
1



2

MENNESKE
KEND DIG SELV

08

SJÆLSLEGEMET

Erik Ansvang

www.visdomsnettet.dk



3

Menneske kend dig selv
08

SJÆLSLEGEMET

Af Erik Ansvang

Set fra sjælens synsvinkel er personlighedens legemer ikke andet end midlertidige 
redskaber, der bruges og kasseres efter behov. Studiet af sjælslegemet medfører, 
at man træder ind i et område med langt større rækkevidde for menneskets 
udvikling. Menneskets fysisk-æteriske, astrale og mentale legemer, som man er 
vant til at identificere sig med, eksisterer jo kun i én enkelt inkarnation. Sjæls-
legemet består til gengæld gennem hele menneskeriget – det vil sige i utallige 
inkarnationer. Sjælens legeme er derfor relativt udødeligt – relativt fordi man 
på et senere stadie i udviklingen afslutter den rent menneskelige udvikling og 
begynder på udviklingen i det 5. naturrige – det overmenneskelige rige. Til den 
tid afkastes sjælslegemet. Det sker ved 4. indvielse, og herefter er der ikke 
længere behov for at reinkarnere.

Sjælen er ikke evig
Det medfører, at sjælslegemet heller ikke er evigt, for når sjælslegemet er 
endeligt, må det også have en begyndelse. Der må derfor være en eller anden 
form for bevidsthed, der bruger sjælslegemet, på samme måde som sjælen i 
sjælslegemet bruger personlighedens legemer.
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Hvad er det mon for et væsen, der bor i sjælslegemet og herfra projicerer per-
sonlighed efter personlighed i inkarnation efter inkarnation? Hvad er sjælen 
egentlig?

Hvad er sjælen?
Der er anvendt utallige synonymer for 
sjælen, og de angiver ofte nogle at 
sjælens kendetegn og kvaliteter:

Sjælen, egoet, selvet, det ene selv, det 
højere selv, det åndelige selv, den ene, 
den indre hersker, den indre gud, den 
indre virkelighed, den guddommelige 
indre hersker, den indre åndelige sol, 
den guddommelige beboer, mesteren i 
hjertet, den iboende flamme, den indre 
Kristus, Kristusprincippet, individuali-
teten, den guddommelige realitet, 
det virkelige menneske, tænkeren, 
den åndelige tænker, solenglen, eng-
len, nærværelsens engel, juvelen, 
Faderens søn, åndens flamme, det 
udviklende punkt, agnisvattaerne, 
tankens søn, det midterste princip, tri-
anglerne, lederen, den observerende 
enhed, iagttageren, tilskueren, den 
guddommelige modtager, vogteren, 
fortolkeren etc.

Man kan sige, at sjælslegemet er et 
center for sjælsbevidstheden. Sjælsle-
gemet er vanskeligt at definere, men 
her er et forsøg:

1. Sjælen er hverken ånd eller legemer, men relationen mellem 
dem.
Sjælen er Sønnen af Faderen og Moderen (ånd og stof). Sjælen er 
formidleren i denne dualitet – forbindelsen mellem menneskets gud-
dommelighed og menneskets formnatur.

2. Sjælen er tiltrækkende kraft.
Sjælen er magnetisme. Det er sjælen, der holder formerne sammen, 
så ånden er i stand til at manifestere dem og udtrykke sig igennem 
dem.

3. Sjælen er den bevidste faktor i alle former.
Sjælen er princippet om intelligens – en intelligens, hvis kendetegn 
er tænkeevne (erkendelse af årsag og virkning).
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4. Sjælen er princippet om sansning.
Sjælen gennemtrænger former og udgør guddommelig bevidsthed, 
der ses som tiltagende kvalitet og evnen til at reagere på vibration.

5. Sjælen er bevidst i tre retninger.
Sjælen er selvbevidst nedad via personligheden. Den er gruppebevidst 
udad på sit eget plan. Og den er potentielt gudsbevidst opad mod 
åndens plan.

Sjælslegemets funktioner
Sjælslegemet kaldes også ”kausallegemet” eller ”årsagslegemet”, for det er årsag 
til manifestationerne på de lavere planer. Desuden oplagres de varige erfaringer 
fra tidligere liv i sjælslegemet, og erfaringerne er årsagen til menneskets hold-
ninger til livet og dermed dets handlinger. På sanskrit hedder sjælslegemet 
”karana sharira” – ”karana” betyder ”årsag”. Sjælslegemet rummer den højere 
bevidsthed. Sjælslegemet er sjælens tempel, for det rummer menneskets iboende 
ånd eller guddommelighed. Sjælslegemet har to overordnede funktioner:

o At fungere som legeme for sjælen
o At være lager for essensen af livenes erfaringer

Sjælslegemet er det sted, hvor alle høje, ægte og varige egenskaber opbevares. 
Og dermed rummer sjælslegemet også spiren til nye evner, der skal overføres 
til kommende inkarnationer.

