone ikke eksisterede, vilde der jo være et manglende 

Led, et Hul, en Afgrund, der ikke var Bro over, i nævnte Skala. Samtidig 

er Zonen jo ogsaa medvirkende til at opfylde Mætteisen af den Hunger, 

der har fØrt de samme Væsener bort fra "Saligheden", bort fra Lyset. 

Zonen udgØr noget af den Kontrast til "den guddommelige V er den" s 

hØjeste Lys, som Væsenerne selv begærede eller hungrede efter, da de i 

deres himmelske Tilstand blev mæt af "Salighed". Og paa denne Maade 

vil Zonens indbyrdes lokale Disharmoni ikke være i Konflikt med V er

densstrukturens absolut fuldkomne Logik eller Facittet "Alt er saare 

godt". Samtidigt maa det ogsaa erkendes, at den, indenfor dens eget Om

raade og i dens hØjeste Fremtræden, kan yde meget skØnt, vi her vil ud

trykke under Begrebet "Kirkehelligdommen". Denne "Helligdom" be

staar altsaa af religiØse Templer, Kirker med tilhØrende maleriske Ud
smykninger, Altre, Lys, Sakramenter, Orgelbrus, Korsang, Ceremonier 

og Prædikener. 

Men disse Y delser kan ikke "frelse" Verden. De er kun en enkelt Zo
nes Detailler i det store Verdensalt. Denne Zone er kun en "F Ølelsessfære" 

og kan i sin hØjeste Fremtræden kun lØfte Menneskene op i en hØjere 
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"Stemning''. Den kan kun give dem Trosdogmer i Stedet for Viden og 

kan derfor aldrig blive nogen realistisk Tilfredsstillelse for Væsener, der 

ikke er prædestinerede herfor eller hØrer Zonen til. De Væsener, der 

hungrer og tØrster efter Viden, efter realistiske Kendsgerninger, de V æ

sener, der hungrer efter at se Guden i KØd og Blod, efter at se Morallove 

som identiske med absolut uundgaaelige Naturlove, kan her kun hØste 

Stene for Brød. 
629. At denne Form for Gudsdyrkelse kun er et Stadium paa Vejen, 

kun er en Zone i KredslØbet, og saaledes ikke udgØr den endelige eller 

færdige Form for Mentaludvikling eller FuldkommengØrelse af Bevidst

hedslivet, bliver til Kendsgerning igennem den Omstændighed, at V æ

senerne vokser ud af nævnte F Ølelseszone. De bliver mætte af Ceremo

nierne og overlegne overfor Dogmerne. Deres Skæbnes Ligestilling med 

alle de Væseners Skæbne, der eksisterer udenfor Zonen, gØr det efter

haanden til en lysende Kendsgerning, at de ikke i nogen som helst Ret

ning er favoriseret af Forsynet. De kommer ligesaavel ud for Ulykker, 

Krig, Lemlæstelse, materiel og sjælelig Lidelse, som alle de Væsener, 

der ikke er "frelste" og ikke har faaet "N aaden" eller "Syndernes For
ladelse". At dette efterhaanden maa skabe Mystik, Tvivl og Frafald fra 

Dogmerne og Troen og skabe Længsel og SØgen efter en ny LØsning paa 

Livets Gaade, skabe nye "Hvorfor", er naturligvis en SelvfØlge. Allerede 

Jesus var udsat for saadanne ny SpØrgsmaal og maatte love "de kom
mende Slægter" Svaret paa disse igennem "Talsmanden den hellige 

Aand". Vi ser da ogsaa, at Helligdomme, Kirker og Templer, hvor meget 

skØnt og guddommeligt de saa end har kunnet yde Menneskene, saa vil 
de dog ikke kunne give deres Tilhængere den absolut varige Tilfreds

stillelse med Hensyn til Livsmysteriets LØsning. Og vi bliver da ogsaa 

efterhaanden mere og mere Vidne til, at "Kirkehelligdommen" har faaet 

en overordentlig fremragende Konkurrent. Der er opstaaet en anden 

Form for Helligdom. Denne vil vi kalde "Skolehelligdommen". Den be

staar af Universiteterne, Læreanstalterne eller Skolerne. Denne "Hellig-
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dom" faar en stadig stærkere og stærkere Tilslutning, maa bygges op i 

stØrre og stØrre Paladser, maa rumme flere og flere Fakulteter eller Un

dervisningsfelter, maa skaffe sig mere og mere Undervisningsmateriale 

og Hjælpekilder i Form af Laboratorier, optiske Apparater, Teleskoper 

og Mikroskoper o. s. v. Her sØger Millioner og atter Millioner af V æse

ner Verden over hen for at sØge Oplysning og DygtiggØrelse i realistisk 

Viden og Kunnen, medens der samtidigt bliver flere og flere tomme 

Pladser i "Kirkehelligdommen"s Bænke- og Stolerader. Krigens Fakkel, 

som nævnte "Helligdom" netop vilde bekæmpe, lyser i overduadig Grad 

ind af dens Vinduer. Bombeeksplosioner, Kanontorden og DØdsrallen be

hersker dens Zones Kontinenter og overdØver dens Prædikener. 

