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Kosmisk Evolution
af Alice A. Bailey

Fra The Consciousness of the Atom1

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Østens gamle skrifter oplyser, at den kosmiske evolution er nært knyttet til 
Store Bjørns syv stjerner, Plejadernes syv stjerner og Sirius, som alle har en 
meget nær forbindelse med Solsystemet og en speciel intim psykisk-magnetisk 
relation til systemets Sollogos.

Ifølge åndsvidenskaben er målet for stofatomet selvbevidsthed, og for et væsen, 
der udvikler sig gennem en planet, kan målet være gudsbevidsthed. Men når 
det gælder Sollogos, er det vanskeligt at finde det rette ord, selvom Sollogos 
naturligvis også har et evolutionsmål. Man kan eventuelt kalde målet for ”absolut 
bevidsthed”.

For at anskueliggøre dette forhold, kan man tage udgangspunkt i, at det fysiske 
legeme består af en mængde små liv, celler eller atomer, der hver især har deres 
egen separate bevidsthed. Det svarer til deres selvbevidsthed. Fra atomets 
synspunkt kan den fysiske krops bevidsthed som helhed opfattes som dets 
gruppebevidsthed.

Så er der menneskets − tænkerens − bevidsthed. Det er mennesket, der beliver 
det fysiske legeme og får det til at gøre, som mennesket vil. For atomerne i 
den fysiske krop repræsenterer mennesket det, man kan kalde gudsbevidsthed. 
Menneskets selvbevidste opfattelse er lige så fjern fra atomets, som Sollogos’ 
bevidsthed er fra menneskets.

1 Alice A. Bailey: The Consciousness of the Atom, s. 153-158
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For atomet i menneskets fysiske krop kan denne logoiske bevidsthed kaldes 
”absolut bevidsthed”. Denne tanke kan man overføre til det menneskelige og 
det planetariske atom, og analogien fortæller, at Sollogos udvikler sig i retning 
af en bevidsthed, der svarer til den, der ligger mellem atomet i menneskets 
fysiske legeme og Sollogos.

Her åbner der sig et umådeligt perspektiv set fra menneskets niveau, og alligevel 
er det opløftende, for hvis man studerer cellen i en fysisk krop og betragter den 
lange vej, der er tilbagelagt mellem dens bevidsthed og den, et menneske nu 
oplever som sin egen, afsløres der i virkeligheden et løfte og et håb om fremtidig 
udvikling og en opmuntring til at stræbe videre.

Østens skjulte sandheder
Østens gamle skrifter har i mange tidsaldre skjult sandheder, som først nu er 
begyndt at trænge ind i det vestlige menneskes bevidsthed. I Østen kendte man 
til stoffets radioaktivitet for tusinder af år siden, og derfor er der sandsynligvis 
også en sandhed i Østens lære om konstellationerne. Måske findes Sollogos’ 
evolutionsmål i de stjerner, man ser på den fjerne himmel, og i det liv, der 
udvikler sig i dem. Og de impulser, der strømmer mod Sollogos, forbinder Ham 
med dem, og med tiden gør de Ham radioaktiv.

I Østens bøger siges det, at kilden til visdom ligger i Sirius, og at kærlighedens 
impuls eller energi udgår derfra. Desuden siges det, at der findes en konstellation, 
som er endnu nærmere knyttet til Sollogos, fordi Han indtil videre ikke er 
tilstrækkelig udviklet til fuldt ud at kunne respondere på Sirius, men Han kan 
respondere på impulserne fra Plejadernes syv søstre.

