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Åbenbaringer
Af Annie Besant & C. W. Leadbeater

Fra On Reveleations

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Afsender og modtager
Det er en åndsvidenskabelig kendsgerning, at åbenbaringer kun kan komme fra 
mestrene eller fra oplyste skikkelser, der står over dem i det åndelige hierarki, og 
på det høje niveau beskæftiger alle sig med spørgsmål, der har den allerstørste 
betydning for Jorden og menneskeheden.

Som eksempel på en åbenbaring kan man nævne Den Hemmelige Lære af H.P. 
Blavatsky.1 Selv om der i kanaliseringen uundgåeligt opstod fejl i det omfattende 
arbejde – for det oplyser H.P. Blavatskys selv – så skyldes det, at den viden og vis-
dom, der blev givet af mestrene, skulle opfattes og reproduceres af H.P. Blavatsky, 
som var mestrenes elev, for hun fungerede som en slags sekretær for dem. I pro-
cessen opstår der uundgåeligt fejl pga. modtagerens ufuldkommenhed − ikke pga. 
manglende viden hos mestrene.

Hvis eleven ikke er underordnet en afsender, og hvis det er eleverne selv, der skriver, 
er der ikke tale om åbenbaringer, men udelukkende om iagttagelser, konklusioner 
eller ræsonnementer, og de er underlagt alle de almindelige regler, der gælder for 
in-formationer af den type. Elevens kraft er på ethvert tidspunkt begrænset, og det er 
kun muligt at gøre iagttagelser inden for rammerne af den kraft, der er til rådighed. 
Efterhånden som eleven udvikler sig, øges kraften, og når eleven efter forøgelsen 
af kraften igen iagttager et bestemt fænomen, som tideligere blev studeret, ser 
eleven meget mere end tidligere. Det medfører, at iagttagelsen beskrives mere 
fuldstændigt, som på mange måder er anderledes. Senere vil eleven se relationer, 
som før var usynlige, og det kan ændre beskrivelsen af de omgivende fænomener.

1 Et andet eksempel på åbenbaring er Alice A. Bailey, som modtog 12.000 sider avanceret 
esoterisk materiale fra mesteren Djwhal Khul.
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Solsystemet på flere niveauer
I en slags vision vil man eksempelvis kunne se solsystemet som flere separate 
planeter, der cirkler rundt om en central sol. Men ved en vision på et højere niveau 
ser man solsystemet som en gigantisk lotusblomst, der er udfoldet i rummet, og 
hver synlig planet befinder sig ved spidsen af et kronblad. Er det første syn så det 
rigtige? Både ja og nej. Visionen er rigtig på sit eget plan, men udtrykket ændres 
i bevidstheden på iagttageren, når den mere subtile vision ses på et højere plan.

Hvis man med sine fysiske øjne ser et menneske, der laver hurtige hvirvlende be-
vægelser med en flammende fakkel, vil man sige, at man ser en lysende cirkel. 
Er det rigtigt? Både ja og nej. Man ser en lysende cirkel, men der er ingen cirkel. 
Der er kun et lysende punkt, som bevæger sig så hurtigt, at de lysende punkter 
overlapper hinanden og giver et billede af en sammenhængende lysende cirkel.
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Iagttagelser
Ved offentliggørelse af iagttagelser vokser enhver videnskab, men hvis iagttagelser 
overhovedet skal offentliggøres, skal de udelukkende betragtes som det, de er − 
simple iagttagelser − ikke som åbenbaringer. De skal underkastes uddybning, modi-
fikationer og korrektioner på baggrund af yderligere iagttagelser. Iagttagelser har 
brug for gentagelse og kontrol. Gentagne iagttagelser er nødvendige for at verificere 
og fremskaffe underbyggende detaljer. Iagttagelser er altid kun delvis korrekte, og 
de skal kunne ændres eller forkastes på baggrund af nye iagttagelser.

Man kan f.eks. sammenligne et forskningsmæssigt udsagn om atomet med udsagn 
i ældre esoterisk litteratur. Her taler man om bobler, der kan betragtes som ”stof, 
som tiltrækkes fra alle sider i det uendelige rum for at opbygge solsystemet”2 − 
herunder de ”syv stoftyper”, der skal fortættes på grundlag af urstoffet.

