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Videnskabernes
integrering

Af Brian Arrowsmith
Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

Åndsvidenskaben analyserer årsager.
Naturvidenskaben udforsker virkninger.
Åndsvidenskaben forklarer ”hvorfor”.

Naturvidenskaben beskriver ”hvordan”.

Naturvidenskabens grundlag er
teorier, metoder og principper,

der farves af forskerens holdning.
Der findes også en teori om, at forskningsmetoderne,

der benyttes af naturvidenskaberne,
skal anvendes indenfor alle forskningsområder.

Åndsvidenskab og åndelighed er nært forbundne begreber, og derfor skulle 
overskriften på artiklen måske snarere være “Integrering af Åndsvidenskab og Na-
turvidenskab”. Pandit Nehru1 har sagt:

1 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964) var indisk politiker, statsmand og leder af Indian 
Independence Movement. Han var den første premierminister minister for det uafhængige 
Indien.
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“Tiden med religion og politik er ved at være forbi, og menneske-
heden nærmer sig en periode med videnskab og åndelighed”.

Den esoteriske lære kaldes åndsvidenskab eller videnskaben om åndelig indsigt. 
Af de mange definitioner på åndsvidenskab, der er givet i undervisningen om den 
esoteriske lære, er den mest detaljerede definition denne:

“Åndsvidenskab er et intelligent system af åndelige kræfter og 
kærlighedsenergi, og når de er aktive, vækker de respons hos 
mennesker, der er åndeligt bevidste, så de igen kan leve frit 
blandt inkarnerede mennesker og skabe nær relation og løbende 
kommunikation mellem menneskeheden og Hierarkiet.”

Måske kan de omvæltninger, der sker indenfor religionerne og de politiske systemer, 
give dødsstødet til nutidens separatisme og materialisme. Måske er menneskeheden 
allerede på vej ind i den overgangsperiode, hvor de nødvendige ændringer skal ske.

Vertikal position med horisontal holdning
I de seneste 200 år er der sket tankevækkende udviklinger indenfor naturviden-
skab og teknologi. Men de resultater, naturvidenskabens forskere har nået, har 
ikke været i stand til at løse planetens problemer. Men det vil være muligt at løse 
verdensproblemerne og transformere dem ved hjælp af sund naturvidenskabelig 
forståelse integreret med åndsvidenskabens erkendelser. Et uddybende samarbejde 
mellem de akademiske og de åndsvidenskabelige forskere vil uden tvivl fremme 
overgangen til Den Nye Tidsalder. Muligvis vil videnskabernes mål i Vandbærerens 
tidsalder blive at skabe en vertikal position med en horisontal holdning og at udforske 
de indstrømmende og udstrømmende energier og de magnetiske og udstrålende 
kræfters vekselvirkning.



5

Vesten holder fast ved den ortodokse naturvidenskab som sit faste udgangspunkt. 
Åndsvidenskaben med sin evige visdomslære skaber grundlaget for en ny form for 
erkendelsesvidenskab. Mon ikke tiden nærmer sig, hvor visdommens principper 
kan blive udgangspunkt for menneskehedens kultur? Formålet med artiklen er at 
bidrage til, at indsigten i den kvalitative åndsvidenskab, integreres i nutidens kvan-
titative naturvidenskab.

Hvad er formålet med den kvantitative naturvidenskab, hvis det ikke er at oplyse om 
vejen til højere erkendelse, og hvad er formålet for den kvalitative åndsvidenskab, 
hvis det ikke er at hjælpe menneskeheden med transformeringen af den esoteriske 
læres principper til videnskabelige formler? De to retninger skal arbejde sammen 
og supplere hinandens konklusioner og forsøg. Forskellen er, at naturvidenskaben 
forsøger at forstå sandheden, mens åndsvidenskaben erfarer sandheden direkte, 
men begge videnskabers arbejde går ud på at afdække sandhed.

Fra separatisme til holisme
Alt er en del af Universet. Derfor skal den kvantitative naturvidenskab nå frem til 
den holistiske opfattelse, at alt er en del af en enkelt enhed, og at alle levende 
skabninger er dele i en proces i et helhedssystem. Det er nødvendigt, at forskerne 
ændrer den separatistiske metode til den esoteriske og universelle metode. Be-
tydningen af “enhed” og “helhed” er, at alt har en indre relation til alt andet.

