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Af Erik Ansvang

I forhold til åndens involution foregår dette emne mange milliarder af år senere. 
Livet, energierne og formerne har udviklet sig igennem tre store naturriger og 
dermed det kolossale tidsrum, det tager at gennemleve mineralriget, planteriget 
og dyreriget frem til menneskeriget. Det er ikke hensigten at gennemgå be-
vidsthedens udvikling i de tre lavere rigere, men at springe så langt frem i evo-
lutionen, at livet er nået helt frem til menneskeriget.

Ånd, sjæl og personlighed

Mennesket kan opdeles i tre hovedaspekter: Ånd, sjæl og personlighed.

1. Ånden – viljen til eksistens
1a. Viljen til eksistens
1b. Fremadrettet og udadrettet (den lige linje)
1c. Enhed
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Ånden er menneskets dybeste aspekt – det allerinderste liv. Ånden karakteriseres af 
en kvalitet, man kan kalde ”viljen til eksistens”. Åndens bevægelse er fremadrettet 
og udadrettet, og den kan karakteriseres som elektrisk. Åndens natur er umulig 
at fatte. Ethvert forsøg på at beskrive dette dybe bevidsthedsstadie vil være 
formålsløs. Man kan dog sige, at ånden repræsenterer enhed. Ånden har intet 
at gøre med form – i hvert fald ikke i den forstand, mennesket forstår ved form. 
Kommunikation på det åndelige plan eksisterer ikke. Åndelig ”kommunikation” 
kommer alene til udtryk som sjælens oversættelse af åndens impulser.

Må beskrives med paradokser
Åndens plan er umulig at definere, og skal det beskrives, må det ske ved hjælp 
af paradokser. Det er et bevidsthedsplan, der befinder sig hinsides tanken, og 
alligevel er det planet for den perfekte tanke. Det er et formløst plan, og alligevel 
er det den perfekte forms plan.

2. Sjælen eller bevidsthedsaspektet
2a. Bevidsthed
2b. Erfarer, bearbejder og udstråler
2c. Spiralformet

Sjælen er kendetegnet ved bevidsthed. Sjælen er den bevidste og tænkende en-
hed, der bor i den menneskelige form. Det er sjælen, der erfarer. Det er sjælen, 
der bearbejder. Det er sjælen, der udstråler. Sjælens bevægelse er spiralformet.

Sjælen er bevidsthed, og bevidsthed eksisterer og kommer til udtryk på mange 
forskellige niveauer. Alt i Universet er besjælet af liv. Dette liv kom mer til udtryk 
som en eller anden grad af bevidsthed, der udfolder sig gennem aktivitet. Med 
bevidsthed menes der ikke selvbevidsthed, for det er blot ét bevidsthedsstadie.

Alt er bevidst. Mineraler, planter, dyr og mennesker er alle bevidste. Mennesket 
har selvbevidsthed, men potentielt i mennesket findes alle stadier af bevidsthed. 
Nogle er udviklet, andre er latente. Og på denne måde er mennesket skabt i 
Guds billede.

3. Personligheden
3a. Aktivitet
3b. Roterende
3c. Frastødning
3d. Relativitet

Personligheden er kendetegnet ved aktivitet. Dens bevægelse er roterende. Dens 
kraft er frastødning. Og dens kvalitet er relativitet.

Tre overordnede aspekter energetisk set
På baggrund af disse informationer tegner der sig et billede af de tre overordnede 
aspekter. Hvis man ser dem fra en energimæssig synsvinkel, vil man se tre 
forskellige typer af energi, der bevæger sig i tre store fre kvens mønstre. Det 
er bevægelsesmønstre eller frekvenser, der bestemmer den form, som ethvert 
energilegeme skal antage.

Hvis man ønsker at fordybe sig yderligere i de tre energityper, kan denne liste 
sikkert hjælpe:
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1. Åndens energier bevæger sig fremad i lige linjer, og dermed 
skabes der udvikling eller evolution.

2. Sjælens energi bevæger sig i spiralformede mønstre, og der-
med udvikles der bevidsthed.

3. Personlighedens energi bevæger sig i roterende mønstre, og 
dermed skabes der erfaring.

1. Fremskridt er et fænomen, der opstår af åndens energi.

2. Affinitet eller tiltrækning er et fænomen, der stammer fra 
sjælens energi.

3. Tid og rum er fænomener, der opstår som et resultat af per-
sonlighedens energi.
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Trefoldighed

For at kunne forstå den grundlæggende tredeling i både makrokosmos og mi-
krokosmos, er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan åndens og stoffets 
grundlæggende polariteter dannes. Enhver manifestation resulterer i en polaritet 
eller dualitet. Uden denne polaritet, er der ingen manifestation. Det tredje aspekt 
opstår som forholdet mellem de to poler, og dermed er treenigheden skabt.

Eksempel: Dig, døren og handlingen
Dette forhold gælder ikke alene manifestationer, men enhver handling uden 
undtagelse. Denne påstand kan bevises. Hvis man eksempelvis vil lukke en dør, 
må man manifestere en handling. Og derved opstår der en polaritet mellem 
subjekt og objekt.

Subjektet er ”dig”, objektet er ”døren”,
og relationen mellem dig og døren er ”handlingen”.