Både ét og adskilt
Ved individualiseringen (overgangen fra dyrerige til menneskerige) sker den første 
formning af sjælslegemet. Det består blot af en fin hinde af det allerfineste stof 
– lige akkurat synlig. Denne gennemsigtige hinde antyder, hvor det individuelle 
væsen begynder sit særskilte liv. Sjælslegemet er ét med det universelle sind, 
men det udgør samtidig et lavere aspekt eller en spejling af det universelle sind. 
Det er både ét med det universelle sind og en adskilt eller individuel enhed, på 
samme måde som ægcellen, der både tilhører barnet og er en del af moderen. 
Denne næsten farveløse hinde udgør det individuelle sjælslegeme, som vil bestå 
i hele den menneskelige evolution.
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Sjælen er guddommelig skaber
Sjælen er guddommelig, fordi den har evne og kraft til at skabe ved hjælp af 
tankesindet, som derfor i sit inderste væsen er aktivitet. Alt arbejde udføres 
altid ved hjælp af tankekraft. Det er ikke billedhuggerens hånd, der skaber 
kunstværket, men tankekraften der fører hånden og mejslen. Tanken går altid 
forud for handlingen. I de situationer hvor man siger, at man handler uden at 
tænke, er handlingen alligevel resultatet af tidligere tanker, der har skabt en 
tankevane, og det er denne ubevidste tankevane, der styrer de tilsyneladende 
”tankeløse” handlinger.

Sjælens vilje
Åndsvidenskaben oplyser, at sjælen styres af åndens vilje eller hensigt, og det er 
korrekt, for det er atmiske viljesenergier, der strømmer i sjælslegemet. Sjælen 
udtrykker derfor vilje, men der er ikke tale om den form for vilje, der kendes fra 
personlighedens liv, hvor der blot er tale om egoistisk eller stædig vilje styret 
af begær. Sjælens vilje er ikke styret af valg udefra, men udelukkende af valg 
indefra. Sjælslegemets energier styres indefra, mens personlighedens legemer 
er tiltrukket udefra. Her er den væsentlige forskel på vilje og begær.

Væren-visdom-intelligens – ”sat-chit-ananda”
Først udvikler mennesket intelligensaspektet (”chit”), som er den analyserende 
evne, der opfatter mangfoldighed og forskelle. Herefter udvikles visdommen 
(ananda), der opfatter tingenes enhed og forbundethed. Det sidste og højeste 
aspekt er væren (”sat”) – den enhed, der ligger bag forening. I den nuværende 
cyklus udvikler menneskeheden ”chit” − intelligensaspektet. På næste 
udviklingstrin skal mennesket udvikle ”ananda”, foreningsaspektet, der også 
kaldes ”lykkens kongerige”. Til sidst udvikles ”sat”, værensaspektet.
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Sammensætning og struktur
Sjælslegemet består af stof fra mentalplanets første, andet og tredje underplan. 
Hos gennemsnitsmennesker er sjælslegemet langtfra udviklet, og derfor er 
det kun stoffet fra det tredje og laveste underplan, der er aktivt. Efterhånden 
som sjælen i udviklingens lange løb udfolder sine latente muligheder, aktiveres 
det højere stof lidt efter lidt. Kun hos mestre er alt stof på sjælsplanet aktivt 
og under fuld kontrol. Det er vanskeligt at beskrive sjælslegemet, for sjælens 
verden er totalt anderledes end personlighedens. Clairvoyante beskriver dog 
sjælslegemet som ægformet. 

Udviklingens stadier
Sjælslegemet hos det primitive menneske minder om en farveløs luftboble, der 
ser ud til at være tom. Sjælslegemet rummer naturligvis alt højere mentalt 
stof, men alt stof er endnu ikke aktivt, og derfor er det stadig farveløst og 
gennemsigtigt. Man skulle tro, at et primitivt menneske starter med et lille 
sjælslegeme, men det har faktisk nogenlunde samme størrelse som de fleste 
andre. På senere stadier forøges det dog i størrelse, når det fyldes med aktivt 
stof.

Efterhånden som udviklingen skrider frem, sættes stoffet i bevægelse. Det sker 
ganske langsomt, fordi mennesket på dette tidlige tidspunkt i udviklingen ikke 
formår at reagere på sjælslegemets uhyre subtile vibrationer.