Men KredslØbet fortsætter. Væsenerne er levende og kan ikke næres 

med Dogmer, der er blevet til Ruinhobe. De kan ikke leve i en Stenver

den, selv om den er udsmykket med Krystaller og Isblomster. De er af 

KØd og Blod. De Ønsker derfor at fØle det samme Hjertets og Blodets 
varmende Pulsslag som Kendsgerning i Livets Detailler udenfor, paa 

samme M aade som det forlængst er blevet til Kendsgerning i deres eget 

Indre. De maa derfor lægge Dogmeverdenen, Trosverdenen bag sig, de 

maa ud, bort fra Zonen. Livslovene betinger, at de maa fremad og opad 

mod det absolutte Lys, den evige Sandhed eller Livsgaadens LØsning i 
det Fjerne. 

630. Men hvorledes ser disse Vandrere nu ud?- Ja, til at begynde 

med har de naturligvis ikke en saa ædel Indstilling som den ovenfor 

nævnte. De karakteriserer sig derimod mere som identiske med de V æ

sener, man kalder "irreligiØse". De er alle Væsener, i hvem Intelligens

evnen er blevet altfor dominerende i Forhold til F Ølelsesevnen. Vi vil 

derfor udtrykke disse Væseners samlede Tankeatmosfære som "lntelli

gensklimaet''. De er kulminerende Skeptikere overfor alt religiØst. De 

overleverede religiØse Sandheder betragtes af de samme Væsener nær

mest som U d tryk for Naivitet og Overtro, fordi de udelukkende dØmmer 

disse efter den for en primitiv Opfattelsesevne tilpassede elementære 
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Terminologi, de samme Sandheder endnu i Dag doceres eller fremtræder 

i. Nævnte Terminologi er jo ikke beregnet paa en intelligensmæssig U d· 

redning, er ikke i noget som helst Øiemed bestemt til at skulle være en 
Analyse, men er derimod udelukkende skabt til kun at udgØre et stem· 

ningsfrembringende Ideal, analogt med Sakramenter og Daabshandlin· 

ger. Da nævnte Realiteter saaledes hovedsageligt er baseret paa at skulle 

være F Øde for Trosevnen, kan de naturligvis ikke blive af særlig Værdi 

for Væsener, der mere eller mindre har mistet denne Evne. Og de paa· 

gældende Væsener bliver da ogsaa betragtet af de "troende" som "van· 

troende", der, hvis de ikke "omvender" sig, bliver ,,fortabte". Disse saa· 

kaldte "vantroende" udgØr med al deres Skepsis og Antipati imod alt 

religiØst et overordentligt stort "Tankeklima" i J ordmenneskezonen. De 

danner en helt anden Bevidsthedssfære, en helt anden "Bolig i Faderens 

Hus" end de fØrstnævnte. Men det er ikke en "Bolig'', der ligger ved 
Siden af eller er et andet Sted henne i Rummet. De to "Boliger" op· 

tager det samme Rum, i fysisk Forstand. De strækker sig ud over de 

samme Kontinenter, de samme Oceaner, de samme Byer og de samme 

Lande. Deres Beboere rejser med de samme Skibe, Jernbaner, Omnibus· 

ser og Flyvemaskiner. De har fælles Gader, Veje, ja, har endog i stor 

Udstrækning fælles Huse, Fabrikker, offentlige Anlæg, Institutioner, 

Skoler, er Aktionærer eller Parthavere i samme Foretagender, Aktiesel· 

skaber, etc. De to "Boliger" befinder sig saaledes som nævnt i det 
samme Rum. Deres Adskillelse er udelukkende af aandelig Art. De 
er derfor heller ikke umiddelbart synlige for det almindelige Jordmen· 

neske. Og de er da ogsaa nærmest ukendt af dette Væsen, ja, endog Ho

vedparten af de to Sfærers egne Beboere aner endnu ikke disse deres 

egne mentale Hjemstavnszoners Eksistens eller Plads i KredslØbet og 

langt mindre deres Analyser. Men at de ikke desto mindre eksisterer 

kan altsaa ikke benægtes, saalænge der eksisterer virkeligt "troende" og 

virkeligt "vantroend e". 

De sidstnævnte Væsener har som fØr nævnt en altfor dominerende 
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Intelligens i Forhold til FØlelse. Denne Evnes Udvikling har forlængst 
kvalt deres Trosevne. De er blevet "Analysemennesker". De vil i deres 
LivsfØrelse kun arbejde med absolut haandgribelige, fysiske Realiteter. 
Alle Foreteelser, de ikke kan veje og maale, er for dem Unatur, Uvirke
lighed eller Overtro. Men dette behØver ikke at betyde, at saadanne 

Mennesker er virkeligt "onde". Tværtimod, der findes undertiden mange 

af disse Væsener, der maa udtrykkes som "gode" og fremtrædende med 

en nobel og fin Karakter, medens det omvendte undertiden er Tilfældet 

med de fØrnævnte "troende". Her kan meget ofte findes Mennesker 

af en meget "ond" og smaalig Natur, hvilket jo aldrig kan benægtes, saa

længe man her dØmmer alle anderledes tænkende saa haardt, straffer 

dem med Inkvisition, Baal, Brand og Fortabelsesdomme. De to Tanke
klimaer eller aandelige "Boliger" rummer saaledes i lige Grad baade 
"onde" og "gode" Mennesker i sig. Og det er derfor ikke saaledes, at 
man kan sige, at den ene Bolig er hØjere i Kultur end den anden. De 
har begge hver især lige akkurat den Mangel, der betinger, at deres 
"Beboere" hverken er fuldkomne eller salige. Der vil aldrig nogen Sinde 
kunne skabes den absolut "varige Fred" indenfor disse to Zoners Do
mæne. Dertil er hver Gruppes Individer for intolerante eller uforstaa
ende overfor den anden Gruppes berettigede Eksistens. Der vil derfor 

