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De æteriske nadier krydser hinanden flere steder i det fysiske legeme. Når to 
typer af energi møder hinanden forøges energimængden, og på denne måde 
dannes der centre i kroppen med øget energikoncentration.
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Der, hvor enogtyve nadier krydser hinanden, skabes der en kraftig energikon-
centration og syv primære centre. Fem af de syv centre ligger langs rygsøjlen. 
To af dem ligger inde i hovedet. De udgør de syv primære centre – altså ikke 
chakraer!
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Derfor ...

Hvor fjorten nadier krydser hinanden, dannes der enogtyve se-
kundære centre.

Hvor syv nadier krydser hinanden, dannes der niogfyrre tertiære 
centre.

Hvor færre end syv nadier krydser hinanden, er der hundredvis 
af små centre.

Centre og chakraer
Der er som sagt tale om centre – 
ikke chakraer. Hvad er forskellen? 
Chakraerne ligger foran på kroppen, 
mens centrene ligger langs rygsøjlen. 
Centrene ligger dog ikke i selve ryg-
søjlen, men i den æteriske rygsøjle 
bag den fysiske rygsøjle.

Det blomsterlignende chakra
Fra disse centre i den æteriske rygsøjle 
flyder en strøm af æterisk energi frem 
på forsiden af æterlegemet og munder 
ud på ydersiden af den æteriske hud. 
Her danner den en blomsterlignende 
hvirvel. Denne energihvirvel kaldes 
et chakra. Mange tror, at chakraer og 
centre er det samme, men et chakra 
sidder altså foran på kroppen, mens 
centret sidder bag rygsøjlen.

Beskyttelsesvævet
Imellem de syv centre i rygsøjlen er 
der et æterisk beskyttelsesvæv af ro-
terende skiver af koncentreret æte-
risk stof. Beskyttelsesvævet forhindrer 
energierne i at strømme frit ind i cen-
trene på et tidspunkt i udviklingen, 
hvor mennesket endnu ikke er parat 
til at håndtere dem. Beskyttelsesvævene opløses automatisk, efterhånden som 
udviklingen skrider frem.

De syv primære chakraer
De syv primære chakraer dannes som sagt, hvor enogtyve nadier krydser hinan-
den (se planchen).

De enogtyve sekundære chakraer
De enogtyve sekundære chakraer dannes, hvor fjorten nadier krydser hinanden. 
De er alle forbundet med de primære chakraer og kontrolleres af dem. Ånds-
videnskaben giver ingen detaljer, men man ved, hvor de befinder sig (se plan-
chen).
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De 7 primære chakraer
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De 21 sekundære chakraer
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Æterlegemets primære funktioner

Fysisk bevidsthed udtrykker sig i hjernen, nervesystemet og cellemassen. Psykisk 
bevidsthed er tanker og følelser, der kommer til udtryk i deres egen indre verden.

Tankerne kommer til udtryk i hjernen, men de skabes ikke af hjernen. Derfor 
må der være en forbindelse mellem det sted, hvor tankerne opstår og selve 
hjernen. Denne forbindelse er æterlegemet.

Samtidig danner æterlegemet en beskyttende barriere mellem det fysiske plan 
og astralplanet. Der er tale om disse tre funktioner:

1. At tilføre mennesket energi.
2. At fungere som bevidsthedsbro mellem indre psykisk og ydre fysisk 

bevidsthed.
3. At fungere som beskyttelse mellem det fysiske plan og de indre psy-

kiske planer.
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1. At tilføre mennesket livskraft (energi)
Den ene energitype er livskraft. Livskraften strømmer via livstråden ind i det 
permanente fysiske atom i hjertecentret, og derfra fordeles energierne ud i det 
æteriske netværk og danner æterlegemet. Det er livs kraften, der gør mennesket 
levende. Trækkes livskraften ud af æterlegemet, dør mennesket. Denne overførsel 
af livsenergi til blodstrømmen stimulerer blodcirk ula tionen. Livskraften udskifter 
desuden konstant cellerne i det fysiske legeme.

2. At fungere som bevidsthedsbro
Den anden energitype er ”prana” eller vitalitet. Prana er planetens livs essens på 
alle eksistensplaner. Prana dannes, når sollys møder atmos færen og rammer de 
mindste fysiske partikler – de såkaldte ”spirillahjer ter”. De opfanger forskellige 
energier, der har forskellige farver.