Naturvidenskabelig ekspertise har beriget menneskeheden med hurtige kommuni-
kationsmetoder og nemme rejsemuligheder i en sådan grad, at verden føles mindre. 
Menneskehedens udsyn kan sammenlignes med aktiviteter i en global landsby.

Skal den materialistiske naturvidenskab styre eller dominere civilisationen, eller 
er dens formål at afsløre de love og principper, der ligger bag manifestationen, 
og at oplyse om principperne for at berige menneskets liv og fremskynde evolu-
tionsprocessen?

Vil den materialistiske naturvidenskab medvirke ved udviklingen og udvidelsen af 
menneskehedens bevidsthed og ved at bringe det ukendte univers indenfor be-
vidsthedens rækkevidde for at afsløre mysterierne? Med Albert Einsteins ord:

“Det smukkeste, man kan opleve, er det mystiske.
Det er kilden til al sand kunst og videnskab”.
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Den ydre verden er en refleksion af den indre
Over 90% af al naturvidenskabelig viden, er opnået i de seneste årtier. Teknologi har 
kædet menneskeheden sammen, og på et øjeblik disponerer man over omfattende 
datamængder. Forsøg med at udstyre computere med intelligens har medført, at 
man skal søge i sit indre for at få en forståelse af, hvad intelligens i virkeligheden er. 
Fordi teknologi er udarbejdet af mennesker, bør den indeholde menneskelige værdier, 
men er det mennesket, der styrer teknologien, eller er det teknologien, der styrer 
menneskets perspektiver? Ændrer de nye teknologier menneskets eksistens og dets 
forståelse af de grundlæggende menneskelige bestræbelser? Lægger teknologien 
for stor vægt på det materialistiske aspekt? Glem ikke, at tilstanden i den ydre 
verden er en refleksion af tilstanden i menneskets indre verden. Sir James Frazer 
afslutter Den Gyldne Gren med disse tanker:

“Naturlovene er udelukkende tænkte hypoteser til forklaring af det 
evigt skiftende tankespind, som man ophøjer med flotte navne for 
verden og Universet. Dybest set er magi, religion og videnskab intet 
andet end tænkte teorier, og da den materialistiske naturvidenskab 
har fortrængt sin fortid, bliver den muligvis selv erstattet af en helt 
anderledes måde at iagttage fænomenerne på, og at registrere 
skyggerne på sløret − men det er den nuværende generation ikke 
er i stand til at komme med nye tanker om.”

Den åndelige sans er den højeste
Åndsvidenskaben fastslår, at den åndelige sans er den højeste sans, der kan gøre 
det muligt for mennesket at se årsager bag virkninger – at forstå det subjektive – at 
bruge den skabende forestillingsevne – og at bevæge sig ind i meningens verden. 
Det er blevet sagt, at:

“Åndsvidenskab er en uddannelse i evnen
til at fungere frit i meningens verden”.
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Åndsvidenskaben siger også, at den åndelige sans opbygger en indre sensitiv 
erkendelse og bevidsthedskontinuitet, og at den dybest set giver kraft til at leve og 
fungere subjektivt og til at opnå en permanent indre kontakt til sjælen. Det siges, at 
åndsvidenskab er videnskaben om sjælen. En indre åndelig sans medfører åndelig 
orientering og kunsten at leve et åndeligt liv midt i hverdagens rutiner og pligter. 
Hvis det skal udtrykkes med ord fra den esoteriske lære, kan man sige:

“Sand åndsvidenskab er praktisk anvendelse af en levende synte-
seskabende kraft fra de åndelige kilder til det enkelte menneskes 
liv og handlinger”. 

Åndsvidenskab kan muligvis beskrives med få ord som – “en erkendelse af den 
evige visdoms principper”. Åndsvidenskab er sandsynligvis frontløberen for den nye 
verdensorden. Åndsvidenskaben analyserer årsager − naturvidenskaben udforsker 
virkninger.

