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Menneske kend dig selv
01

ÅNDENS EVOLUTION
Af Erik Ansvang

Af ånd er du kommet.
Til ånd skal du blive.

Over indgangen til templet i Delfi i antikkens Grækenland stod der: “Menneske 
kend dig selv”. Meget tyder på, at det i alle tider har været menneskets inderste 
ønske at finde svaret på de tre store spørgsmål i livet: “Hvem er jeg? Hvor 
kommer jeg fra? Og hvor er jeg på vej hen?”. Dette tema arbejdes der med i 
nutidens åndsvidenskab:

“Tre gange lyder råbet til alle pilgrimme på livets vej. Først: 
“Kend dig selv”. Det er det første store påbud, som det tager lang 
tid at efterleve. Så følger: “Kend Selvet”, og når det er realiseret, 
kender mennesket ikke blot sig selv, men alle selv. Universets 
sjæl er ikke længere en forseglet bog for mennesket, men en 
bog hvor de syv segl er brudt. Og endelig, når mennesket er en 
mester, lyder råbet: “Kend Den Ene”. Først her klinger disse ord 
i mesterens ører: Søg det, der er den ansvarlige årsag, og når 
du kender sjælen og dens udtryk og form, søg da DET sjælen 
åbenbarer.”

Alice A. Bailey: En afhandling om kosmisk ild, s. 1132
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I denne artikelserie er det hensigten at arbejde med det første af disse funda-
mentale spørgsmål, hvor der skal gøres et forsøg på at lære sig selv bedre at 
kende.

Naturvidenskaben har på grundlag af darwinismens teorier indprentet menne-
skeheden, at mennesket udelukkende er fysisk, og at alt hvad der ikke kan erkendes 
ved hjælp af de fem fysiske sanser er ikke-eksisterende. Åndsvidenskaben påstår, 
at mennesket er langt mere end den fysiske krop og dens funktioner. Åndsviden-
skaben beskriver indre legemer og bevidsthedstilstande, som naturligvis kun 
kan erkendes ved hjælp af metafysiske erkendelsesmetoder, altså ved at bruge 
disse indre legemer og bevidsthedstilstande.

Netop fordi menneskets indre legemer i sagens natur er usynlige for det fysiske 
øje, kan emnet forekomme teoretisk. Derfor er det nødvendigt at indlede på et 
temmelig abstrakt niveau. For at forstå, hvem og hvad mennesket dybest set 
er, er det nødvendigt først at have et overblik over skabelsesberetningen set fra 
en åndsvidenskabelig synsvinkel.
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Skabelsen
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De tre udstrømninger

Logos … ord og tanke
Gud – det ufattelige og gådefulde væsen, som mennesket reelt intet kan sige 
om, fordi det er så uendelig langt fra den menneskelige bevidsthed, kaldes i 
åndsvidenskaben for ”Logos”. Logos er en græsk betegnelse, der betyder “ord” 
eller “tanke”. Dette ufattelige liv er i virkeligheden begge dele, for Logos er dels 
den bevidsthed, der gennemtænker systemet, og dels det ord, den lyd eller 
den vibration, der manifesterer systemet. I Bibelen har man dog valgt kun at 
oversætte den ene betydning, og det er derfor man hører præsten sige, at “… 
i begyndelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud …” Det samme 
tema møder man i alle store religioner.

De tre Logoi – den treenige Gud
I mange religioner tales der om den treenige eller trefoldige Gud, og åndsvi-
denskaben bekræfter, at Logos har tre aspekter. Det første aspekt afbildes sym-
bolsk med en cirkel med et punkt i midten. Dette aspekt kaldes “Første Logos”. 
Det andet aspekt symboliseres med en cirkel, der er delt med en horisontal linje, 
og det betegnes “Anden Logos”. Det tredje aspekt vises som en cirkel med et 
kors, og det benævnes “Tredje Logos”. “Logos” hedder i flertal “Logoi”, og disse 
tre Logoi repræsenterer hver især en specifik energi med en bestemt kvalitet.
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Tredje Logos – aktivitet og bevægelse
Tredje Logos repræsenterer “intelligent aktivitet” eller “aktiv intelligens”. 
Aspektet er derfor kendetegnet ved aktivitet. Ved skabelsens begyndelse tager 
denne aktivitet form af en gigantisk roterende bevægelse. Bevægelsen skabte 
urmassen (som de gamle kulturer kaldte “urhavet”) − altså rummets første 
energitæthed. Her dannes de første byggesten, som har fået navnet “atom” 
(græsk). Udstrømningen fra Tredje Logos former på denne måde de første ato-
mer eller urstoffet.