være Krig imellem de nævnte Zoners Væsener. De to Zoners Tanke

klimaer reagerer stærkt overfor hinanden. De "troende" regner de 

"vantroende" for "Syndere", for Væsener, der tilhØrer "Djævelen" eller 

andre "onde" Magter, hvis de ikke "omvender sig'', hvilket vil sige bli

ver "troende". Og de "vantroende" regner ikke med de "troende", 
fordi de er disse intelligensmæssigt overlegne. Og ingen af de to Grup

per forstaar den rette Sammenhæng og kan derfor ikke give hinanden 

den Respekt og Ret til Eksistens, de retteligt har Krav paa. En meget 

fejlagtig "kosmisk Kemi" opstaar. Tankereaktionerne bliver af dræhende 

eller krigsbefordrende Natur. Med andre Ord: de to Sfærers Tanke

klimaer bliver "giftige", bliver mentalt lemlæstende eller dØdbringende 
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for Individerne selv. Beviset herpaa er alle de overfyldte Sindssygeho· 

spitaler og Aandssvageanstalter, der forekommer Verden over, samt alle 

de af materiel Art forekommende Krigstilstande eller dræhende og blod

dryppende UdlØsninger, de nævnte Tankeklimaer affØder i Folkenes 

daglige Udformning af Livets Eksistens. 

631. Medens Bevidsthedsformen for "FØlelsesklimaet" s Individer i 

særlig Grad er baseret paa "Tro", hvilket vil sige paa andre V æ seners 

Beretninger, "Dogmer", Traditioner, Skik og Brug mere end indstuderet 

intelligensmæssig Analyse, er Bevidsthedsformen for "Intelligens

klimaet" s Væsener mere haseret paa intelligensmæssig Dokumentation 

end paa den blotte Tro paa andre V æ seners Udsagn. M en da "Intelligens· 
klimaet" s Væsener ikke har "kosmisk Sanseoplevelsesevne", bliver deres 

konstaterede Fakta kun identisk med de Realiteter, der kan sanses eller 

opleves, vejes og maales paa rent elementær fysisk Maade. Disse Væsener 

vil derfor slet ikke hØre Tale om Problemer eller Felter i Tilværelsen, 

der ligger paa et hØjere Plan end netop disse fysiske Fakta eller Fore· 

teelser. Alt, hvad der ligger over disse Ting, kan de ikke selv sanse. De 
har derfor kun Adgang til disse igennem andre Væseners Beretninger. 

Men da de ikke kan "tro", er de af Naturen nØdsaget til at være fØdte 

"Skeptikere", "Tvivlere" og "Benægtere" af alt aandeligt eller kosmisk 

Livs Eksistens. De benægter da ogsaa "UdØdelighed" eller "Reinkarna· 

tion". De er absolut immune overfor "Livsmysteriet" s virkelige LØsning. 
Deres Bevidsthed kan kun indstilles paa Livets daglige materielle Proble

mer. Men her kan de ogsaa blive ret dygtige. De ypperste kan saaledes 

udmærket blive dygtige Videnskabsmænd i rent materielle Felter. De 

store Strateger eller HærfØrere finder vi ogsaa i denne Zone. Men da 

deres Intelligens eller Analyseevne saaledes maa standse ved Livets 

fysiske Grænse, savner de Overblik over selve V erdensstrukturen. Og 

deres Analyser og Viden kan derfor kun henregnes til at være den virke

lige Aandsvidenskabs fØrste spæde elementære Begyndelse. Men det er 

som nævnt kun de ypperste af dette Klimas Væsener, der saaledes kan 
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betragtes som Forskere eller Videnskabsmænd. Den store Øvrige Del af 

nævnte Gruppes Væsener bruger kun deres Intelligens til Fordel for 

deres særlige materielle Begærs Tilfredsstillelse. Og paa dette Felt har 

mange af disse Væsener naaet en overordentlig Færdighed, ja, er lige

frem blevet Genier. Da de ikke tror paa nogen som helst hØjere For

skrifter om Gengældelse eller aandeligt Ansvar overfor deres Handlin

ger, men derimod udelukkende akcepterer den materielle Analyse, der 

ligger lige for, og som synes at være den mest fordelagtige, nemlig den: 

"Enhver er sig selv nærmest", bliver deres Genialiteter i stor Udstræk

ning omfattende Økonomisk Udplyndring af andre Mennesker saavel in

denfor som udenfor den juridiske Lovsfære. Vi finder her i dette Tanke

klima de mest fænomenale "Svindlere" eller "Bedragere", de stØrste, 

koldt beregnende "Forbrydere" og "Gangsters". "Røveri-" og "Banditvæ

sen" er saaledes udgØrende en stor Del af dette Tankeklimas Atmosfære. 

Som vi her har set, er ingen af de to beskrevne Tankeklimaer fuld

komne, men er derimod prædestineret til at skabe Disharmoni eller 

Befordring af "det dræbende Princip". Medens "FØlelsesklimaet" i sin 

S f ære rummer Væsener, der, kosmisk set, er uvidende og derfor maa 

opretholde sin Tilværelse ved Tro, hvilket er det samme som Suggestion, 

rummer "lntelligensklimaet" i sin Sfære Væsener, der ogsaa, kosmisk 

set, er uvidende, men alligevel har saa megen begyndende elementær 

materiel Viden, at de kan begynde at opretholde deres Tilværelse paa 

den. 