Fra lysets kilde i Guds sind.
Lad lys strømme ind i menneskers sind.

Lad lys sænke sig over Jorden.

Det første vers i Den Store Invokation sammenfatter åndsvidenskabens mål. Arbejdet 
går ud på at stimulere den intuitive viden for at aktiv intelligens kan blive styrende 
i menneskets liv.

Den kvantitative naturvidenskab kan defineres som lærdom om eller studie af 
“bevislige” sandheder eller synlige fænomener – dvs. en systematiseret viden ba-
seret på præcise iagttagelser, der kan relateres til generelle principper og love. Det 
siges, at den primitive sans var – “at skelne en ting fra en anden i tankesindet, at 
skelne, og som følge deraf nå frem til at vide”. Det latinske ord “scindere” betyder 
“at skelne”.

Yin- og yang-metoder
Den institutionaliserede naturvidenskabs grundlag er teorier, metoder og principper, 
der farves af forskerens holdning. Der findes en teori om, at de forskningsmetoder, der 
anvendes af naturvidenskaberne, skal benyttes inden for samtlige forskningsområder. 
Der lægges vægt på rationel viden og analytisk tænkning, og forskeren forsøger 
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med logisk tænkning og forsøg at bevise, hvad der skal opfattes som virkelighed. 
Det er en yang værdi. Samfundet har indtil nu favoriseret den videnskabelige 
yang-metode, og menneskeheden er derfor blevet styret af rationel tænkning, der 
indeholder en intuitiv viden, som ikke erkendes generelt. Ubalancen i holdningen 
er årsag til nutidens sociale og politiske problemer. Der er imidlertid tegn på, at 
den rationelle og intuitive metode – yang og yin – i stigende grad vil komme til at 
komplementere hinanden og styre mod enhed.

Åndsvidenskab er en proces, en disciplin og en videnskab om læren om den indre 
og sande mening, der ligger bag alle former og alle begivenheder. En esoteriker, 
der ønsker at kende de indre sandheder og virkeligheder, beskæftiger sig med de 
vanskeligt tilgængelige esoteriske emner. Åndsvidenskab har relation til visdom og 
til de intuitive metoder − det er en yin-holdning.

Både naturvidenskaben og åndsvidenskaben har relation til viden, men hvor natur-
videnskaben arbejder med forskning, organisation og manifestation, arbejder 
åndsvidenskaben med erkendelse, inspiration og intuition. Naturvidenskabens 
forskere forsøger at få ydre objektiv viden, og åndsvidenskabens forskere be-
skæftiger sig med indre subjektiv viden. Den ene benytter styring af tænkeevnen 
og den anden sjælsbevidsthed, men begge arbejder for sandhed. Når den mate-
rialistiske naturvidenskab engang anerkender sjælens eksistens, vil det blive et 
vigtigt incitament til videnskabelig forskning. Den ægte skabende kunstner er en 
esoteriker, der stræber efter at give ydre udtryk for en indre virkelighed og forståelse. 
Tilegnelse af indre viden betyder ikke, at esoterikeren trækker sig tilbage til et 
indre og subjektivt liv. Esoterisk (åndelig) viden skal omsættes til ydre handling 
og komme til udtryk på en praktisk måde i det daglige liv. Holdningen skal være 
udtryk for samarbejdsvilje, ansvar og forståelse af relationer. Åndsvidenskaben 
iagttager og studerer Universet som et interrelateret netværk af forbindelser ud 
fra en holistisk synsvinkel.
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Naturvidenskaben kan ikke løse metafysiske problemer
Naturvidenskaben har tendens til at afgrænse forskningsområderne og til i højere 
grad at skelne mellem specialiserede discipliner med selvskabte grænser, der 
ikke må krydses. Det har medført en simplificering – en mekanisk, en empirisk 
og separatistisk fremgangsmåde – der resulterer i enorme informationsmængder, 
men som kun kaster yderst begrænset lys over meningen og formålet med men-
neskets eksistens − med naturen af væren. Naturvidenskaben er ikke i stand til at 
løse metafysiske problemer. De objektive videnskaber er hovedsageligt baseret på 
systematiske iagttagelser, opmålinger og kvantitative analyser. Den nye videnskab 
skal tage kvaliteter og fælles erfaring i betragtning. Naturvidenskaben lægger vægt 
på kvantiteter, mens åndsvidenskaben lægger vægt på kvaliteter.