Men før eller senere bliver mennesket i stand til enten at tænke abstrakte tanker 
eller udtrykke åndelig aspiration, og først her vækkes sjælen til aktivitet. De 
høje vibrationer viser sig nu i sjælslegemet som farver. Den gennemsigtige boble 
bliver gradvis fyldt med stof af de smukkeste sæbebobleagtige farver.
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Påvirkes kun af de højeste kvaliteter
Sjælslegemet påvirkes kun af de højeste vibrationer fra astrallegemet og men-
tallegemet. Det medfører, at vi kun kan bygge de bedste og mest positive 
kvaliteter ind i sjælslegemet. De negative karaktersvagheder opsamles i de per-
manente atomer på de tre lavere planer, og aktiveres næste gang mennesket 
inkarnerer. Efterhånden som udviklingen skrider fremad, vil de lave vibrationer 
tone ud.

Gennemsnitsmennesket
Hos gennemsnitsmennesket ses en tydelig forøgelse af stoffet i sjælslegemets 
aura. Farverne er yderst sarte og æteriske.

Det åndelige/intelligente menneske
Men det er først hos det åndeligt eller intellektuelt udviklede menneske, at den 
store forandring sker. Nu indbygges de varige karakteregenskaber for alvor. 
Karakteren viser sig nu i størrelsen, farverne, lysstyrken og klarheden i sjæls-
legemet.

Ubeskrivelige farver
I det åndeligt udviklede menneske kan clairvoyante se en enorm forandring. 
Auraen er nu fyldt med de fineste og mest fantastiske farver, som er udtryk for 
de højere former for kærlighed, hengivenhed og åndeliggjort intellekt. Mange 
af sjælens farver findes ikke i den fysiske verden. Et højtudviklet sjælslegeme 
ligner levende ild, der strømmer fra et højere plan.
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Når auraen engang er fyldt, vil den ikke alene vokse i størrelse, men kraftstrømme 
vil også strømme ud i forskellige retninger. Her har man det tydeligste tegn på, 
at et menneske er højt udviklet − nemlig evnen til at fungere som kanal for 
højere kræfter.

Rupa og arupa
Mentalplanet er ifølge åndsvidenskaben delt i to dele – det højere abstrakte 
tankesind og det lavere konkrete tankesind. Den højere del er sjælens plan, som 
består af de tre øverste underplaner. Den lavere del udgør mentalplanet, som 
består af de fire nederste underplaner. De højere underplaner betegnes ”arupa”, 
som betyder ”formløs”, mens de lavere kaldes ”rupa”, som betyder ”form”.

Umiddelbart lyder det selvmodsigende, for sjælslegemet er jo et legeme, der 
rummer bevidstheden, og derfor kan det ikke være arupa eller formløst. Forkla-
ringen er, at på niveauerne under sjælsplanet er det formen, der dominerer 
menneskets oplevelse af tilværelsen. På niveauerne over er det livet eller livs-
strømmen, der dominerer.

Stofformer og lysglimt
Navnene arupa og rupa er derfor et forsøg på at betegne mentalplanets særlige 
stofkvaliteter. I den lavere del kan stoffet formes af tanken. I den højere del 
foregår denne proces som lysglimt eller lysstrømme. Der skabes ikke former af 
stoffet. Kommunikation på dette plan vil foregå ved en slags lysende glimt fra 
essensen af tænkerens sjælslegeme og direkte til sjælslegemet hos modtageren.

Clairvoyante oplyser, at det er et overvældende syn at iagttage forandringen fra 
en abstrakt eller formløs ide til en konkret tankeform.
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Abstraktioner kan kun opfattes på sjælsplanet
På sjælsplanet har en abstrakt ide virkelig eksistens. Men den kan kun opfattes og 
forstås med sjælslegemets egne sanser. Abstrakte ideer kan derfor udelukkende 
opfattes i sjælens egen verden. Processen, der fører til en direkte erkendelse af 
ideer i sjælens egen verden, kaldes meditation. Her må man arbejde sig gennem 
stadierne fra aspiration via koncentration og meditation, indtil man løftes ind i 
kontemplationsstadiet, hvor man bliver ét med sjælen i sjælens egen verden.

Sjælslegemets udvikling og evner
Der oplagres som sagt kun positive kvaliteter i sjælslegemet, og det er nu hen-
sigten at se nærmere på dette emne.

I det primitive menneske foregår sjælslegemets vækst uhyre langsom, for hos 
det uudviklede menneske vil der være meget få følelser eller tanker, der kan 
gavne sjælens vækst.

Men alle mennesker (gode såvel som onde) er sjæle. Sjælslegemet påvirkes 
ikke, selvom et menneske liv efter liv vælger en destruktiv tilværelse. Ondskab 
i personligheden betyder alene mangel på den tilsvarende gode egenskab i 
sjælslegemet. En sjæl kan derfor ikke blive ond, selvom den godt kan være 
ufuldkommen.