Anden Logos – tiltrækningskraft og magnetisme
Herefter træder udstrømningen fra Anden Logos i kraft. Anden Logos er kende-
tegnet ved tiltrækningskraft eller magnetisme. Anden Logos er derfor i stand til 
at tiltrække eller samle atomerne og holde dem sammen i stadig større enheder.

De syv stofplaner med syv underplaner
I første omgang bygges atomerne sammen til molekyler. Sammenbygningen 
skaber seks forskellige stoftætheder, som sammen med det atomare plan udgør 
syv planer eller stoftilstande.

Udover at bygge atomer sammen til molekyle- eller stofstrukturer, danner Anden 
Logos det, der i åndsvidenskaben kaldes “elementalessens”, som er en slags 
grundstof på hvert niveau i skabelsen. Elementalessens er flygtig og udgør ikke 
stabile stofformer som i mineralriget.

Den skematiske beskrivelse er en illusion
Hele denne lagdeling er imidlertid en illusion eller en abstraktion, for øverst og 
nederst eksisterer ikke i virkeligheden. Partikler og tilstande er ikke lagdelte, 
men befinder sig som hvirvlende energier inde i hinanden. Men for at kunne be-
skrive dette virvar af forskellige stoftætheder, er det nødvendigt at præsentere 
dem som lagdelte.
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Stof og form – hvad er forskellen?
Man skal også være opmærksom på, at stof og form ikke er identiske. Stof er 
atomart, mens form er dannet af molekyler. Stof findes reelt kun på de atomare 
underplaner. De seks molekylære underplaner på hvert niveau er form. 

Når man i åndsvidenskaben hører om et inkarneret væsen, der består af liv, 
bevidsthed og form, vil formen repræsentere stoffet. Vær derfor opmærksom 
på, at ordet “stof” anvendes i flere betydninger.

Liv og form – hvad er forskellen?
De to første udstrømninger fra Tredje og Anden Logos har nu dannet en stofkugle, 
som livet kan tage bolig i. Liv og form er derfor adskilte ting. Hermed skulle det 
være klart, hvad der menes med stof og form, men hvad er liv?

Livet er ren energi eller kraft. Livet er den gådefulde kraft, som er den afgørende 
forskel på, om et væsen er levende eller dødt. Kan man skelne formen fra det liv, 
der bor i den? Ja – for livet kan sammenlignes med almindelig elektrisk strøm. 
Strømmen er altid den samme. Det er formen, den strømmer igennem, der 
udgør forskellen. Eksempelvis er der ingen forskel på den strøm, der strømmer 
igennem en støvsuger, en computer, en boremaskine og et Tv-apparat, men der 
er som bekendt stor forskel på deres funktioner. Hvis der er sat strøm til ap-
paratet, kan det fungere – hvis ikke fungerer det ikke.

Formerne gør mennesker forskellige – ikke livet
Der er kun ét liv i Universet. Mennesker, dyr, planter og mineraler er forskellige 
livsformer, men det er det samme liv, der strømmer igennem naturrigernes 
mangfoldige former. Når der er liv i en form, fungerer den. Er der ikke liv i den, 
betragtes formen for død. Det er altså ikke livet, der adskiller mennesker, men 
kvaliteten af de former, livet udtrykker sig igennem. Mennesker er forskellige, 
fordi deres tankeliv, deres følelsesliv eller deres handlinger i det fysiske liv kom-
mer til udtryk igennem former med forskellige kvaliteter. Det er derfor formerne, 
som mennesker bor i, der karakteriserer deres natur.
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Første Logos
Det er nu hensigten at forsøge at definere Første Logos − den gådefulde livskraft. 
Hvad er typisk for den rene energi eller kraft, der kaldes liv? Det er reelt et 
ubesvaret spørgsmål, men i første omgang kan man sætte lighedstegn mellem 
begrebet energi og liv.

Hvad er energi? Hvad er liv?
Det er kendt, at naturvidenskaben har vanskeligt ved at definere energi, men 
det er normalt at påstå, at den primært udtrykker sig gennem aktivitet eller 
bevægelse. Hvis noget kan bevæge sig ved egen kraft, er der energi eller liv til-
stede, siger forskerne. Livet defineres altså som en virkning ikke som en årsag.