Det viser, at naturvidenskaben benytter logiske relationer baseret på analytiske 
metoder, og på opdeling i stadig mindre dele, mens åndsvidenskaben benytter 
en intuitiv relation og holistisk metode, der viser naturen som en helhed. Natur-
videnskabens forsker udforsker livets forskelligheder, mens esoterikeren beskæftiger 
sig med livets enhed. Det er generelt accepteret, at man aldrig forstår helheder 
ved hjælp af analyser. Man er nødt til at studere hele organismen, helhedsbilledet, 
konvergensen, transformationen og relationerne.
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Leo Tolstoj skrev i Krig og Fred:

“Den højeste visdom består kun af én videnskab
− videnskaben om helhed

− det er den videnskab, der forklarer hele skabelsen
og menneskets placering i den”.

Den tibetanske mester Djwhal Khuls og Alice A. Baileys litteratur kan betragtes 
som lærebøger til studiet af “videnskaben om helhed” − videnskaben om esote-
risk forståelse. Den rationelle naturvidenskab kan komplementeres med den 
intuitionsprægede åndsvidenskab, og derved vil helhedsbilledet af Universet bliver 
mere komplet. Her træder den rolle, som åndsvidenskab kan og skal spille, tydeligt 
frem i relation til den rationelle naturvidenskab. Har nutidens frontløbere – de 
verdenstjenere, der skal manifestere Hierarkiets ashramer – en dobbeltrolle? De 
arbejder både med den rationelle naturvidenskab og med åndsvidenskaben, og 
gradvist kan de afsløre det, der indtil nu har været skjult.

Synergi
“Synergi” er en betegnelse for den øgede virkning, der opstår, når substanser og 
organismer forbindes. Der opstår en virkning, som er langt større end den, de hver 
for sig kan skabe. Helhedsvirkningen er større end summen af virkningen fra begge. 
Naturens drivkraft er synteseskabende. Enhederne føres ind i et højere område 
for integrering, som er i evig udvikling, og som er årsag til det drive, evolutionen 
giver fremad og opad. Ved at skabe syntese og ved at føre noget sammen, sker 
der noget. Man kan muligvis beskrive det som en kraft, der kan skabe integrering 
med navnet “synergi”.
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For at opnå en ægte enhedsvidenskab, skal det subjektive og det objektive have 
relation til hinanden. Den kvantitative naturvidenskab skal acceptere, at det 
fundamentale princip i naturen er syntese. Fremtidens forskere skal fremme syntese 
og værdsætte intuition. Albert Einstein havde en intuition, der var overraskende højt 
udviklet. Det er nødvendigt, at forskerne udvider deres horisont, før en syntese af 
det synlige og usynlige kan finde sted. Det er et samarbejde mellem den kvantitative 
naturvidenskab og den kvalitative åndsvidenskab − en integrering, der kan resultere 
i skabelsen af en ny civilisation.

Forening af det objektive og det subjektive
Instinktivt tiltrækkes mennesket af den objektive og “konkrete” oplevelse, og 
begrebet materialisme har derfor domineret kulturen. I nutiden kan man skimte 
begyndende holdningsændringer, uoverensstemmelser i den mekanistiske frem-
gangsmåde og begyndende sympati for den subjektive virkelighed. Inden for 
mange områder er nutidens objektive naturvidenskab begyndt at bevæge sig 
ind i erkendelsernes grænseland. Når tiden er inde, vil en syntese mellem de to 
retninger blive en realitet, for en forening af det objektive og det subjektive med-
fører integrering af naturvidenskab og åndsvidenskab. En definition af syntese er, 
at det er en mental proces, hvor de enkelte tankeelementer forenes til en samlet 
helhedsopfattelse. Den analytiske tænkning er broen mellem de to områder – det 
traditionelt naturvidenskabelige og det åndsvidenskabelige. Åndsvidenskaben 
inkluderer videnskaben om invokation/evokation, om antahkarana, om relationer, om 
meditation, om inspiration m.m. Naturvidenskaben inkluderer de fysiske, de sociale 
og økonomiske videnskaber – og de nyere inkluderer videnskaben om ingeniørteknik 
og om biologi, medicin, kemi osv. Det er forskerne inden for de forskellige områder 
af menneskets livsforhold, der har indledt arbejdet med at skabe den nye civilisation.
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De syv stråler
Hver videnskab befinder sig på en af de syv stråler, og derfor er det til stor hjælp 
at have viden om strålerne og specielt om den stråle, der har relation til den 
videnskab, der studeres. Et studie af de syv stråler er et godt grundlag for en 
esoterisk videnskab. De videnskabelige verdenstjenere på 5. stråle vil snart blive 
dominerende. Verdenstjenerne udforsker formen for at finde dens skjulte hensigt, 
dens motiverende kraft, og for at nå målet arbejder de med idéer, og de afprøver, 
om de er rigtige eller forkerte.