M edens de fØrste Væsener har et meget blomstrende eller frodigt, 

men "kunstigt'' og uintellektuelt Aandsliv, er de paa det materielle Om

raade af en tilsvarende mindre fremtrædende Natur. ]a, de betragter 

stundom de materialistiske Foreteelser som "syndige" eller i bedste Til

fælde som nØdvendige "Onder". Det omvendte er derimod Tilfældet 

med "lntelligensklimaet" s Væsener. Disse har intet realistisk hØjere 

Aandsliv, idet de ikke kan akceptere Foreteelser, der ligger udenfor 

fysisk Veje- og Maalekontrol. De er derimod i en altfor voldsom bevidst-
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hedsmæssig Indstilling til det rent materialistiske, hvilket de betragter 

som "eneste saliggØrende". Disse Væseners hØjeste Tankeliv strækker sig 

saaledes ikke op over den fysiske Horisont. Men da hele Livsmysteriets 

LØsning saa at sige ligger hinsides denne Horisont, vil de umuligt kunne 

dokumentere deres materielle Kendsgerningers absolutte Forhold og 

Plads i Livets store fundamentale KredslØb eller Spiralen. De FØlgeslut
ninger, de derfor maa drage af de materielle Kendsgerningers hØjeste 

Konsekvenser eller Forbindelse med Verdensaltets kosmiske Liv, giver 

dem intet som helst hØjere Aandsliv, idet de kun er i Stand til at fore

stille sig materielle Slutfacitter i M aal og V ægt. De kan derfor kun til

egne sig lutter "dØde" Facitter. De kan ikke, af de materielle Kendsger

ninger, uddrage hØjere Facitter i Form af "Livsytringer". Og Verdens

altet bliver derfor for dem ingen "levende" Verden. De kan ikke fore
stille sig Liv i anden F orm end deres egen materielle F orm og forfalder 

derfor meget ofte til at tro, at de selv og Medvæsenerne her paa ]orden 

er Livets eneste virkelige Udtryksformer. V er densaltet bliver derfor for 

dem en dØd Verden, en umaadelig Ørken af Energi, Bevægelse og Ska
belse uden- en Skaber. Og da den hØjeste Konsekvens heraf maa blive, 

at det er det dØde, der skaber det levende, det skabte, der skaber Skabe

ren, H uset, der skaber Bygmesteren, og BrØdet, der skaber Bageren 

o. s. v., kan denne Gruppe Væsener umuligt udtrykkes som virkelig 

"intellektuelle". 
632. Vi har saaledes her set to store Tankeklimaer, der umuligt di

rekte kan give sine Ophav "Intellektualitet". "lntelligensklimaet" saavel 
som "FØlelsesklimaet" giver sine Ophav kunstig og ufærdig Bevidsthed 

eller et illusorisk Aandsliv. At faa Overblik over Livet eller Verdensaltets 

Struktur og evige kosmiske Fremtræden igennem disse to Tankesfærer 
er saaledes absolut udelukket. M en det betyder naturligvis ikke, at 

nævnte Klimaer er uden Goder. Tværtimod, de udgØr hver især den ab

solut tilpassede Aands- eller BevidsthedsfØde for Væsener, der passer 

ind i "det dræbende Princip" s Zone i Spiralen. De kan udlØse Tilfreds-



Kosmisk Kemi 763 

stilleisen af alle de materielle Begær, Væsenerne har i nævnte Zone, 

ligesom de kan give dem alle de Erfaringer, der skal til for at faa 

Væsenerne til at længes imod hØjere Sfærer med skØnnere Lys og stØrre 

Kærlighed. 

Og da det er disse to store Tankeklimaer, der overskygger og beher

sker den jordmenneskelige mentale S f ære, er det ikke saa mærkeligt, at 

denne Sfære endnu ikke vil være at betragte som en "intellektuel" Sfære, 
men derimod maa være en Zone, der netop repræsenterer et Ocean af 

Overtro og Materialisme, en Himmelsfære, i hvilken man, i Kraft af sin 

manglende Evne til at se "Livsytringsfacitter" i Kosmos, tror paa eller 
dyrker DØden i Stedet for Livet, en mØrk og trist Natzone, hvor Fejlta

gelsernes Reaktioner maa være mangfoldige, og de heraf fØlgende Skuf

felser, Smerter og Lidelser maa være dominerende og gØre Sfæren til 

Hjemstavn for "Graad og Tænders Gnidsel". 

633. Men efter sorteste Nat fØlger klareste Dag, og saaledes ogsaa 

her. I den jordmenneskelige Sfære, i det dræhende Princips Zone, 

er der forlængst begyndt at gØre sig et nyt Tankeklima gældende. Dette 

Klima er nænnest en Hannonisering af Intelligens og Følelse. Denne 

Hannonisering fremkommer ved den Forvandling, som Individernes 

Tænke- og Sanseevne gennemgaar ved deres Oplevelse af Lidelserne el

ler alle det dræhende Princips mØrke Erfaringstilstande. Idet Individer
nes Helteideal eller Moral i denne Zone igennem en Række Jordliv 

ustandseligt er baseret paa at dræbe, og de paagældende Væsener fuld

stændigt lever paa at saa Forfærdelse, Lidelse, Undertrykkelse og Drab 

paa underlegne Væsener, det være sig Mennesker eller Dyr, kan 

saadanne Væsener umuligt selv blive ved med at undgaa FØlgerne heraf. 