Forklaring følger i næste solsystem
Det har endnu ikke været muligt at definere livet som noget specifikt. Det gælder 
også for åndsvidenskaben. Hver gang man får en dybere forståelse af livets ud-
tryk, undslipper forståelsen af selve livet. Livet flytter sig hver gang ind på et 
endnu dybere plan. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskeheden først vil få en 
specifik forståelse af selve livet i næste solsystem.

En samtidig proces
Det er vigtigt igen at understrege, at den skematiske beskrivelse er en illusion, 
netop fordi den viser tingene skematisk. Man kunne få det indtryk, at de tre ud-
strømninger fungerer uafhængigt af hinanden og er adskilt i tid, sådan at Tredje 
Logos strømmer hele vejen ned gennem planerne, og når denne udstrømning 
er afsluttet, begynder udstrømningen fra Anden Logos − etc. Der er utvivlsomt 
tale om en samtidig proces. Processen foregår før dannelsen af tid og rum. Alt 
er udtryk for enhed. Tid eksisterer endnu ikke, for tid skabes af menneskets 
tænkning.

Den egyptiske symbolik
I den egyptiske esoterik beskrives pro-
cessen ved hjælp af de to obelisker ved 
tempelindgangen, og her lærte neofytter-
ne, at Første Logos (livet) indleder 
udstrømningen, men i samme øjeblik 
aktiveres Tredje Logos (stoffet), og i mø-
det mellem Første og Tredje Logos (liv 
og stof) − eller i spændingsfeltet mellem 
de to obelisker − opstod Anden Logos. 
Faderen og Moderen mødes og Sønnen 
skabes gennem forening eller syntese af 
de to aspekter eller modpoler.

Tredje udstrømning − skabelse af 
monader
Liv eller ren energi er karakteristisk ved 
udstrømningen af Første Logos. Første 
Logos udsender myriader af livsgnister, 
(som alle er dele af Logos selv), ned i 
det stof, der er skabt af de to foregående 
udstrømninger. Hver eneste af disse livs-
gnister udgør en selvstændig enhed, som 
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i åndsvidenskaben kaldes en monade eller ånden. Monade stammer fra latin og 
betyder ”den ene”.

Indiens og Egyptens symbolik
I Østens terminologi kalder man ånden for ”den ene lille livsgnist af den gud-
dommelige ild”. I det gamle Egypten havde man en smuk legende, der beskriver 
udstrømningen af guddommeligt liv. Her er skaberguden Atum identisk med 
Første Logos, og spredningen af livsgnisterne sammenlignes med mandens or-
gasme, hvor der udsendes myriader af sædceller i urhavet (livmoderen) som en 
forudsætning for at skabe separate livsenheder. Hver eneste sædcelle rummer 
en livsgnist af guden selv, og indeholder derfor også potentialet til at vokse op 
og blive ligesom guden. Sønnen kan blive ligesom Faderen.

Fra agern til egetræ − fra monade til solsystem
Ånden kan sammenlignes med et frø, der som bekendt rummer muligheden for at 
vokse op og blive ligesom sit ophav. Et lille agern indeholder eksempelvis latent 
et helt egetræ. I generne rummer det programmeringen af sit gigantiske ophav, 
som er målet for agernets udvikling og vækst. På samme måde har mennesket 
et åndeligt ophav, en udvikling og et åndeligt mål.

Det mindste der rummer det største
Sammenlignet med en ånd er et fysisk atom gigantisk. Ånden rummer hele 
menneskets potentielle vækst. Ånden er ufattelig lille, og alligevel er den pro-
grammeret med ufattelige mængder af informationer. De udgør samtlige latente 
egenskaber − ikke alene i menneskets samlede udvikling, men i hele solsystemet. 
Mennesket er skabt af solsystemet. Menneskets mål er at blive en Sollogos. Det 
er forklaringen på, at Solen var centrum i de gamle kulturers religioner.