Vitalitetskugle

Den dominerende farve er rosa. Det rosafarvede spirillahjerte danner et center, 
som de seks øvrige spirillahjerter med hver sin farve roterer omkring. Det 
rosafarvede spirillahjerte i midten bevæger sig op og ned, mens de øvrige spi-
rillahjerter foretager hurtige roterende bevægelser. Dermed skabes illusionen af 
en kugleform. Denne pranakugle er et molekyle, som kaldes en ”vitalitetskugle”. 
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Nadier er som sagt ”hule strå”, og i disse kanaler strømmer de æteriske energier 
for at belive centrene:

Pranastrømme
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Hos gennemsnitsmennesket transporterer nadierne seks energityper. I midten 
strømmer de psykiske energier (følelses- eller tankeenergier) fra det indre 
menneske. Omkring denne midte er der fem andre hovedstrømme. Det er de 
fem prana-typer, der strømmer ud fra miltcentret. Når prana-kuglerne strømmer 
ind i organismen, afgiver de deres energi. De strømmer ind i miltchakraet, som 
fordeler energierne til de øvrige centre og til de tilknyttede organer. Rosa prana 
er som sagt den mest vitale. Sunde mennesker er gode til at optage rosa prana. 
Mennesket tømmer dog ikke alle prana-kugler for energi. Nogle passerer bare 
gennem systemet, for evnen til at optage energierne varierer fra menneske til 
menneske.

Rosa prana danner den største del af sundhedsauraen, og de fleste men neskers 
æterlegeme vil derfor være rosafarvet. Men samtidig farves æterlegemet af 
stofskiftet. Et menneske udskifter og optager konstant stof. Processen skaber 
en grålig tåge, der blander sig med de rosafarvede partikler, og derfor opleves 
æterlegemet som gråligt eller blåligt for mennesker med æterisk syn.

3. At fungere som beskyttelse
Kundalinikraften er identisk med 
den energi, åndsvidenskaben 
kalder ”fohat”. Fohat er en 
roterende kraft, der skaber stof-
atomer. Denne kraft udgår fra 
planetens centrum, hvor dannelse 
og omdannelse af mineraler 
finder sted. Kraften strømmer 
ud fra planeten og oplagres i 
rodcentret. Her danner det et 
energidepot, der er parat til at 
blive aktiveret og stige op langs 
rygsøjlen. I den indiske mytologi 
symboliseres kundaliniilden der-
for med en kobraslange, der 
rejser sig, og kundalinii lden 
kaldes derfor for ”slangeilden”. 
Beskyttelsesvævene mellem 
centrene forhindrer, at kundali-
nienergien strømmer frit mel-
lem centrene, for ubeskyttet 
gennemstrømning ville være ka-
tastrofalt for det menneske, der 
ikke er i stand til at kontrollere 
energierne. 

Kundalini er en naturlig energi med en naturlig funktion, som intet har med 
”kundalinirejsning” at gøre. Kundalinirejsning sker først på et senere og meget 
højere udviklingstrin. For langt de fleste mennesker, har kundaliniilden en anden 
naturlig og vigtig funktion.
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Bevidsthedsformidling
Det er nu tanken at studere bevidsthedsformidlingen i mennesket, og studiet 
begynder nedefra med rodcentret, som er depotet for kundalinikraften. Ånds-
videnskaben kalder denne kraft for en ”elektrisk væske” – altså en elektrisk 
energi, der flyder som en væske. Den flyder langs rygsøjlen, men der er ikke 
tale om en kundalinirejsning. Kundaliniilden flyder i en spiralbevægelse fra 
centrene i ryggen ud på forsiden af kroppen til overfladen af den æteriske 
”hud”. På overfladen møder den livsenergien, der roterer den modsatte vej. Når 
de to modsatrettede rotationer møders, dannes der bølgebevægelser. Denne 
bølgebevægelse kaldes et chakra.

Chakraernes bevægelse

Bølgebevægelserne danner et energimønster, der minder om egerne i et hjul, 
og derfor kaldes det roterende energimønster for et ”chakra”, som på sanskrit 
betyder ”hjul”. Bølgemønsteret kan også minde om blomster med kronblade, 
og derfor kaldes chakraerne også ”lotusblomster”. Bølgerne er i virkeligheden 
frekvensmønstre, og det er de forskellige frekvenser, der er årsag til, at de syv 
chakraer danner forskelligt antal bølger.
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Chakraerne er tilknyttet forskellige organer, som tilføres energi fra om rådets 
chakra. Og det er kundalinikraftens primære funktion i et almin deligt menneske.