l en Zone, i hvilken de skØnneste Idealer er Blodsudgydelse, saavel i 

Form af Livretter som i Form af Hævnakter, kan et Sympatiens og Kær

lighedens Paradis ikke eksistere. Og da KredslØbets evige Love betinger, 

at enhver Energi uvægerligt maa komme tilbage til det Jeg eller Livs

centrum, der er dens Ophav, og hvorfra den er udgaaet, bliver Zonen til-
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sidst til et desto stØrre "Helvede" for ethvert Væsen, jo mere det prak
tiserer det f Ørnævnte I de al. Dette vil igen sige, at det i Virkeligheden er 

det selv, dets Hævn, Mordlyst og Blodtørst rammer. Og med denne sta

dige Konfrontation med Mørket eller Lidelserne i dets eget Kød og Blod 

skal det nok tilsidst sØge at komme til at spekulere paa den, for det selv 

ukendte, Aarsag til dets natsorte Skæbne. Og denne Spekulation bringer 

det til at forsØge mange Eksperimenter i Skabelsen af Moral og Tilvæ

relse. Nogle af disse Eksperimenter giver positive Resultater, skaber en 

vis Form for Fred og Harmoni, medens andre mislykkes og skaber Li

delser og dermed Skuffelse og Nedtrykthed. Men saa længe der er Li

delse, og det heraf fØlgende Sortsyn paa Tilværelsen eksisterer, vil V æ

senet utrætteligt fortsætte sin Spekulation over Lidelsens Aarsag. Dets 

Liv og Tilværelse bliver efterhaanden Udtryk for et eneste stort "Hvor

for". 
634. Men i Kraft af de mange Lidelseserfaringer, Væsenet igennem 

Jordlivene har gennemgaaet, har det faaet en tilsvarende ny Evne. Denne 

Evne er det samme som det, vi kalder "Fantasi". Nævnte Evne er igen 

udelukkende baseret paa eller hygget op af "Erindringer" fra tidligere 

Jordliv eller Tilværelser. Og de "Erindringer", der saaledes har sat deres 

dybeste Spor i Væsenets Bevidsthed eller Fantasi, er naturligvis dem fra 

Lidelserne eller Pinslerne, det har gennemgaaet. Men "Erindringerne" 

herom adskiller sig fra Erindringerne fra dets nuværende ] ordliv der

ved, at medens disse hovedsageligt fremtræder i Dagsbevidstheden med 

fuld realistisk Detaillering, mangler denne ganske hos "Erindringerne" 

fra tidligere ]ordliv. 
Hvad er det da, der er tilbage i Bevidstheden af disse "Erindringer" 

fra denne Væsenets fjerne Fortid? - Det er en "Genkendelsesevne". 

Erindringernes store Rolle i Individets Sansning er, som bekendt, dette, 

at sætte Individet i Stand til at "genkende". Man vil saaledes lægge 

Mærke til i enhver Form for Sansning, hvor stor en Rolle denne "Gen

kendelsesevne" spiller. Hvis man staar overfor en Oplevelse, hvortil 
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man ikke kender noget Fortilfælde, kalder man det oplevede i en saa

dan Situation "noget nyt". Dette "nye" er man ganske uforstaaende over
for, i samme Grad som man mangler Fortilfælde af lignende Natur i sin 

Bevidsthed. Og man spekulerer over, hvad det mon kan være. Men 

denne Spekulation er netop kun en Mobilisering af ens Erindringsma

teriale. 

Hvis man nu i dette Materiale finder nogle Erindringer, hvis 

Detaillering er analog med nogle af Detaillerne i det nye, man staar 

overfor, vil man ganske automatisk forstaa disse Detailler, medens man 

vil være uden Forstand paa de Detailler, som man ikke kan finde Analo

gier til i sin Bevidsthed. Gaadens LØsning kan da kun erhverves ved ren 

praktisk UndersØgelse, hvorved man tilegner sig Kendskab til de ukendte 

Detaillers Natur og Virkefelt. Dette ny Kendskab bliver saa til "Erin

dringer", ved hvilke man kan genkende den samme Situation ved et nyt 

M Øde uden at skulle gentage den rent praktiske UndersØgelse. N a ar vi ser 

et J ernhanetog, behØver vi naturligvis ikke straks praktisk at undersØge 

dette for at konstatere, at det virkeligt er et Tog. Vor Genkendelsesevne 

paa dette Felt er saa stærk, at blot Lyden af Toget er nok til, at vi i Kraft 

af denne straks ved, hvad det er, vi har for os. Men hvis man nu tænker 

sig, en Pygmæ fra det indre af Afrikas Urskove pludseligt blev stillet 

overfor et saadant Kulturprodukt, vilde Foreteelsen, for ham, være 

ganske ubegribelig. Han har nemlig ikke oplevet noget Fortilfælde til 

den, for ham, nye Situation. FØrst efter at han er blevet fortrolig med 

Togets Natur og Bestemmelse, har han faaet de Erfaringer eller "Erin

dringer", ved hvilke han kan genkende Toget, hvis han bliver stillet 

overfor et nyt M Øde med dette. J a, Erindringerne giver ham endog saa 

stor en Udvidelse af Sansefeltet, at det ikke engang fordres, at Toget be

hØver at være af nØjagtig samme Detaillering eller Konstruktion for at 

blive opfattet eller genkendt som et Tog. Det samme gælder os selv. Hvis 

vi en Dag ser en lang Række sammenkoblede vognlignende Foreteelser 

fare fremad paa en anlagt Bane eller Vej, ja, der behØver ikke engang at 
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være Skinner paa denne Bane, og Toget kan være uden Lokomotiv med 