Det siges, at videnskaben om de syv stråler eller energikvaliteter og deres virkning 
på de utallige former, de skaber og giver kraft, er fremtidens fremgangsmåde og 
en korrekt metode til udvikling af menneskeheden. Nutidens videnskab véd en hel 
del om den ydre form og om stoffet og dets elektriske natur. Åndsvidenskaben 
véd meget om de subjektive energiers natur og om de egenskaber, der farver og 
betinger formen. Når de to vidensområder forenes på intelligent måde, vil men-
neskeheden udvikle en mere sand og rigtig psykologi og en ny helhedsvidenskab 
om menneskehedens kultur.

Åndsvidenskab er blevet defineret som det lys, som en stråle sender ud over et 
område af den guddommelige manifestation. Strålen for konkret viden og videnskab 
(5. stråle) har til opgave at opbygge form ved hjælp af stof og ved at give idéer 
konkret form. Formålet er at afsløre de mysterier, der har været skjult − at gøre 
det esoteriske eksoterisk. Mysterierne vil på samme måde blive forklaret via 
naturvidenskaberne, dvs. de eksoteriske videnskaber.

Syv strømme af kosmisk kraft
Det siges, at når naturvidenskaben anerkender strålernes eksistens − de syv 
strømme af kosmisk kraft − og får en bedre forståelse af videnskaben om elek-
tricitet, vil forskerne opdage, hvordan man kan:

o – udnytte luftens kraft og kontrollere elektriske fænomener til gavn for 
menneskeheden.

o – opbygge former og skabe teknologi til opbevaring og distribution af 
atmosfærens elektriske kræfter.
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o – udnytte stoffets bevægelse og lede det frem mod udvalgte mål.

o – anvende luftens elektriske kraft til at vitalisere, helbrede og gen-
optræne.

o – i relation til det fysiske legeme vil man forstå strålefænomenernes 
cykliske aktivitet, og mennesket vil udnytte de enestående muligheder 
til at skabe præcise virkninger i bestemte cyklusser.

Videnskaben om tankesindet
Visionen om at undersøge tankesindets videnskabelige side vil bidrage til, at man 
kan trække tæppet til side for næste akt af den store kosmiske scene. I næste cyklus 
vil det sandsynligvis blive muligt at opleve den største fremgang for åndsvidenskab, 
for guddommelig viden og for elektricitetens mysterium. De næste sandheder, der 
afsløres, vil være koncentreret om elektriske fænomener og elektrisk strøm eller 
“animalsk magnetisme”, der ligger latent i planeten, for det er den karakteristiske 
egenskab i planetens atmosfære indenfor dens elektriske område, og den er den 
modsatte pol til den elektriske udstrømning fra Solen.

Måske kan mysteriet om elektricitet løses ved at skabe en syntese af den rationelle 
naturvidenskabs og åndsvidenskabens tænkning – af foreningen af det objektive 
og det subjektive – og af stof og tankesind. Relationerne − koordinationen og 
sammenføringen af det fysiske og åndelige, yang og yin-tænkningen − kan mu-
ligvis skabe en bevidsthed, en vibration eller kraft, der vil manifestere sig som en 
form for animalsk kraft, der kaldes elektricitet. Integreringen af de to retninger og 
en korrekt håndtering af dem er målet for al videnskabelig målsætning i nutiden, 
selvom det ikke erkendes. Der er god grund til at glæde sig over, at integreringen 
af de to “retninger” skaber helhed.
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Skaber integrering af
åndsvidenskab og naturvidenskab

en inspirerende tendens?