Forbinder fysisk og psykisk bevidsthed
Æterlegemets vigtigste funktion er at forbinde fysisk og psykisk bevidsthed. 
Funktionen ses tydeligt hos et menneske i narkose. Narkose driver æterlegemet 
op gennem hovedet og ud af den fysiske krop. Forbindelsen mellem den fysiske 
krop og æterlegemet afbrydes. Lægerne kan nu frit skære i den fysiske krop, 
uden at patienten føler smerte. Følelser opstår nemlig ikke i nerverne, men i et 
indre legeme, som nu er uden forbindelse til den fysiske krop.

Konklusionen er, at mennesket intet føler ved hjælp af nervesystemet. Impulserne 
strømmer fra de indre legemer ind i æterlegemet og via centrene ind i det fysiske 
nervesystem. Nerverne opfanger blot impulser fra en dybere instans og sender 
dem videre til hjernen, der registrerer dem som smerte. Det gør derfor aldrig 
ondt i kroppen. Smerten opstår i følelseslegemet – astrallegemet.

Forbundet med hormonproducerende kirtler
Hvert center er forbundet med et større nerveområde og en endokrin eller 
hormonproducerende kirtel. De hormonproducerende kirtler sti mu le res af im-
pulserne fra chakraerne og udskiller et hormon til blodbanen. På denne måde 
bringer hormonerne bevidsthed rundt i det fysiske legeme.

Centrene har på denne måde en dobbelt funktion:

1. Den fysiologiske funktion – hvor prana-distributionen påvirker og 
styrer organfunktionerne.

2. Den psykiske funktion – der påvirker og styrer bevidstheden.
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Æterlegemet som beskyttelse

Som sagt fungerer æterlegemet også som en beskyttelse mellem astralplanet 
og det fysiske plan. Æterlegemet forhindrer nemlig astrale kræfter i at strømme 
direkte ind i det fysiske legeme, før mennesket er i stand til at kontrollerer ener-
gierne. Vævene er en beskyttelse, for uden dem ville de fleste mennesker være 
sindssyge. På nuværende udviklingsniveau kan mennesket hverken rumme eller 
håndtere indtryk fra to verdener på én gang. Hvert af de æteriske chakraer er 
forbundet med et astralt chakra. Mellem dem findes et roterende finmasket lag 
af æteriske partikler (se planchen). Livskraften kan strømme igennem, hvorimod 
bevidsthedsenergierne ikke er i stand til at passere.

Forhindrer hukommelse fra søvnperioden
Det er forklaringen på, at mennesker kun husker fragmenter fra de mange timers 
oplevelser i søvnperioden, når de er ude af kroppen og inde på astralplanet. 
Uden disse væv, ville alle kunne huske alle oplevelser på astralplanet.

Beskyttelsesvævet kan beskadiges
De æteriske beskyttelsesvæv kan beskadiges eller nedbrydes ved indta gelse af 
narkotika og alkohol. Et eksempel er delirium tremens, hvor al ko holikere oplever 
slanger, skorpioner, edderkopper, rotter og andre astrale oplevelser, der pludselig 
strømmer ind i bevidstheden.

Vævene kan ikke uden videre repareres. Derfor advarer åndsvidenskaben imod 
bevidst at føre energi til chakraerne, for energi følger tanken, og hvis vævet i 
forvejen er tyndt (eksempelvis på grund af skader forvoldt i tidligere liv), risikerer 
man at bryde hul i vævet. Og hullet kan ikke lukkes i dette liv. Det vil kræve 
flere liv med kontrolleret livsførelse – og resten af dette liv vil være spildt.

Æterisk væv i rygsøjlen
En anden form for beskyttelsesvæv ligger i rygsøjlen, og de forhindrer kundalini-
ilden i at strømme højere op, end mennesket er klar til at håndtere. Vævene 
opløses, efterhånden som udviklingen skrider frem. De fleste mennesker har 
gennem utallige inkarnationer nedbrudt de fle ste beskyttelsesvæv, og derfor 
har de på naturlig måde gradvis løftet kundaliniilden op til stadig højere centre.