Skorsten og RØg, vil vore "Erindringer" om Damptoget alligevel give os 

en temmelig sikker Forestilling om, at det er en Art Tog, vi har for os 

i den ny Situation. Men som med Oplevelsen af Toget saaledes ogsaa med 

alle andre Foreteelser i Oplevelsen af Livet. Det er ikke saa meget de 

ydre bogstavelige Detailler ved en Foreteelse, som det er Princippet eller 

Kernen bag Detaillerne, vi bevarer i vor Erindring som et Middel til en 

Genkendelse af et nyt M Øde med den samme Foreteelse. Derfor kan F o

reteelsen til en vis Grad godt være forandret, og vi vil dog genkende den, 

ligesom vi var i Stand til det med Hensyn til Toget. Et Kulturmenneske 

skelner med Lethed imellem en menneskelig Frembringelse og N a turens 

Foreteelser, selv om det naturligvis ikke altid med det samme aner Frem

bringelsens særlige Natur eller Mission. 

635. Erindringen giver os saaledes Evnen til at genkende Princippet 

eller Kernen i beslægtede Oplevelser. Og vi kan derfor inddele den i 

to Faser. Den fØrste Fase er den, i hvilken vi alle oplever den som ren 

og skær "Hukommelse", og hvor den giver os en klar Detaillering af en 

særlig bestemt oplevet Foreteelse. Den anden F ase er den, i hvilken den 

ikke mere udgØr en klar bogstavelig Detaillering af den oplevede særlige 

Foreteelse og derfor kun er tilbage i Bevidstheden som en Kundskab om 

Foreteelsens Princip eller Kerne. 

M en et Kendskab til en Foreteelse, hvis Detailler vi ikke mere "hu

sker", fornemmer vi ikke mere som en "Erindring". Nu er den nærmest 

at betragte som en ny Evne eller et Talent. H vis vi tænker os, at et V æ

sen i sit nuværende J ordliv gennemgaar en meget svær Sygdom, f. Eks. 

Kræft, vil denne Oplevelse i dets Bevidsthed skabe en fremragende Vi

den om nævnte Sygdoms Detaillering eller Symptomer. I dets nuværende 

J ordliv vil denne Viden staa som en meget realistisk eller fundamental 

"Erindring" og udgØr altsaa Fase Nr. l. Men naar nævnte Jordliv for

længst er ophØrt, og det igen fØdes i et nyt Liv, har det ikke mere denne 

Viden som en bevidst "Erindring". Men at den, trods dette, alligevel er 
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til Stede i dets Bevidsthed kommer til Syne i dets Indstilling til eller 

F orstaaelse af enhver Kræftpatient, det eventuelt maatte mØde i det nye 

Jordliv. Det viser sig her, at det i særlig Grad har Evne til at sætte sig 

ind i nævnte Patients Kvaler og Lidelser, kan gØre sig den Syges Tilstand 

helt levende i sin egen Mentalitet. Dette vil igen sige, at det ubevidst kan 

forbinde dette sit MØde med Kræftpatientens Tilstand med sin egen for

tidige, men nu ukendte eller glemte, Oplevelse af den samme eller be

slægtede Ting. O g det er i Virkeligheden denne glemte O p levelses Prin

cip, der bliver levende for det, uden at det derfor bliver klar over, at 

dette Principslevende Billede i dets egen Bevidsthed af den andens Syg

dom i Virkeligheden kun er Reminiscenser af dets egen Oplevelse af den 

samme Foreteelse i en ukendt Fortid. Denne LevendegØrelse af andres 

Lidelser i Individets egen Bevidsthed sker udelukkende i Kraft af en 

ubevidst Mobilisering af dets egne "Erindringer" fra fortidige Liv, men 

fremtrædende i Fase Nr. 2. 

636. Hvis Væsenet derimod ikke har oplevet noget som helst i Ret

ning af Kræftsygdom eller en anden Sygdom af lignende Art, har det 

ikke noget, ved hvis Hjælp det kan levendegØre et andet Væsens nuvæ

rende Sygdom i sin egen Bevidsthed og kan derfor ikke realistisk fatte 

eller forstaa den. Og det vil derfor overfor et saadant Væsen fremtræde 

som "koldt'' eller "ufØlsomt". Med andre Ord, det har ingen Evne til at 

fØle "Medlidenhed". At det ikke har denne Evne vil saaledes igen sige 

det samme som, at det er ude af Stand til at fornemme eller sanse andre 

Væseners Lidelse i dets egen Bevidsthed. 

Vi ser saaledes her, hvor stort et Plus det er for det levende Væsen 

at have gennemgaaet Lidelser. Jo flere Lidelser, det i tidligere Liv har 

oplevet, desto stØrre Erindringskvantum kan det (om end ubevidst) 

mobilisere eller betjene sig af ved ethvert M Øde med andre Væsener, der 

befinder sig i Lidelse, eller med andre Ord, desto stØrre F orstaaelse har 

det af, hvad det ser eller bliver Vidne til. Og i tilsvarende Grad som det 

har virkelig Forstauelse af, hvad det bliver Vidne til af Lidelse, desto 
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stØrre MedfØlelse opstaar der i det samme Væsens Bevidsthed overfor 

Medvæsener i denne Lidelse. 