Naturvidenskab og åndsvidenskab
kan betragtes som to komplementære videnskaber,

der tiltrækker hinanden på grund af menneskets
længsel efter at forstå virkeligheden

og relationen til kosmos.

Generelt set har naturvidenskaben været forud for åndsvidenskaben i sin erkendelse 
af, at alle manifesterede former består af en form for energi. At lys og stof kan 
betragtes som identiske er både en naturvidenskabelig og en åndsvidenskabelig 
konklusion. Naturvidenskabens begrænsning ligger imidlertid i dens mangel på vision, 
for den håber, at den når frem til sandheden ved at gennemarbejde grundmaterialet 
– det stoflige. Åndsvidenskaben er blevet forhindret af de metoder, der er brugt til 
at præsentere sandheden, men også af falsk beskedenhed. Mesteren Djwhal Khul 
– som Foster Bailey har beskrevet som en enestående filosofisk videnskabsmand – 
fortæller, at mange af den nyere tids videnskabelige teorier er omtalt i Kosmisk Ild.2

Naturvidenskaben har forsket sig frem til mange af åndsvidenskabens konstate-
ringer. F.eks. er præsentationen af, at stof dybest set er energi en ligeså stor 
erkendelse, som de erkendelser, Kristus og Buddha beskrev. Den videnskabelige 
erkendelse forbinder energi med kraft – form med liv – menneske med Gud, og 
den afslører hemmeligheden om transformation, transmutation og transfiguration. 
Djwhal Khul har sagt:

“Hvem tør sige, at udtalelsen om, at Gud er kærlighed,
har større værdi end udtalelsen om, at alt er energi?”

2 Alice A. Bailey: Kosmisk Ild
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De naturvidenskabelige erkendelser er desværre ofte blevet misbrugt til at opfylde 
egoistiske krav, men ifølge åndsvidenskaben nærmer menneskeheden sig en tid, hvor 
den videnskabelige forskning vil fokusere på opbygningen af en bedre og lykkeligere 
verden. Erkendelserne er normalt et resultat af en ekspertgruppes indsats, selvom 
de ofte fokuseres gennem én person. Det er interessant at bemærke, at seksualitet, 
som man forstår den i nutiden, vil have en tendens til at udtrykke sig i skabelse – 
dog ikke i så høj grad på det fysiske plan som på astralplanet og mentalplanet – i 
form af kunst og skabelse af skønhed og som en objektiv opgave for forskerne. Er 
forskerne mon begyndt at transmutere seksualenergien op til et punkt, hvor den 
gavner menneskehedens viden?

I fremtiden vil naturvidenskaben acceptere, at alle former er skabt af intelligent liv, 
og forskerne vil blive i stand til at arbejde med den bevidsthed, der beliver stoffet. 
Men det vil ikke ske, før naturvidenskaben har anerkendt eksistensen af æterisk 
stof – og før den er indstillet på at samarbejde med de intelligente kræfter på de 
æteriske niveauer – og heller ikke før den har en hypotese om, at æteren vibrerer 
på forskellige frekvenser. Muligvis sker det, når åndsvidenskaben og naturvidenska-
ben integreres.

Æterisk stof
Åndsvidenskabens holdning til emnet “æterisk stof” er baseret på følgende grund-
læggende opfattelse: “Det æteriske legeme består hovedsageligt af en domineren-
de energi eller af energier, som mennesket, grupper af mennesker, nationer eller 
hele verden kan respondere på i enhver tidscyklus”. Er menneskeheden på vej ind 
i en cyklus, der resulterer i en integrering af åndsvidenskab og naturvidenskab?