Kundalini aktiveres oppefra og ned
Når beskyttelsesvævet er brudt ned mellem to centre, kan kundalinikraften 
strømme frit mellem de to centre. Det er en udbredt misforståelse, at kundali-
niilden gennembryder vævene nedefra. Processen er faktisk den stik modsatte. 
Det er karakterudviklingen, der skaber gennembrydningen.

Et karakterstærkt menneske tillader ikke ukontrollerede emotionelle ud brud. 
Ved hjælp af viljestyrken kontrolleres solar plexus centret, og det skaber en 
energiudstråling, der strømmer ned i det lavere center og langsomt og gradvist 
brænder beskyttelsesvævet væk. Processen sker der for oppefra og ned – ikke 
nedefra og op.

Det er altså karakterudviklingen og ikke kundaliniilden, der brænder vævene væk. 
En forædling af karakteren vil gradvis åbne centrene og løfte bevidstheden. Den 
rigtige kundalinirejsning sker først, når alle vævene er brændt væk, og kraften 
frit kan strømme fra rodcentret til hovedet.
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De æteriske beskyttelsesvæv
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Chakraernes udseende og funktioner

Rodchakraet (fire blade)
Rodchakraet har en frekvens, der danner fire ”blade”. (På en sinuskurve danner 
den fire bølgetoppe = dens bølgelængde).

Rodchakraet er forbundet med binyrerne, som udskiller hormonet adrenalin 
– det såkaldte ”kamphormon”. Det stimulerer kroppen til at kæmpe for over-
levelse. Rodchakraet overfører derfor de astrale energier, der kaldes selvop-
holdelsesdriften. Denne urgamle drift er årsag til, at menneskeheden overlever 
på planeten.

Sakralchakraet (6 blade)
Sakralchakraet distribuerer den samme type prana som rodchakraet. Sakral-
chakraet har seks ”blade”, og styrer menneskets kønsdrift. Sakralchakraet er 
forbundet med kønskirtlerne og kønshormonerne.

De astrale energier strømmer ind i sakralcentret og aktiverer nervesystemet og 
stimulerer til seksuel aktivitet. Rodchakraet og sakralchakraet repræsenterer 
derfor menneskets primære driftsliv.

Solar plexus chakraet (navlecentret) (ti blade)
Solar plexus chakraets energistrøm danner ti ”blade”. Chakraet modtager den 
grønne prana og er bevidsthedsporten til det almindelige følelsesliv. Solar 
plexus chakraet er forbundet med bugspytkirtlen, og styrer blandt andet insu-
linproduktionen.

Solar plexus chakraet repræsenterer menneskets følelsesliv. Energierne strøm-
mer fra astrallegemet gennem solar plexus centret ind i nervesystemet og 
fremkalder den oplevelse, der kaldes følelser – altså de utallige emotionelle 
tilstande, der opleves som glæde, vrede, aggression, kærlighed, had, jalousi, 
misundelse, fornærmelse etc.

De fleste mennesker er følelsesmennesker. Solar plexus centret er derfor men-
neskehedens mest aktive center. Overaktivitet (stress) kan med føre sygdomme 
som mavesår, og underaktivitet kan eksempelvis medføre sukkersyge. (Stress kan 
medføre overaktivitet, og nervøsitet kan medfører underaktivitet i solar plexus).

Hjertechakraet (tolv blade)
Hjertechakraet har tolv ”blade”. Chakraet modtager den gule prana. Hjertechakraet 
er forbundet med thymuskirtlen (brislen) – denne gådefulde kirtel. Det sekret, 
der udskilles fra thymuskirtlen er en gåde for forskerne.

Hos de fleste mennesker er hjertecentret kun delvis aktivt. Årsagen er, at det 
først senere i udviklingen skal kanalisere den ægte intuition eller de buddhiske 
energier – kærlighed-visdom. Det er de færreste mennesker i stand til på det 
nuværende udviklingstrin.

Halschakraet (seksten blade)
Halschakraet har seksten ”blade”. Det modtager den blå og violette prana. Hals-
chakraet er forbundet med skjold- og biskjoldbruskkirtlen.
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Her skifter den bevidsthedsmæssige funktion fra det autonome nervesystem til 
centralnervesystemet, som giver adgang til det almindelige skabende tankeliv. 
De fleste mennesker er som sagt fokuseret i følelseslivet, men flere og flere 
bliver opmærksomme via tankelivet.

