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Mysteriet elektricitet
Af Brian Arrowsmith

Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

Manas er elektricitet.

Manas er elektricitet.
Oplyst tænkning er dybest set elektricitet.

Menneskeheden gør hurtige fremskridt med nye erkendelser inden for naturviden-
skabelig forskning, og derfor er det relevant at overveje nogle af aspekterne i my-
steriet elektricitet.

I Kosmisk Ild, der blev udgivet i 1925, kan man læse:

”I løbet af de næste 75 år inkarnerer en gruppe naturvidenskabelige 
forskere, og de vil fungere som mellemled ved afsløringen af de 
tre næste sandheder om elektriske fænomener”.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 440

Flere steder i bogen findes der antydninger om de trefemtedele af de formler, der 
vil blive udviklet, og som kan indgå i studiet af elektriske fænomener.



4

Det er indlysende, at for at få de elektriske fænomener naturvidenskabeligt afprøvet 
og accepteret, skal forskerne være i stand til at fremlægge naturvidenskabelige 
beviser, og normalt kræver det mange års forskning. Men den tidskrævende proces 
er ikke altid nødvendig, for der findes en alternativ proces, som mange esoterikere 
har benyttet. De har studeret åndsvidenskab, de har mediteret, og derved har de 
fået en forståelse af mysteriet elektricitet.

Mental ild-energi
I Kosmisk Ild står der, at videnskaben om elektricitet har ført menneskeheden til 
tærskelen af en ny opdagelse, der vil forandre verdens nuværende opfattelse af 
elektricitet til at være mental ild-energi, der efterhånden vil løse en stor del af ver-
dens økonomiske problemer. Det vil medføre, at et meget stort antal mennesker 
kan frigøres til mentalt arbejde og mental vækst.

Det siges, at mysteriet elektricitet lidt efter lidt udfolder sig for øjnene af den 
undrende menneskehed, og langsomt bliver mennesket vænnet til fænomenet. 
Senere vil man opdage, at hele den menneskelige struktur og form hovedsageligt er 
sammensat af lysatomer, og at lyset i hovedet hverken er indbildning eller ønske-
tænkning, men definitivt er skabt af foreningen eller fusionen af det lys, der findes 
i selve substansen og sjælen.

Manas-princippet
Manas eller det manasiske princip er blevet defineret som tænkning, intelligens, 
en mental evne og højere menneskelig tænkning, hvis lys eller udstråling forbinder 
monaden med det dødelige menneske for en livstid. Manas er nøglen, der kan åbne 
døren til det femte naturrige – det åndelige rige eller overmenneskelige rige. Det 
siges desuden, at manas er elektricitet. Den mentale ild er helt grundlæggende en 
elektricitet, der viser sig i sin højeste aktivitet.
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Elektrisk manifestation – ”mysteriet elektricitet” – er grundlaget for al manifestation 
og ligger bag hele evolutionen. Elektricitet er udstråling fra den mentale eksistens. 
Med andre ord kan man sige, at ”Den Ene, i hvem vi lever, ånder og er”1, besjæler 
hele eksistensen – eller at rummets æter er en altgennemtrængende tilstedeværelse 
af den altomfattende guddom. Alt er energi, alt er vibration, alt er elektricitet.

Den kosmiske elektricitet
Energien skaber et lys, der altid vokser i udstrålende styrke. Den opbygger og skaber 
den form, der er nødvendig for en skabnings udfoldelse. Den formidler samhørighed 
og gruppeaktivitet, og den tilfører den entusiasme, der stimulerer al vækst, og den 
stimulerer manifestationerne i plante- og dyreriget. Den er magnetisme, udstråling, 
tiltrækning og frastødning, liv og død og meget andet. Den er den bevidste hensigt 
og overordnede vilje i den objektive manifestation. Det menneske, der kan løse det 
spørgsmål, der er skjult i de elektriske fænomener, har ikke kun løst hemmeligheden 
om sin egen eksistens, men kender desuden sin plads i den større helhed – den 
planetariske Logos. Dette menneske er bevidst om identiteten af den kosmiske 
eksistens, som esoterikere kalder Sollogos, og erkender til en vis grad placeringen 
af solsystemet og dets elektriske relation til de syv konstellationer. Menneskeheden 
vil lære at betragte den kosmiske elektricitet som en ydre klædning til Den Ene – 
”for i Ham lever vi, ånder vi og er vi” – som er Altet.

På det fysiske plan kan man nogle gange fornemme den elektriske kraft – f.eks. 
ved at se den som et lysskær, en udstråling, eller ved at føle en spænding og en 
kløe i håndfladerne, eller ved at høre den som en slags summende lyd.