Det er ikke en leg med ord. En hvilken som helst handling falder ind under den-
ne tredeling. Enhver aktivitet vil uundgåeligt bestå af denne tredeling. Intet i 
verden kan i virkeligheden ske uden denne trefoldige struktur.

Dualitet og treenighed
Treenigheden har udgangspunkt i polariteten eller dualiteten, og den har utallige 
betegnelser. I åndsvidenskaben tales der om ”liv og form”, ”ånd og stof”, ”Selv 
og Ikke-selv, ”den transcendente Gud og den immanente Gud”, ”enhed og 
mangfoldighed” … etc.

Subjektet er én, mens den objektive side af livet altid er mangfoldig. 
Det tredje aspekt opstår som forholdet mellem de to poler,

og treenigheden opstår.
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Denne treenighed er af så fundamental betydning, at den indgår i verdens store 
religioner, i metafysiske systemer og filosofiske retninger.

Hjulet og egerne
Forholdet kan illustreres med et hjul. Livet eller Gud er hjulets midtpunkt. I ma-
nifestationen bevæger livet sig ud fra midtpunktet og ind i sin objektive form, 
og derfor må mangfoldighed uundgåeligt blive resultatet.

Ved hjulkransen må egerne være adskilte, men i midten må de være ét. Derfor 
vil livet i sin objektive form indebære forbindelse og adskillelse. Og derved op-
står: Selv og ikke-selv. Årsag og virkning. Liv og død. Virkeligt og uvirkeligt. 
Yin og yang. Lys og mørke. Godt og ondt. Gud og Satan … etc.

Enhver oplevelse må have to poler eller muligheder. Det kan illustreres med 
et eksempel fra sportens verden. Hvis det ene af to hold altid vandt mens det 
andet altid tabte, ville ingen af holdene tilkæmpe sig erfaring af betydning. Er-
faringen ligger i den åbne mulighed for enten at vinde eller at tabe. Det sam-
me gælder i livet, hvor man vokser og udvikler sig gennem alle de erfaringer, 
der stammer fra placeringen imellem denne polaritet af ånd og stof, Selv og 
ikke-selv. Denne dualitet – de subjektive og de objektive sider af menneskets 
væsen og deres kombinationer og mellemstadier – udgør den totale oplevelse 
og erfaringsmængde.

Manvantara og pralaya
Livet er både en opadrettet og en nedadrettet proces. Livet strømmer ud fra sit op-
hav mod manifestation for at vende tilbage til sit ophav beriget med den erfaring, 
der er vundet ved nedstigningen. Livet veksler mellem manifestationsperioder 
og hvileperioder.
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Ensomhed og aktivitet
Dette fundamentale princip genkender enhver i sindsstemninger eller bevidst-
hedstilstande. I perioder søger man ensomhed. Til andre tider får man lyst til 
at komme til udtryk gennem skabende aktivitet. Menneskets erfaringer er et 
spændingsfelt mellem de to poler: Indadvendthed og udadvendthed. Livsfaserne 
kan have relation til alder, køn og andre faktorer, der konstant skifter styrke 
og betydning i overensstemmelse med livsstrømmens vekslende indflydelse. 
Rytmerne eller kredsløbene, der opstår ved at livskraften bringes i relation til 
indadvendt og udadvendt fokusering, er af stor betydning for det menneske, 
der ønsker at kende sig selv.

Det er vanskeligt at afbalancere livet og til enhver tid finde det rette forhold 
mellem polerne i sig selv. Livet står aldrig stille, men skaber et kontinuerlig 
spændingsfelt mellem polerne. Derfor opstår der hvert øje blik en ny situation, 
en ny oplevelse, en ny aktivitet og nye erfaringsmuligheder.

Hovedet i skyerne – fødderne på jorden
De fleste mennesker frygter det ukendte, og forsøger derfor at undgå de nye si-
tuationer og fastholde de trygge vanemønstre. Det kræver dygtighed og disciplin 
at balancere mellem de to poler. I udviklingens lange løb vil mennesket lære, 
at de to principper ikke er modsætninger men i virkeligheden tæt forbundne. 
Mennesket bliver i stand til at skabe ligevægt og ”holde hovedet i skyerne og 
fødderne på jorden”. Man modtager ånden og giver den udtryk i formen.
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Ubalancer og penduleffekten
Lever man for stærkt efter det ene princip, vil energien altid svinge tilbage til 
det andet princip for at skabe ligevægt. Her er forklaringen på de pludselige 
forandringer, der sker i alle menneskers liv. Men nesker, der for eksempel er 
utilfredsstillet i fysisk kærlighed, oplever ofte, at energierne reagerer fra de la-
vere trin og svinger opad – de bliver stærkt åndelige … i det mindste for en tid. 
På den anden side vil mennesker, der arbejder for hårdt mod åndelige mål ofte 
opleve, at energierne vender og svinger ned i stærke fysiske og materielle begær.

Fra trefoldighed til firfoldighed
Disse principper skal udvides, for trefoldighed fører til firfoldighed. Man kan også 
sige, at de tre skabende kræfter udtrykker sig i fire kvaliteter – eller elementer. 

Manifestation kræver som sagt tre aspekter, men i manifestationen opstår en 
lavere firfoldighed, fordi de tre prin cipper kun kan gruppere sig i yderligere fire 
kombinationer:
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Fra 3- til 4- til 7-foldighed
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