Seksualiteten i sakralcentret og den skabende tankevirksomhed i halscentret er 
nært forbundet. Derfor har mange mennesker halsproblemer, når deres kreativitet 
vokser frem og stimulerer halschakraet. Halsproblemer kan derfor enten skyldes 
et overstimuleret halscenter eller et understimuleret sakralcenter.

Pandechakraet (seksoghalvfems blade)
Pandechakraet har seksoghalvfems ”blade”. Frekvensen stiger altså voldsomt fra 
seksten til seksoghalvfems – men opdelt i to tydelige dele med otteogfyrre i hver.

Pandechakraet er forbundet med menneskets højeste mentale funktioner. Prana-
farven er blå og violet, som ligger i den øverste ende af farvespektret. Chakraet 
har forbindelse til hypofysen. Det er en endokrin kirtel, der påvirker og styrer 
mange andre endokrine eller hormonproducerende kirtler.

Chakraet har en dobbelt funktion. Dels modtages de højere tankeimpulser 
gennem dette center, dels styrer og integrerer det menneskets øvrige funktioner. 
Pandechakraet er nemlig centret for højere abstrakt tænkning. Desuden er 
det den integrerede personligheds center. En integreret personlighed samler 
og koordinerer sine tanker, følelser og handlinger, så de fungerer som en hel-
hed. Udstrålingen fra dette center påvirker andre mennesker. Kombinationen 
af synsenergierne og udstrålingen fra pandecentret kan opfattes af andre men-
nesker. Det er grunden til, at mennesker kan mærke, når man ser på dem, 
selvom de står med ryggen til. Mange tror, at pandechakraet er ”det tredje øje”, 
men det er ikke korrekt.

Hovedchakraet (960 + 12 blade = 972)
Hovedchakraet har 960 + 12 ”blade” = 972. Hovedchakraet styrer de allerhøjeste 
processer i mennesket.

Hovedcentret er forbundet med pinealkirtlen, der også er en medicinsk gåde. 
Man ved, at pinealkirtlen udskiller et stof (melatonin), der styrer døgnrytmen. 
Det er i overensstemmelse med åndsvidenskaben, som siger, at pinealkirtlen har 
været et øje for millioner af år siden. Fontanellen øverst på hovedet fungerede 
dengang som øjenhule for dette øje.

Samtidig ved man, at kirtlens hormon (melatonin) påvirker hypofysen, som igen 
påvirker alle de øvrige centre. Det er bevidsthedens kommandovej. Og den be-
vidsthed, der strømmer gennem dette center, er åndelig vilje, som stammer fra 
det atmiske legeme.

Som sagt er der et lille tolvbladet ”hjertecenter” inde i hovedcentret. Når ånds-
videnskaben fortæller, at hjertecentret åbnes, og at der strøm mer kærlighed-
visdom eller Kristus-energi ned i et menneske, refereres der ikke til hjertecentret 
i brystområdet, men til hjertecentret i hove det. Først når dette hjertecenter i 
hovedet åbner sig for de højere ånde lige energier, åbnes det lavere hjertecenter 
fuldt ud.
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Men det lavere hjertecenter er ikke bare afventende og inaktivt. Det overfører 
menneskets højere følelsesliv – det vil sige den meditative og medfølende natur. 
Det er en midlertidig funktion, for når hjertecentret i hovedcentret åbnes og 
forbindes til det lavere hjertecenter, bliver det kanal for indstrømning af buddhisk 
energi – eller ren intuitiv indsigt.

Er det nødvendigt at tilføje, at det er meget få mennesker på planeten, der har 
åbnet hovedcentret?
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Inspiration, intuition og instinkt
Det skulle nu være klart, at æterlegemet er forbindelsesleddet mellem det 
ydre fysiske menneske og det indre psykiske menneske. Man kan også sige, at 
æterlegemet fungerer som en legemliggørelse af sjælen, for sjælen skaber og 
styrer det fysiske legeme ved hjælp af æterlegemet. Dette mellemled fungerer 
derfor som redskab for de tre overordnede udtryk for sjælsbevidsthed:
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Disse tre centre udgør menneskets primære bevidsthedscentre. Sjælens impulser 
strømmer ind i centrene og registreres i hjernen på en måde, der kan klassificeres 
som …

1. Den åndelige sjæl
– som skaber kontakt til den overmenneskelige bevidsthed gennem hovedcentret. 
Impulser overføres fra sjælen via det æteriske netværk til hovedcentret og videre 
til hjernen, hvor de opleves som inspiration.