En enkelt boble kan evt. midlertidigt betragtes som et atom fra Adi-planet3 (svarer 

2 Lucifer, p. 17
3 Adi svarer til det logoiske plan. Adi betyder ”den første”, ”det oprindelige”, ”det højeste” 
(i relation til bevidsthedstrin). Adi kaldes også ”Universets grundvold”, ”Universets støtte” 
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til det logoiske plan), og derfor kan man forestille sig, at dengang Logos indledte sit 
manifestationsarbejde var der ikke andet end en substans eller masse, som bestod 
af adskilte ækvidistante4 bobler. Man ved intet om Logos’ arbejde på det meget høje 
bevidsthedsplan, men hvis man ræsonnerer ved hjælp af analogiloven,5 kan man 
antage, at der også blev skabt underplaner, som er et resultat af Logos’ indsats for 
at besjæle de former, der er sammensat af grupper af boblerne.

Boble-atomer
Da Logos i kraft af sin vilje skabte det næste bevidstheds- og eksistensplan, lod 
Han en bølge af sit liv strømme ud, og bølgen havde en bestemt bølgelængde, som 
er tanmatra6 for planets fremtidige atomer. Med sig medbragte atomet næsten 
alle boblerne i systemet, men det efterlod en uendelig lille del af helheden, som 
udgjorde Adi-planets stof. Da livsbølgen strømmede ud, viste den sig derfor i en 
anden form end på Adi-planet. Atomet fungerede ikke længere ved hjælp af simple 
bobler, for atomet dannede nu en mere kompleks form, der bestod af 49 bobler. På 
det lavere plan er atomet, der består af 49 bobler, den enhed eller de byggesten, 
som blev brugt til opbygningen, selv om det, der opbygges på det meget høje 
bevidsthedsplan, befinder sig helt uden for menneskets fatteevne.

Da det tredje plan skulle skabes, skete udstrømningen ikke fra det underplan, som 
allerede var blevet udviklet. Atomet fra det nirvaniske plan (svarer til det atmiske 
plan), er heller ikke skabt direkte ud af de 49 boble-atomer, der allerede eksisterede. 
Glem ikke, at de atomare underplaner alle er forbundet, og de udgør det, man 
kan kalde ”en genvej” i opbygningen. Logos sendte en frisk bølge, der greb fat i 

og ”Universets livskilde”.
4 Ækvidistant vil sige ”som er lige fjern fra, eller som har lige stor afstand til noget”.
5 Analogiloven siger: ”Som foroven således også forneden”.
6 Tanmatra er et sanskritord, der betyder rudimentær eller subtilt element, som kun er 
potentielt.
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næsten alle Anupadaka-atomer7 − og Logos efterlod kun det, der er nødvendigt for 
arbejdet på det monadiske plan. Atomerne blev skyllet væk af bølgen. Da de blev 
skyllet væk, blev de spaltet op og reduceret til deres grundlæggende bobler, og de 
samme bobler blev øjeblikkeligt genskabt som atomer af en helt anden slags, som 
hver indeholder 2.401 bobler. Processen blev gentaget indtil det fysiske plan var 
nået, og der blev kun efterladt tilstrækkeligt meget materiale på hvert plan, som 
var nødvendigt for den planlagte udvikling, som skulle foregå på planet.