Men det er ikke alene i Lidelsesfelter, at Erindringerne overfØres til 
fremtidige Liv som Plus for Sanseevnen. Det samme Princip gælder na

turligvis ogsaa i alle andre Oplevelsesfelter og skaber ogsaa her For

staaelse. Og med den realistiske Forstuaelse svinder al Indignation 

eller Bitterhed bort. Væsenet bliver "tolerant". l samme Grad som et 

Væsen igennem Jordlivene har faaet Oplevelser paa alle forekommende 

jordmenneskelige Felter eller Foreteelser i det dræbende Princips Zone, 

i samme Grad faar det i sin Bevidsthed samlet sig Erindringsmateriale. 

Og jo stØrre Materiale, det saaledes har i sin Bevidsthed, desto mere kan 

det mobilisere til Hjælp for LevendegØrelsen eller Forstaaelsen af de 

samme Felter, naar det bliver konfronteret med disse i kommende nye 

Jordliv. Og desto mere Væsenet saaledes i sin Bevidsthed kan mobilisere 

til Hjælp for sin Forstauelse af de forskellige Foreteelser, det mØder i 

det daglige Liv, desto mere fuldkommen bliver dets Optræden overfor 

disse. Medens det i tidligere Jordliv blev fortvivlet og hjælpelØs i sin 

egen Lidelse og ganske ufØlsom overfor andre Væseners Lidelse, bliver 

det nu ganske rolig overfor sine egne og medfØlende overfor andres 

Genvordigheder. Medens det i tidligere Oplevelser af andre Væseners 

kontrære Forhold til dets egen Fremtræden, paa Grund af U videnhed 

(manglende Erindringsmateriale i de paugældende Felter), var ganske 

uforstaaende og derfor blev irriteret, blev vred og hadefuld paa disse 

Væsener, bliver det nu (paa Grund af det senere erhvervede, men nu 

ubevidste, Erindringsmateriale fra de samme Felter), fuldt ud virkelig 

forstuaende overfor de paugældende Væsener. Og hermed falder hele 

Grundlaget bort for Indignation og Vrede. V æ senet bliver stiltiende, 

men hjælpende og vejledende, hvor det kan. Og det gamle Ord, 

"den kloge tier altid stille", faar her en vis logisk Begrundelse. Det 

er et saadant Væsen, der "vender den hØjre Kind til, naar det bliver 
slaaet paa den venstre". Det ved, at ethvert Væsen, der manifesterer 
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U fuldkommenhed, ikke ved, hvad det gØr, og at al Indignation og In
tolerance imod et saadant Væsen derfor er uretfærdig og saaledes baade 
uberettiget og taabelig. 

Man forstaar her den enonne Betydning, de fortidige Oplevelser har 

i Individets Udfonnning af dets nuværende Liv, og hvorledes denne 

Udfonnning igen faar Betydning for det samme Væsens kommende nye 

J ordliv. Og det er let at indse, at Væsener med overduadigt Erindrings
materiale fra Lidelsesfelter i fortidige J ordliv maa være ganske ander
ledes i deres Bevidsthed og Fremtræden i deres nuværende J ordliv end 
de Væsener, der endnu kun har relativt lidet Erindringsmateriale fra 
nævnte Liv. Og disse fØrstnævnte Væsener bliver da ogsaa her at ud

trykke som J ordzonens "Ældste", selv om denne deres Identitet natur
ligvis er ganske uafhængigt af deres nuværende fysiske Alder. Det er de 

ypperste af disse erfaringsrige V æ sener, vi kalder "Vismænd", virkelige 

"Profeter" og "VerdensgenlØsere". Det er disse sidstnævnte Væsener, 
der er Jordmentalitetens "Salt" og frier Menneskeheden fra Fortabelse el
ler Fordærv, alt eftersom den faar udlevet Lidelseszonen og raaber efter 

Livsmysteriets LØsning, raaber efter Fred og Harmoni. Det er "Verdens
genlØserne", der fØrer Menneskeheden imod den hØjeste Kultur, der 
mere og mere er baseret paa Aand og Intellektualitet. 

637. Foruden "FØlelses-" og "lntelligensklimaet", der er de tilsva
rende FØlelses- og Intelligensmenneskers Tankemanifestationer, er der 
saaledes ogsaa til Stede i Jordzonen en Serie af de ovenfor nævnte erfa· 
ringsrige Væseners T ankemanifestationer, der ligeledes bliver til et 
Tankeklima. Dette vil efterhaanden komme til at beherske hele Menne
skeheden og dermed udfri den fra Dyrets Tilstand, fra Krig, Lemlæstelse 
og Lidelse og i Stedet for den nuværende dØdbringende Disharmoni sætte 

en "varig Fred" s lysende Straaleglans ind i dens fremtidige Væsen. Og 
alt eftersom Jordmennesket faar beriget sig med Lidelseserfaringer og 

kan begynde at anvende sin Intelligens i Medlidenhedens eller Humani

tetens, Tolerancens eller den virkelige Næstekærligheds Tjeneste, er det 
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med til at befrugte, vedligeholde og formere dette nye verdensfrelsende 
Tankeklima. 

Og da Fundamentet for hele dette Tankeklima, som her er vist, er 

baseret paa Konsekvenserne af Erfaringsrigdom fra tidligere Lidelses

zoner, Krigsskuepladser og ]agtterræner, Fængsler og Torturkamre, fra 

Hadets og Hævnens bloddryppende Dramaer, fra dØdbringende Reli

gionskampe og fra Kampe om Guldet eller materielle Værdier, fra Kam

pen om Positioner, "Ære" og Magt, om Ægtemager, Elskerinder og Bej

lere, fra Sjælekampene i Seksualismens Polbaners ulykkelige Træng

setszoner saavel som fra kulminerende Lysinspirationer fra de samme 

KØnsbaners Passage ind i den guddommelige Faders evige Straaleregio

ner, er vi nØdsaget til at maatte erkende, at med denne Erindringssam· 

ling i Bevidstheden begynder fØrst den virkelige Forstauelse af Livet. 