Livsenergi tilhører både ophav og afkom
Man kan hverken beskrive eller forklare livsenergi, men den må uundgåeligt til-
høre både ophavet og afkommet. Det samme gælder en ægcelle i livmoderen. 
Når ægcellen befrugtes, kan man ikke afgøre, om den tilhører moderen eller 
barnet. På den ene side er den kimet til barnet, men den er absolut også en del 
af moderen. Den samme udefinerbare funktion har menneskets ånd. Den udgør 
overgangen mellem det guddommelige og det specifikt individuelle. Der bor en 
ånd i dybderne af enhver livsenhed, uanset om det er et mineral, en plante, et 
dyr eller et menneske. Via ånden strømmer livsenergien ind i formerne, og i 
evolutionens løb vokser de op og bliver en Sollogos ligesom deres ophav.
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Åndens involution

De syv eksistensplaner skal nu gennemgås og beskrives, og igen er det nødvendigt 
at skabe overblik ved at beskrive planerne skematisk, selvom der som sagt er 
tale om en illusion. Det hele udfolder sig som liv inden i liv inden i liv. Ved hjælp 
af den skematiske fremstilling kan man illustrere åndens nedstigning gennem 
eksistensplanerne − altså dens involution − der kendetegnes ved tiltagende in-
volvering i planerne. Ånden vikler sig ind i stoffet.

Åndens ”rodtrævl”
Hvis man sammenligner med et agern, kan man forestille sig, at ånden ligesom 
et agern først skal lægges i jordbunden (stoffet), hvorefter det indleder en spire-
proces. Den nedsænker nu sin ”rodtrævl” i jordbunden og begynder at suge 
næring til sig. Jordbunden er de fem eksistensplaner, der ligger under åndens 
eget plan.

Ren livsenergi − men endnu ingen ”ledning”
Ånden sender en strøm af ren livsenergi ned i og ud på eksistensplanerne. Lin-
jen på planchen forestiller ikke en ledning eller en form. Linjen repræsenterer 
selve livsenergien. Det er en vigtig information, for der er endnu ikke tale om 
bevidsthed. Bevidsthed opstår først, når livet strømmer i en form. Man kan 
sammenligne med almindelig elektrisk strøm (livsenergien), der strømmer i en 
ledning (en form), og fra fysiktimerne ved de, der hørte efter, at udenom led-
ningen dannes der et magnetfelt (bevidsthed). Planchen viser blot, at livsenergien 
strømmer ned i de underliggende planer. Den strømmer endnu ikke i en form, 
og derfor er der endnu ikke opstået bevidsthed.

De permanente atomer
På sin vej ned gennem planerne knytter ånden et atom til sig på det øverste un-
derplan på hvert plan − plus en ekstra enhed på det fjerde mentale underplan. 
På dette plan er der ikke tale om et atom men et molekyle, eftersom underplanet 
er dannet af molekylestrukturer. Når der er et molekyle og ikke et atom på 
dette plan, skyldes det, at mentalplanet er todelt, og de to niveauer har hver 
sin funktion. Man kalder atomerne for permanente, fordi de i umindelige tider 
er fastgjort til livstråden. Involution vil derfor sige, at ånden forankrer sig på 
underplanerne.

Hensigten er udvikling af bevidsthed
Hvad er hensigten med denne proces? Formålet er at udvikle bevidsthed, og 
bevidsthed kan kun udvikles gennem stofformer. Hvis ånden ikke kan inkarnere i 
stofformer, er der ingen bevidsthed og derfor ingen evolution. Derfor nedsænker 
ånden sin livsenergi i stofformer af forskellig tæthed, for det er friktionen mellem 
livsenergien og stofformerne, der fremkalder bevidstheden − og dermed evnen 
til at tænke, føle, sanse og kommunikere med omgivelserne. Derfor strømmer 
livet ud i de områder, hvor der er mulighed for at bygge stofformer, som ånden 
kan inkarnere i og udtrykke sig igennem. Når ånden har sænket sit liv helt ned 
i mineralriget, kommer den til et vendepunkt, og den efterfølgende bevægelse 
kaldes evolution. Evolution repræsenterer tilbagevejen. Ånden udvikler sig − eller 
vikler sig igen ud af stoffet. I evolutionsprocessen dannes der former omkring 
de permanente atomer, som livet nu kan inkarnere i for at udvikle bevidsthed. 
Her begynder den egentlige bevidsthedsudvikling. Livet bevæger sig nu nedefra 
og op − eller udefra og indad − altså fra den ydre formverden tilbage mod det 
indre åndelige ophav.
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Åndens involution
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Åndens evolution
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Fra mineral til mester
Først kommer bevidstheden til udtryk gennem fysiske former, og den første be-
vidsthed, der opstår i naturen er mineralbevidsthed. Udviklingen løfter derefter 
langsomt bevidstheden op på højere bevidsthedsniveauer − først ind i den astrale 
form − videre ind i den lavere mentale form − derefter til den højere mentale 
form − den fortsætter til den buddhiske form − og slutter i den atmiske form.