Iagttagelser skal efterprøves
I en artikel i The Aether of Space blev en 
anden proces beskrevet, for her blev det 
forklaret, at et fysisk atom ikke er bygget 
direkte af astrale atomer, og derfor kan det 
ikke spaltes i astrale atomer − men hvis den 
kraft, der besjæler et fysisk atom presses 
tilbage ud over grænserne for den fysiske 
tilstand, opløses det fysiske atom i dens 
14.000.000.000 grundlæggende bobler, 
som straks omorganiseres i 49 astrale ato-
mer. Hvis kraften presses tilbage ud over 
grænserne for astralplanet, vil de 49 astrale 
atomer igen blive opløst i separate bobler, 
og den samme kraft vil øjeblikkeligt besjæle 
2.401 mentale atomer, som imidlertid bare 
er en ny organisering af den samme gruppe af bobler, der oprindeligt udgjorde 
det fysiske atom. Det er grunden til, at det er forkert at tale om at spalte et fysisk 
atom i astrale atomer, og det er også forkert at tale om at danne et fysisk atom af 
astrale atomer, for før ændringen kan finde sted, skal de astrale atomer opløses i 
deres grundlæggende bobler, og de skal omorganiseres på en helt ny måde. Men 
det skal desuden bemærkes, at et fysisk atom ikke er sammensat af bobler, men 
de, der tidligere har været en del af de astrale atomer, er ligesom astrale atomer 
udelukkende blevet dannet af bobler, der tidligere blev dannet af en gruppe af 
mentale atomer.

Ved nedstigningen består hvert bevidsthedsplan udelukkende af bobler, der tidligere 
har erfaret de ovennævnte planer − men ved hver overgang fra plan til plan, 

7 Anupadaka, betyder ”forældreløs”, ”selveksisterende”, ”selvskabt” eller ”født uden for-
ældre eller ophav”. Det er det næsthøjeste plan i systemet – det monadiske plan eller ån-
dens plan.
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springer de et øjeblik tilbage til den oprindelige tilstand som separate bobler, og 
organiseringen i det nye og lavere atom skabes af en ny livsbølge fra Logos, og 
dermed kommer Logos til udtryk i stadig større begrænsninger af sin natur. I de 
tidligere undersøgelser overså de clairvoyante forskere den lynhurtige opløsning og 
omorganisering, og de så kun, at der, hvor det fysiske atom havde været, befandt 
de astrale atomer sig nu. Forskerne konkluderede for hurtigt, at den ene blev spaltet 
direkte ind i den anden.

De hvirvlende byggesten
Som sagt er hver ny livsbølge fra Logos en tanmatra – et potentielt element – og 
den akse, kraftstrømmen følger for at skabe den nye organisering, er tattva.8 Og 
det bestemmer størrelsen og formen på atomet, men det, man kan kalde atomets 
overflade eller ”væg” − de ”hvirvlende byggesten”, som omtales i Lucifer − er ikke 
en virkelig overflade eller væg. Den er illusorisk, på samme måde som cirklen af 
den hvirvlende fakkel er en illusion, selv om den så ud som en cirkel. Det var en 
kendsgerning, som ikke blev bemærket i de tidligere undersøgelser.

”Skallen” er kun tilsyneladende. Det er derfor en 
kendsgerning, at involutionsprocessen9 tidligere 
var ufuldkomment beskrevet, for iagttagelser af de 
enkelte planer viser, at de forårsages af boblerne, 
der forlader et eksistensplanet for at danne atomer 
på det efterfølgende plan.

Når der her er gået i detaljer med emnet, er det dels 
som svar på spørgsmål, der er stillet af mennesker, 
som studerer åndsvidenskab, og dels for at minde de 
studerende om, at alle forskernes iagttagelser kan 
ændres, korrigeres og underbygges af nye detaljer, 
for gentagne iagttagelser giver voksende indsigt og 
stigende kendskab til fænomener på de forskellige 
eksistensplaner.

8 Tattva repræsenterer bevidstheden, energien eller den åndelige side af en skabning. Tat-
tva er det indre åndelige lys. Tattva er de linjer, der danner et atoms form, grundakserne 
for atomets vækst og aksernes vinkelforhold.
9 Involution vil sige bevægelse ind i eller indvikling i stoffet, mens evolution er bevægelse 
ud af eller udvikling væk fra stoffet.
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Iagttagelserne vil mange forveksle med åbenbaringer, fordi der er tale om udforskning 
af guddommelige principper og lovmæssigheder, men selv om forskningen foregår 
med metafysiske evner, befinder den sig inden for det videnskabelige område. 
Derfor er der ikke tale om åbenbaringer men om iagttagelser.
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