Det er positivt at bemærke, at eksistensen af æterlegemet, set i relation til alle 
synlige ydre former, langsomt men dog i stigende grad er ved at blive accepteret af 
de vigtigste akademiske videnskaber, for i nærmeste fremtid vil de opdage, at hele 
Universet er æterisk og vitalt i sin natur, at det kosmisk æteriske område består af 
utallige energier, og at alt dybest set er energi.
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Fire store bagvedliggende sandheder
Der findes fire store bagvedliggende sandheder, som er grundlaget for ånds-
videnskaben. De første to postulater, den hylozoistiske teori (læren om, at alt stof 
er levende), og teorien om selvbestemmelse (læren om den bevidsthedsudvikling, 
der sker i alle former), er accepteret af den materialistiske naturvidenskab. Natur-
videnskabens forskere er imidlertid ikke helt overbeviste om den hylozoistiske natur 
i alt eksisterende, men når de bliver det, vil deres arbejde og konklusioner være 
mere i overensstemmelse med tingenes tilstand.

Det tredje grundlæggende postulat kan kaldes teorien om lysets evolution som 
omhandler erkendelse af sjælen. Det viser, at lysets stråler bryder igennem ved 
samspillet mellem polerne og friktionen mellem modsætningernes par, og at 
evolutionens mål er, at der lidt efter lidt vil blive skabt en række lysfænomener. 
I nutiden mener naturvidenskabens forskere, at lys og stof eller substans er 
identiske udtryk. Åndsvidenskaben siger, at al esoterisk aktivitet skaber lys og 
indre oplysning og resulterer i en dybt rodfæstet lyssubstans, der intensiveres og 
kvalificeres af det højere lys fra sjælen. Man kan derfor konstatere, at forskellen 
mellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben ligger i, hvordan udtrykket “lys” 
bliver forstået.

Det fjerde postulat er, at alt levende manifesteres cyklisk og kaldes teorien om re-
inkarnation. Det er udtryk for loven om periodicitet. Men reinkarnationsprincippet 
er endnu ikke accepteret af den materialistiske naturvidenskab. I åndsvidenskaben 
siges det, at i nærmeste fremtid vil udødelighed blive bevist som en kendsgerning 
baseret på naturvidenskabelig forskning. Nogle forskere vil acceptere udødelig-
hedshypotesen som et arbejdsgrundlag, de kan basere forskningen på. Det første 
skridt vil være at fastslå, at noget overlever dødsprocessen, og efterfølgende skal 
det bevises. Resultaterne vil være basis for en anden hypotese, som kan være noget 
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i retning af, at en subtil, usynlig enhed bor i formen, at enheden er anderledes end 
kroppen og kan skilles ud fra kroppen og derfor leve videre efter kroppens død. 
Naturvidenskaben vil efterhånden acceptere, at der findes et eller andet – en central 
enhed – der forbinder eller bygger bro mellem den usynlige verden og den synlige 
verden med livsformer.

“Videnskabelige tjenere”
Den Nye Tidsalders discipelgrupper vil blive “videnskabelige tjenere”. Den tibetanske 
mester Djwhal Khul har sagt, at opgaven for de “videnskabelige tjenere” er at tilføre 
en essentiel åndelighed til alt videnskabeligt arbejde, der motiveres af kærlighed til 
menneskeheden og dens udvikling, og at guddommeligt lys vil oplyse den synlige 
verden og Guds skabelse. Gruppen vil fungere som en kommunikationskanal eller 
som et mellemled mellem de energier, der skaber kræfterne, som opbygger formerne 
og danner guddommens ydre klædning og menneskets ånd.

De “videnskabelige tjenere” vil opdage eksistensen af metafysiske sanser, der er 
overbygninger til de fem fysiske sanser. De vil blive i stand til at arbejde i den synlige 
og usynlige verden samtidig, og de vil bevise eksistensen af årsagernes verden. Så 
snart den ortodokse naturvidenskab accepterer den grundlæggende kendsgerning, 
at fundamentale årsager og virkninger ligger bag al evolution, vil mulighederne for 
opdagelser blive ubeskriveligt store.