Efterhånden som menneskeheden kommer længere ind i den mentale tidsalder og 
udvikler tænkeevnen, bliver man i højere grad bevidst om elektriciteten på mental-
planet. Når mennesket er dybt koncentreret, vil det af og til blive opmærksom på 

1 Apostlenes Gerninger, kap. 17,28
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en pulserende vibration, en elektrisk strøm, som stråler ud fra pinealkirtlen, der 
transformerer tænkningen. Det er den styrende kraft og skabende impuls, som er 
årsag til, at det, der skal ske, det sker. Det er viljen-til-at-være. Det er den form 
for elektricitet, der benyttes ved formopbygning, og i Den Nye Tidsalder kan det 
uden tvivl blive den vigtigste form for brug af elektricitet.

Afsløring af mysteriet elektricitet
Inden mysteriet om de elektriske fænomener kan afsløres, skal man forsøge at forstå, 
hvordan den elektriske energi kommer til udtryk i mennesket. For at kunne fungere 
med fuld kapacitet skal man have kendskab til og være en integreret personlighed. 
Man skal forstå den fremdrivende kraft i mennesket. Ligesom man ifølge teorien om 
en magnetisk overføring kan transformere elektricitet til magnetisme, så flyder der 
rundt om og gennem det fysiske legeme en elektrisk strøm, der kan transformeres 
til god vilje og blive nyttig. Det transformerende mellemled er menneskets mentale 
kraft.

Efterhånden som udviklingen fortsætter i den mentale tidsalder vil resultatet af 
verdenstænkernes arbejde udvikle menneskehedens bevidsthed. Ved hjælp af ud-
dannelse og tænkning vil tænkeevnen blive aktiveret og velkvalificeret. Vandbæ-
rerens tidsalder er en mental videnskabelig tidsalder, hvor intelligens vil komme til 
at styre den fysiske og astrale natur. Kraften i tænkeevnen er en elektrisk kraft, der 
aktiveres ved at forbinde den med stoffet. Med andre ord − den kemiske proces 
ved en manifestation aktiveres af en elektrisk impuls fra tænkeevnen.

Elektrisk skabelsesild
Man tænker tit på påstanden om, at Universet blev skabt ved en kemisk manifesta-
tionsproces. Den fremdrivende vitalitetskraft kan betragtes som en elektrisk ska-
belsesild. Den første impuls eller ”den guddommelige gnist” kan betragtes som 
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Skaberens hensigt, ønske, eller vilje-til-at-være. Den mentale ild er grundlag for 
alle manifestationer og skaber relation mellem liv og form, mellem ånd og stof, og 
giver grundlag for bevidsthed. Forhåbentlig er det nu tydeligt, at det er ved hjælp af 
den hensigt, der findes i intelligent tænkning og i elektriske impulser, at mennesket 
kan blive medskaber af den guddommelige plan.

Kan det mon betyde, at det er det manasiske princip – aktiv intelligens – der er det 
led, der mangler i løsningen af hemmeligheden om elektricitet?  Måske det er det 
mysterium, der ligger bag mysteriet elektricitet– årsagen bag alle årsager, der er 
den åndelige impuls eller den vilje, der udstråler fra Logos’ absolutte bevidsthed. 
Hemmeligheden er sandsynligvis, at menneskeheden i virkeligheden er gnister i den 
ene store flamme. Måske ligger hemmeligheden i menneskets indre, hvor den gradvis 
åbenbares på erfaringens vej, når mennesket stræber efter at nå det stadie, hvor 
det kan opfatte sandheden. Man behøver ikke at vente på, at naturvidenskabens 
forskere kan afsløre de tre sidste sandheder om de elektriske fænomener.

Tre grundlæggende mysterier
Følgende opstillinger er solsystemets tre grundlæggende mysterier:

1. Mysteriet elektricitet
2. Mysteriet polaritet
3. Mysteriet om selve ilden eller solsystemets dynamiske centrale kraft

Det svarer til de tre aspekter:

1. Lys og aktivitet (aktiv intelligens)
2. Kærlighed og visdom
3. Vilje og kraft
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Eller med andre ord:

1. Substansens elektricitet (Guds klædning)
2. Mysteriet polaritet (Guds form, som der henvises til som magnetisme)
3. Selve livets elektricitet

Disse tre begreber eller aspekter af væren skal forenes i en syntese, før man får 
fuldkommen viden om mysteriet elektricitet.



9

www.visdomsnettet.dk