2. Menneskesjælen
– som skaber kontakt til den menneskelige bevidsthed (racens mentale og astrale 
bevidsthed) gennem hjertecentret. Impulser overføres fra sjæ len via det æteriske 
netværk til hjertecentret og videre til hjernen, hvor de opleves som intuition.

3. Dyresjælen
– som skaber kontakt til dyremenneskets bevidsthed gennem solar plexus cen-
tret. Impulser overføres fra sjælen via det æteriske netværk til solar plexus 
centret og videre til hjernen, hvor de kommer til udtryk som instinkt.

Halscentret – under udvikling i nutiden
Endnu et center er under hurtig udvikling i nutiden, og det udgør både en mu-
lighed og en forhindring for åndelig udfoldelse. Der er her tale om halscentret, 
som vil give menneskeheden stadig stigende kontakt med det lavere mentalplan 
– den konkrete tænknings område. Det konkrete tankesind er dual af natur:

1. Tankestof, der er formet
Det konkrete tankesind udgør den del af menneskehedens bevidsthed, der rum-
mer den konkrete viden, som menneskeheden har erhvervet sig indtil nu. Denne 
såkaldte viden eller kundskab kan være forkert eller rigtig – den kan være en 
sandhed eller en delsandhed – eller en sandhed der er så fordrejet, at den må 
betegnes som fejlagtigt. Det lavere mentalplan rummer al konkret tænkning.

2. Tankestof, der kan formes
Det konkrete tankeplan består af tankestof, der er tilstrækkelig fortættet til at 
kunne iklæde en abstraktion stof og give den konkret form. Mange mennesker 
har udviklet dette center, for der er som bekendt mange i den vestlige verden, 
der har adgang til al den viden, der er udfoldet indtil nu, og som desuden har 
evnen til at arbejde med tankestof.

Tankemæssig afdækning af sandheden
Denne kendsgerning åbner store muligheder, for det betyder, at mennesket kan 
omsætte sine åndelige visioner til virkelighed på det fysiske plan. Mennesket 
behøver ikke nøjes med at drømme – det giver tankerne form, og dermed stilles 
de til rådighed for andre. Den tankemæssige afdækning af sandheden, vil åbne 
vejen for en klar fremstilling af livet til gavn for menneskeheden.

Undgå krystallisering
Det er vigtigt, at man iagttager sine tankeprocesser. Prøv at skelne mellem 
abstraktioner og konkrete tanker? Det er menneskets opgave at frigøre sig fra 
den konkrete tænknings dominans. Og man kan forberede sig på dette næste 
trin i udviklingen ved at bevare et åbent sind. Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at hver gang tankevirksomheden stagnerer, krystalliseres man. Hver gang 
man betragter nogle holdninger og ideer som absolutte sandheder, krystalliserer 
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man – og man lukker af for virkeligheden. Udsynet blokeres. Bevar derfor et 
åbent sind over for alt. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal udskifte sine 
værdier og holdninger, men man skal uddybe dem. Det er det første skridt på 
vejen, der fører fra kundskab til visdom.

Menneskets fire bevidsthedsni-
veauer
I dag ser man mennesker på mange ud-
viklingsniveauer, og de kan klassificeres 
i fire overordnede grupper:

1. Stadiet hvor mennesker lever i men-
neskehedens dyriske bevidsthed. Det 
er sjældent, men det forekommer.

På dette stadie er solar plexus centret 
og sakralcentret de primære centre til 
bevidsthedskontakt med omgivelserne. 
Hjernen opfanger impulser, der strøm-
mer gennem solar plexus centret og 
sakralcentret. Følelsesnaturen vil derfor 
være primitiv og domineret af driften til 
at sikre racens overlevelse og formering. 
Energistrømmen gennem det æteriske 
netværk med dets lavere centre og det 
tætte fysiske legeme under mellemgulvet 
vil blot formidle uklare emotioner ind i 
menneskets følelsesliv. Mennesket vil 
derfor være primitivt – mere dyr end 
menneske. På dette stadie sker der en 
begyndende og meget langsom aktive-
ring af hjerte- og halscentret, og til 
sidst vil det fremkalde en tendens til at 
reagere emotionelt og respondere på 
tankeimpulser, selvom det sker på en 
uklar måde.