Stjernegruppen Plejaderne er i høj grad interessant. I ordbogen kan man læse, 
at ordet ”elektricitet” angiveligt kan spores tilbage til stjernen Elektra − en af de 
syv søstre − der af nogle betragtes som den lille vildfarne Plejade. Østens lærere 
siger, at al viden ligger skjult i mysteriet om elektricitet, og at menneskeheden, 
når den har forstået, hvad elektricitet er, vil vide alt, hvad der er værd at vide.
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Hvilken forbindelse, der er mellem Plejaderne og Solsystemet, er ukendt, men 
selv Bibelen anerkender den, for Job taler om: ”− den søde indflydelse fra 
Plejaderne”, og nogle af de orientalske skrifter oplyser, at forbindelsen skal 
findes i lyd og vibration. Måske er Plejaderne kilden til Logos’ atomare liv − det 
aktive intelligensaspekt – det aspekt, der blev udviklet først, og som man kan 
kalde elektrisk stof.

Store Bjørn
Store Bjørn er interessant. I den orientalske litteratur er der mange spændende 
informationer om forbindelsen mellem Store Bjørn og Plejaderne. De syv 
søstre siges at være hustruer til Store Bjørns syv stjerner eller rishier. Hvilken 
sandhed ligger der skjult i denne legende? Hvis Plejaderne er kilden til elektrisk 
manifestation − Solsystemets aktive intelligensaspekt − og deres energi besjæler 
alt stof, repræsenterer de muligvis det negative aspekt, hvis polære modsætning 
− det positive aspekt − er deres syv ægtefæller, det vil sige Store Bjørns syv 
stjerner. Måske er det foreningen af disse to, der er årsagen til vores solsystem. 
Måske mødes disse to energityper – den ene fra Plejaderne og den anden fra 
Store Bjørn − og skaber tilsammen den flammende manifestation på himlen, 
som mennesket kalder ”vores Solsystem”.

Relationen mellem disse to konstellationer − eller måske snarere de subjektive 
bånd mellem dem − må have en eller anden forbindelse med virkeligheden − 
ellers ville der ikke være hentydninger til den i forskellige mytologier. Der må 
være noget som − blandt de utallige myriader af konstellationer − forbinder 
netop dem med Solsystemet. Men forsøger man at opfatte det som noget rent 
fysisk, så vildleder man sig selv. Hvis man i stedet prøver at forstå det som 
det subjektive liv − som energi, kvalitet eller kraft − vil man måske finde den 
sandhed eller virkelighed, som ligger til grund for det, der ved første øjekast 
opfattes som en absurd fabel.
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Kendsgerninger
Alt det, der udvider menneskets horisont og øger opfattelsen og forståelsen 
af det, der sker i evolutionsprocessen, har værdi for menneskeheden − ikke i 
kraft af ophobninger af faktuelle oplysninger, men på grund af det, oplysningen 
gør mennesket i stand til at udvikle i sit indre. Evnen til at tænke i bredere og 
mere omfattende begreber vokser. Det bliver muligt at se ud over det snævre 
personlige synspunkt og at inkludere andre aspekter i bevidstheden. Og når det 
sker, udvikles der gruppebevidsthed, og i sidste instans må menneskeheden 
erkende, at de ophøjede sandheder, som den i livenes løb har kæmpet for og 
har ofret livet for, i virkeligheden blot er brudstykker af en storslået plan − en 
mikroskopisk del af en gigantisk helhed.

Når et menneske engang i fremtiden vender tilbage til den fysiske verden i en 
ny inkarnation og kan se tilbage på alt det, som optog det i det nuværende liv, 
og som betragtes som så vigtigt, vil det måske opdage, hvor forkert opfattelsen 
af kendsgerningerne i virkeligheden er. Kendsgerninger spiller reelt ingen rolle. 
Sidste århundredes kendsgerninger er ikke kendsgerninger nu, og i næste 
århundrede vil naturvidenskabens forskere måske more sig over nutidens 
dogmatiske påstande og undre sig over, hvordan det var muligt at opfatte tingene 
på denne måde.

Det er udviklingen af livet og dets forhold til alt, hvad der er i omgivelserne, 
som virkelig betyder noget, og frem for alt virkningen på dem, man omgås og 
arbejdet for den gruppe, man befinder sig i.
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