Den hurtigste måde at slippe af med en negativ egenskab, er at udvikle den gode 
egenskab, for den vil blive en integreret del af karakteren i alle kommende liv.
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Problemet ondskab
Hvis et menneske liv efter liv lever et egoistisk og ondt liv, kan mentallegemet 
blive viklet så meget ind i astrallegemet, at det efter døden ikke kan gøre sig 
fri af det. Når astrallegemet senere dør og går i opløsning, vil alt stoffet i men-
tallegemet også overgå til det omgivende reservoir af mentalstof, og på den 
måde går det tabt. Normalt vil den skade, der sker på mentallegemet, ikke 
være større.

Når personligheden imidlertid er blevet stærk både intellektuelt og viljemæssigt 
uden samtidig at udvikle uselviskhed og kærlighed, bygger den en mur af 
selviskhed omkring sig og bruger udelukkende sine kræfter til gavn for sig selv. 
I disse tilfælde er der mulighed for, at personligheden bevidst kæmper mod 
evolutionen, og så vil selve sjælslegemet miste sin blændende udstråling på 
grund af sammentrækning. Det kræver en stærk personlighed at skade sin sjæl 
på denne måde, og det sker ikke på grund af almindelige fejl.

Det godes muligheder
Sådan er virkningerne af negative reaktioner. Men hvordan er følgerne af de 
positive? Menneskets udvikling fortsætter liv efter liv, og når man bevidst til-
stræber en positiv vækst, arbejder man i harmoni med sjælens vilje. Positive 
karakteregenskaber kan aldrig mistes, for de tilhører det relativt evige aspekt 
– sjælen. Alt negativt – hvor kraftfuldt det end er – bærer altid kimen til sin 
egen ødelæggelse. Forklaringen er, at det negative er uharmoniske vibrationer, 
som er i modstrid med de harmoniskabende kosmiske lovmæssigheder. Alt, som 
vibrerer i harmoni med de kosmiske love, stimuleres og forstærkes af lovenes 
egne vibrationer. Det positive bliver derfor en del af evolutionens strøm, og kan 
derfor aldrig holde op med at eksistere eller blive ødelagt.
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Positivt i sjælen − negativt i personligheden
Intet negativt kan oplagres i sjælens højtvibrerende legeme, men det kan op-
lagres i de lavere legemer, fordi de har et vibrationsniveau, der svarer til det ne-
gatives lavere frekvens. Derfor møder ethvert menneske kun de vibrationer, det 
selv har skabt og oplagret i de permanente atomer, og de permanente atomer er 
grundlag for skabelse af personlighedens legemer i inkarnation efter inkarnation. 
På denne måde høster man altid kun resultatet af sine egne handlinger – gode 
såvel som de dårlige. 

Mennesket er ikke sit sjælslegeme
Når man taler om sjælslegemet, må man huske, at sjælslegemet ikke er sjælen, 
men kun stof fra de højere mentale planer, som er samlet til et legeme og 
levendegjort af den iboende bevidsthed. Det virkelige menneske (ånden eller den 
indre treenighed) er usynlig. Sjælslegemet er det nærmeste man kan komme 
det virkelige menneske.

Kan mennesket fungere bevidst på sjælsplanet?
Det er kun mestre og højere indviede, der frit og med fuld bevidsthed har adgang 
til mentalplanets lavere afdelinger, mens de samtidig befinder sig i et fysisk le-
geme. Evnen til at færdes bevidst på de højere planer, mens man samtidig er til 
stede i det fysiske liv, kræver, at man ikke kun fungerer som en personlighed, 
men at man er sjælen, mens man befinder sig i den fysiske verden.

De fleste mennesker er kun lige akkurat bevidste i sjælslegemet. De kan kun 
arbejde i det tredje underplans stof – altså den laveste del af sjælslegemet. 
En mester bruger naturligvis hele sjælslegemet, mens bevidstheden er på det 
fysiske plan.

Sjælslegemets vækst støttes af mestrene
Sjælslegemets udvikling støttes af mestrene, for de beskæftiger sig mere med 
sjæle i deres sjælslegemer end med sjælenes lavere legemer. De påvirker men-
neskeheden åndeligt, idet de udstråler inspiration, som kan vække det ædleste 
i menneskets natur. Nogle er af og til bevidste om denne påvirkning, men ved 
ikke, hvorfra den kommer.
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Rejser til andre planeter?
Det er ikke muligt for et menneske at bevæge sig til en anden planet − hverken 
i astrallegemet eller mentallegemet. Når sjælslegemet engang er meget højt ud-
viklet, er det muligt, selvom det ikke sker så let og hurtigt som på det buddhiske 
plan, der befinder sig over sjælsplanet.

Sjælslegemet er normalt ikke i stand til at bevæge sig frit i kosmos, for ato-
merne her har meget stor afstand til hinanden. I det interplanetariske rum er 
sjælslegemets atomare stof sammenpresset til en afgrænset skikkelse af til-
trækningskraften. Men det vil ikke kunne bevæge sig i et rum, hvor atomerne 
ikke er sammenpressede.
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