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Det fysiske legeme
Af Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Hvad er et princip?
Når det siges, at det faste fysiske legeme ikke er et princip, virker det ofte forvirrende 
for de mennesker, der studerer åndsvidenskab. Denne kendsgerning understreges 
kraftigt af H.P. Blavatsky. Mange er tilbøjelige til at tro (hvis de da ikke er esoteriske 
fanatikere), at hun tager fejl, og at hun bevidst vildleder de studerende. Men det er 
en misforståelse, som skyldes, at der kun findes begrænset viden om, hvad et princip 
er, når det betragtes som et begreb. Kun ved at forstå, hvad der åndsvidenskabeligt 
set menes med begrebet, kan man forstå sandheden i denne information.

Hvad er et princip dybest set? Et princip er noget, som set fra en makrokosmisk 
synsvinkel er under udvikling på hvert af de syv planer − de syv underplaner af 
det kosmisk fysiske plan. Et princip er en spire eller et kim på hvert underplan, der 
besjæler et aspekt af den guddommelige bevidsthed, som er under udvikling. Det 
er det, der essentielt er relateret til forskellige former for sensitivitet. Og det er det, 
som legemerne fornemmer, at de kan respondere på under udviklingen.
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Et bevidsthedskim
Et princip er et bevidsthedskim, der rummer alle muligheder til at opnå fuld 
bevidsthed på alle niveauer af guddommelig aktivitet. Et princip kan give viden om 
omgivelserne og gøre det muligt at respondere bevidst på dem. Et princip er årsag 
til, at en trinvis udvikling af sensitivitet bliver mulig og uundgåelig, og mennesket 
vil til sidst opnå erkendelse af det guddommelige.

En automat
Det fysiske legeme − og i langt mindre grad det astrale og det mentale legeme 
− fungerer automatisk som enheder i et guddommeligt responsapparat − en 
mekanisme, der sætter “det himmelske menneske”, den planetariske Logos og det 
åndelige menneske i stand til at bruge dette redskab til bevidst at komme i kontakt 
med den guddommelige plan og hensigt og at respondere på den. På nuværende 
tidspunkt er det kun det fysiske legeme, der er så fuldt udviklet, at det ikke skal 
udvikles mere i det planetariske system, undtagen i den udstrækning et åndeligt 
menneske er i stand til at påvirke det − og så vil det meste af påvirkningen ske i 
det æteriske legeme og ikke i det faste fysiske. Dette forhold er i høj grad vigtigt, 
men forstås næsten aldrig.

Det faste fysiske legeme nåede højdepunktet i sin udvikling i det forrige solsystem 
(når det vurderes logisk og ud fra hierarkiske processer). Det fysiske legeme var 
dengang det guddommelige mål for hele evolutionsprocessen. Det er ikke let for 
nutidens menneskehed at forstå det, og det er ikke muligt eller hensigtsmæssigt 
at oplyse om de evolutionære stadier, som det guddommelige redskab gennemgår 
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som en forberedelse til den opgave, den skal udføre i det nuværende solsystem. 
I denne guddommelige inkarnation, som Planetlogos gennemlever ved at benytte 
planeten Jorden som sit redskab, er det fysiske legeme ikke et mål for udviklingen, 
men ganske enkelt noget, der eksisterer og må accepteres og koordineres i den 
generelle udviklingsplan. Planen vedrører udelukkende udvikling af bevidstheden.

Det æteriske legeme
Det fysiske legeme er ganske enkelt (hverken mere eller mindre) et legeme for 
bevidsthed på det fysiske plan. Opmærksomheden skal i stedet rettes mod det 
æteriske legeme, som er et udtryk for de subtile indre legemer og deres iboende 
bevidsthed. Det fysiske legeme er vigtigt, fordi det skal rumme bevidstheden og 
reagere på enhver form for bevidst respons − lige fra den laveste mennesketype 
op til den holistiske bevidsthed hos et menneske med tredje indvielse. 

Legemerne og formerne for det iboende bevidste liv i de tre naturriger under men-
neskeriget har et tilsvarende, men ikke lige så vanskeligt problem. Her tænkes der 
dog kun på menneskets fysiske legeme, som ikke er et princip, fordi det ikke er et mål 
for udviklingen. Det fungerer ikke som en spire eller et kim i en udviklingsproces. Alle 
de forandringer, der kan skabes i det fysiske legeme, er sekundære set i relation til 
at opnå bevidst respons på erkendelsen af en fremspirende guddommelighed. Det er 
nødvendigt at understrege denne realitet på grund af forvirringen i menneskehedens 
holdning til emnet.

Ikke et princip
Sammenfattende kan det siges: Det 
fysiske legeme er ikke et princip. Det 
fysiske legeme skal ikke være den 
vigtigste genstand for aspirantens op-
mærksomhed. Det reagerer automa-
tisk på den bevidsthed, der er under 
udvikling i alle naturriger. 

Det fysiske legeme fortsætter med at 
være det redskab, der bliver påvirket, 
og ikke det, der har en iboende evne til 
at påvirke. Det fysiske legeme har in-
gen betydning i den skabende proces, 
for det er en modtager, og derfor er 
det ingen igangsætter af skabende 
aktivitet. Det, der har betydning, er be-
vidstheden, for den er under udvikling 
– og dermed menes der det iboende 
åndelige menneskes respons på livet, 
omstændigheder, begivenheder og om-
givelser. Det fysiske legeme reagerer 
udelukkende automatisk.

Et tilbageskridt
Når det fysiske legeme fejlagtigt bliver genstand for opmærksomhed, er det tegn 
på tilbagegang. Det er grunden til, at det er uheldigt og desuden ikke på linje med 
den guddommelige hensigt at rette opmærksomheden for koncentreret på fysiske 
discipliner, vegetarisme, diæt, faste, fitness og på de nuværende metoder til (såkaldt) 
mental og guddommelig healing.
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Derfor er en alt for yderliggående hensyntagen til og en overdreven fokusering på 
det fysiske legeme et tilbageskridt, der kan minde om israelitterne, dengang de 
dansede omkring guldkalven. Det er en tilbagevenden til noget, der engang var 
vigtigt, men som i nutiden bør tillægges en langt mindre vigtig rolle.

Det fysiske legeme skal placeres under bevidsthedens tærskel.
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