Og vi bliver derfor nØdsaget til at bedØmme vedkommende Væseners 

Tankeklima som det eneste absolut virkeligt "intellektuelle". Og vi vil 

derfor udtrykke dette Tankeklima som "Intellektuelklimaet". 

638. Og med de her paaviste tre Tankeklimaer er vi naaet frem igen· 

nem Analysen af Jordmenneskezonens mentale Grundatmosfære. Hvor

ledes denne Atmosfære udgØr det absolut livsbetingende Element for 

J ordmenneskets Oplevelse af Livet, er Materiale for dets kosmiske Kemi 

eller Skabelsen af dets Skæbne, og hvorledes samme Væsen, som FØlge her· 

af, gennem disse tre Klimaer kan aabne Lysets Porte for sig selv og vandre 

ind til den Herlighed, det havde hos Faderen, fØr Jordzonen blev til, 

er Analyser, vi vil faa manifesteret i næste Kapitel af "Livets Bog''. Og 

vi skal derfor, som Afslutning paa nærværende Storkapitel af nævnte 

Bog, blot lige rØbe, at i Kraft af den Harmoni og Ligevægt, der med det 

tredie Tankeklima opstaar i Væsenets Bevidsthed, bliver det samtidigt 

Kanalfor Spiralens femte Grundenergi "lntuitionsenergien", der efter

haanden fremkalder det samme Væsens M Øde med "den store F Ødsel", 

hvorved det faar "kosmisk Bevidsthed", bliver Livets Herre, bliver "eet 
med Faderen". Med nævnte femte Grundenergis Indtrængen i det ny 
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Tankeklima, bliver dette saaledes identisk med "Den hellige A and", der 

igen er det samme som den hØjeste F orm for Sanse- og Skabelsestilstand, 

den allerhØjeste Form for Bevidsthedsliv. Den er selve Kulminationen 

af Oplevelsen af den absolutte Virkelighed, ja, er Oplevelsen af Gud

dommens egen Bevidsthed. 

Dette begyndende ny Tankeklima er det samme som en Indtrængen 

af et hØjeste Intellektualitetens lysende Solskin i jordmenneskelige nat

sorte Skygges/ærer. Det er den guddommelige Aands Passage hen over 

"Vandene'', hen over Verden, hen over Kontinenter og Oceaner. Og der, 

hvor Guds A and saaledes gaar hen over J orden, vil Fredens lyse V el

signelse gennemstraale alt. Og se, paa det guddommelige Almagtsbud skal 

vor Klode fortsætte sin Færd frem igennem H i m len, ind igennem Sole

og Stjernebyer og kaste Guds Aands Straalevæld videre ud over frem

mede Verdener, Planeter og Menneskeheder. Og overalt i denne, dens 

Passage i Solenes Sfære, vil dens Tankeklimaer være det samme som Op
levelsen af den Almægtiges Nærhed, være Oplevelsen af, at det er hans 

evige Aand, der stadigt lyser, flammer og straaler i Universet, Kosmos 
eller Livet. 
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1. rigtig, læs: rigtigt. 
8. ligegyldige, læs: ligegyldig. 

30. paalidelig, læs: paalideligt. 
20. enkel, læs: enkelt Energikomh. 
11. forfærdelig, læs: forfærdeligt. 
12. forfærdelig, læs: forfærdeligt. 
24. mulig, læs : mulige. 
13. analog, læs: analoge. 

3. samme dets, læs: det samme som dets. 
6. Former for Oplevelser, læs: Former for Oplevelse. 

23. psysisk, læs: psykisk. 
26. 242, læs : 342. 
16. dette, læs: denne. 
11. jævnlig, læs: jævnligt. 
28. Sjælefludier, læs: Sjælefluida. 
4. Sjælefludier, læs: Sjælefluida. 

21. hurtig, læs: hurtigt. 
4. at Tanken direkte lystrer, læs: at Tanken direkte bearbejder. 

31. hundrede Procets, læs: hundrede Procents. 
16. dets Grænser, læs: dens Grænser. 
14. blive, læs: bliver. 
20. glide, læs: glider. 
24. sin Udødelighed, læs: deres Udødelighed. 
14. Forplaning, læs: Forplantning. 
10. i denne, læs: I denne. 
26. makroskosmiske, læs : makrokosmiske. 
11. men det mærkes, læs: men den mærkes. 
11. afskedkomme, læs: afstedkomme. 
25. delvist, læs : delvis. 
26. med Skabelsen, læs: ved Skabelsen. 
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Livets Bog 

l. men det, læs: men den. 
2. Det har, læs: Den har. 
2. øjeblikkelig, læs: øjeblikkeligt. 

13. hvilket, læs: hvilke. 
12. hvilket, læs : hvilken. 
28. vort, læs: vor. 

2. reel, læs : reelt. 
3. De, læs: Det. 

12. 13. 14. den, læs: det. 
19. "kosmisk Kemi", læs: "kosmiske Kemi". 
30. langsomere, læs: langsommere. 

7. letforstaaelige, læs: letforstaaelig. 
12. forgaa, læs: foregaa. 
22. at der ikke eksisterer, læs: at der eksisterer. 