Når bevidstheden engang er vendt tilbage efter at have høstet alle erfaringer i 
de lavere former, er den nået et foreløbigt mål. I menneskeriget kaldes det for 
”mesterskab”. Mesterskab er reelt en mellemstation, hvor alle de erfaringer, der 
kan gøres i de fem lavere verdener, er gjort. En mester mestrer alle de energier 
og former, der findes i de fem verdner. Mennesker er endnu blot på vej mod 
dette mål.

Involution og evolution
Man kan konkludere, at uden form er der ingen bevidsthedsudvikling. Udvikling 
består af involution og evolution − af en bevægelse ind i stoffet og en bevægelse ud 
af stoffet. Involution og evolution er principielt meget forskellige. Formbygningen 
begynder nedefra, og vokser op gennem mineralriget, planteriget, dyreriget og 
menneskeriget. Udviklingen gennem naturrigerne sker nedefra og op.
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Spørgsmål til eftertanke

Hvilken konsekvens har de traditionelle naturvidenskabelige teorier om udvik-
lingslæren efter din mening? Og hvilke konsekvenser har de åndsvidenskabelige?

Et muligt svar kunne være, at den traditionelle psykologi er empirisk (erfarings-
baseret). Derfor er der ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved dens iagt-
tagelser. Men der er god grund til at sætte spørgsmål ved dens teoridannelse, 
og det er det, åndsvidenskaben gør.

Naturvidenskaben opstiller altid en materialistisk teori. Åndsvidenskaben vil 
derfor betragte denne teori som principielt forkert, ganske enkelt fordi den 
mangler den åndelige overbygning. Åndsvidenskaben forkaster ikke traditionel 
empiri, men tilbyder en overbygning.

Den materialistiske teori, som bygger på darwinismen, er i virkeligheden en 
illusion. Livet kan ikke udvikle sig fra ingenting til et så ufattelig kompliceret 
væsen som mennesket gennem tilfældige mutationer på den relativt korte tid, 
der har været til rådighed siden “big bang”. Hvorfor er det ikke muligt? Fordi 
der for hver bæredygtig mutation1, må være myriader af fejlslagne forsøg, før 
det rigtige valg rammes.

Ifølge darwinismen må mutationer opstå én ad gangen, og de må være tilfældige. 
Men man ved, at naturens tilpasninger indebærer, at hærskarer af mutationer 
udvikler sig i samme retning. De utallige mutationer har i årmillioner tilpasset 
sig udviklingen frem imod et enkelt mål.

Og det er her, man har darwinismens problem, for ifølge forskerne er der intet 
mål. Alt bygger på tilfældigheder. Det hele skulle være startet med den første 
mutation, og herefter opstår alle efterfølgende mutationer én ad gangen. Det 
kan bare ikke nås på de 15-20 milliarder år, som forskerne påstår, er Universets 
alder.

Konklusionen er ikke, at den darwinistiske empiri er forkert, men at teoridannelsen 
er det. Udgangspunktet for teoridannelsen er nemlig, at udviklingen er tilfældig, 
og at livet kun er fysisk. Derfor indrettes teorierne efter disse fastlåste forud-
sætninger.

Åndsvidenskaben accepterer mutationer, men påstår at de ikke sker tilfældigt. 
De har et mål. Målet er en guddommelig bevidsthed. Det er derfor ikke formen, 
der udvikler sig gennem tilpasninger til omgivelsernes livsbetingelser, men 
bevidstheden der styrer udviklingen af formen, så den tilpasses hensigten og 
styrer mod målet.

Hvad er formålet med involutions- og evolutionsprocessen? Hvorfor får Gud 
børn, som kan vokse op og blive ligesom Ham?

1 Mutationer = forvandlinger
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Der findes ikke svar på dette store spørgsmål. Ingen kender hensigten med 
denne proces. Ingen kan svare på, hvorfor Universet eksisterer, hvorfor der er 
bevidsthed og stof i Universet … etc. Man kan bare konstatere, at det er der, og 
at alle levende væsener er en del af det. Mennesket får børn, og de vokser op 
og får børn – det hele fortsætter i en evig spiral, som går over i solsystemer, 
galakser, galaksehobe osv. ... men ingen ved hvorfor.

Der er kun ét liv og ét tankesind. Enhver bevidsthedsenhed er udgået fra Gud 
eller Logos. I processen med at vende tilbage til ophavet erkender de enkelte 
bevidstheder det, der allerede er, og det de hele tiden har været. Intet menneske 
kender udbyttet af denne kosmiske eller guddommelige proces.
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