2. Stadiet hvor mennesket udtrykker en klar menneskelig bevidsthed.

Det er den mest dominerende bevidsthed på nuværende tidspunkt i udviklingen. 
De fleste mennesker er opmærksomme på deres følelsesmæssige relationer – 
både hvad angår mennesker og ting. På dette stadie udvikles sakralcentret og 
solar plexus centret – og samtidig sker der en aktivering af hjertecentret samt 
en delvis aktivering af halscentret. Det er på dette stadie, at menneskehedens 
følelsesnatur ud vikler sig hurtigst. I astrallegemet har mennesket indbygget ev-
nen til at udtrykke kraftige følelsestilstande. Det har klare oplevelser af glæde 
og smerte, godt og ondt etc. Det er her, man opdeler menneskeheden i såkaldte 
gode og onde – altså en klar emotionel mennesketype, der responderer på san-
seimpulser via den personlige følelsesmekanisme.

Som følge af hjertecentrets aktivering sker der en brobygning i det æteriske 
netværk …
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o Den forbinder solar plexus centret og dyresjælen med hjertecentret 
og menneskesjælen.

o På dette stadie i udviklingen integreres dyresjælen og menneskesjælen.

o De fungerer nu som en enhed. Astrallegemet er på dette stadie højt 
udviklet og i stand til at udtrykke store emotionelle dybder. Det er 
et center med stor indflydelse på livet.

3. Stadiet hvor mennesket skifter fra menneskebevidsthed til åndelig 
bevidsthed.

Dette stadie omfatter både mentale og emotionelle typer – og det skaber derfor 
stor forvirring. Disse mennesker gennemgår næsten konstante værdiskift, for 
de vakler hele tiden mellem livets formside og den mere idealistiske side i deres 
natur. Det er årsagen til den nuværende verdenskrise og det konstante kaos i 
verden.

o På dette stadie udvikles de allerede omtalte centre plus en tiltagende 
aktivering af hjertecentret, halscentret og en begyndende aktivering 
af pandecentret.

o Der bygges nu bro mellem menneskesjælen i hjertet og den åndelige 
sjæl i hovedet – via mentallegemet.

o Astrallegemet disciplineres, og det mister sin position som dominerende 
center, for denne funktion overtages nu af mentallegemet.

Hovedcentret vækkes langsomt og begynder at lade energi strømme fra sjælen 
ind i systemet. Mentallegemet fungerer her som mellemled, og aspiranter vil 
forsøge at fokusere i tankesindet via pandecentret. Deres intuition fungerer, og 
de bliver modtagelige for inspiration – og de for be reder sig på at bruge denne 
inspiration i aktivt samfundsengagement.

Ved slutningen af dette udviklingsstadie integreres mentallegemet med astral-
legemet og det fysiske legeme via det æteriske netværk og dets centre. Bro-
bygningen er nu foretaget, og de to lavere bevidsthedsstadier vil blive trukket 
ind i den åndelige sjæl.

4. Stadiet hvor mennesket konstant fungerer i sjælens åndelige bevidsthed. 
Det forekommer meget sjældent, men det bliver dog muligt for flere og 
flere, der arbejder sig hen mod grænsen til denne tilstand.

På dette stadie er alle syv centre fuldt opvækkede, og de fungerer og vibrerer 
i balance og harmoni. Opmærksomheden er nu løftet helt ind i sjælslegemet, 
og herfra kan sjælen styre og benytte de tre lavere redskaber til effektiv 
tjene-stearbejde på hvert sit plan. Glem ikke at den fysiske hjerne modtager 
sine indtryk via det æteriske netværk gennem det eller de centre, der er mest 
aktive. Omhyggelig iagttagelse af egne reaktioner vil give et indtryk af hvilket 
eller hvilke centre, man udvikler sig igennem – og det indikerer samtidig, hvad 
næste skridt i udviklingen bør være.

Hvis man har lyst, kan man overveje og eventuelt nedskrive …
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Personlig øvelse

Den personlige opfattelse af eget udviklingsniveau set i lyset af den viden om 
centrene, der her er beskrevet. 

Overvej samtidig næste skridt i sjælens udfoldelse. 

Bedøm desuden dette i forhold til ambitioner og den disciplin, der anses nødvendig 
for at nå målet.
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