18

Den første store opgave for de “videnskabelige tjenere” vil være reinkarnation og 
udvikling af det æteriske syn. De videnskabelige tjenere vil i stadig højere grad 
blive polariseret på mentalplanet og komme til at arbejde som sjæle. Hvad angår 
at arbejde på mentalplanet, så er det interessant at bemærke, at A.H. Whitehead 
sagde, at:

“Videnskabelig ræsonneren domineres helt af den forudsætning, at 
de mentale funktioner ikke er rigtige dele af karakteren”.

Åndsvidenskaben er videnskaben om at se indad og forsøge at forstå betydningen af 
indre og abstrakte sandheder. Åndsvidenskaben opbygger og styrker mentallegemet, 
så det kan fungere som en bro mellem den intuitive forståelse og den konkrete 
tænkning. Det naturvidenskabelige arbejde er en proces til at se udad og til at 
forsøge at forklare synlige sandheder. Tiden er nu inde til at bytte de to roller. Na-
turvidenskaben skal nu forske udefra mod det indre, mens åndsvidenskaben skal 
arbejde fra det indre mod det ydre. Forskellen mellem de to metoder er, at den 
ene har beskæftiget sig med den objektive ydre form og den anden med den indre 
subjektive realitet. Målet for begge parter er bevidsthedsudvidelse i kraft af større 
viden.

Formernes egenskab
Åndsvidenskab beskæftiger sig med 
formens egenskaber. Åndsvidenskab 
studerer relationer, egenskaber og de 
kvalificerende energier, der manife-
sterer sig i formernes verdener. Det er 
de subjektive og latente energier, der 
ligger bag det fænomen, der skabes 
af bevægelser i atomernes strukturer. 
Åndsvidenskaben siger, at:

“Den esoteriske lære har ét mål for 
øje, og det er at skabe en gradvis 
tilsynekomst af energierne, så den 
erfarne esoteriker kan fungere i en 
dualistisk og dog forenet verden af 
energi og være den skabende vilje, 
der leder, former og bruger den fy-
siske verden og dens egenskaber”.

Måske vil man en dag forstå, at en 
blanding og en integrering af de usynlige 
esoteriske egenskaber nærmer sig 
de synlige eksoteriske aspekter, når 
Østen accepterer Vestens empiriske og 
objektive videnskaber, og når Vesten 
accepterer Østens usynlige og subjektive videnskaber om bevidsthed og yoga.

Tidligere har der været adskillelse mellem det objektive og det subjektive – et 
slør mellem det synlige og det usynlige. En integrering af åndsvidenskab og 
naturvidenskab kan løfte sløret og give mulighed for indre oplysning og intuitiv 
forståelse. På den måde vil menneskeheden blive i stand til at “se igennem” og 



19

opfatte den fjerde dimension og få en erkendelse af den nye verdensorden. I 
nutiden trænger naturvidenskaben stadig dybere ind i det ikke-fysiske område, og 
når tiden er inde, vil den opdage den sande relation mellem den synlige verdens liv 
og den virkelige liv i den usynlige verden, og det vil skabe en syntese af den ydre 
manifesterede form og den indre åndelige enhed − en integrering af naturvidenskab 
og åndsvidenskab.

En vigtig forskel
En vigtig forskel mellem naturvidenskab og åndsvidenskab er, at naturvidenskaben 
mangler vision, og samtidig står den i vejen for sig selv med rationelle begræns-
ninger. I åndsvidenskaben siger man, at alt eksisterende er tænkeligt. Den subtile 
mur til det usynlige har adskilt den materialistiske naturvidenskabs verden fra det 
esoteriske område, men der findes en meget lille skillelinje mellem den højere 
matematik og åndsvidenskaben, for i den matematiske gren af naturvidenskaben 
bliver abstraktion en realitet. Inden for naturvidenskabens områder er metafysik 
det, der står åndsvidenskaben nærmest. Metafysik er en gren af et vanskeligt til-
gængeligt og subtilt studie, der omfatter naturen af væren og erkendelsesteori. Det 
er denne gren af filosofien, der udforskede de første principper og problematikker 
vedrørende den endelige realitet, og den inkluderer studiet af væren (ontologi) og 
studiet af Universets struktur.

Generelt kan man sige, at indtil nu mangler naturvidenskaben at forstå loven 
om bevidsthedsudvikling og at høre den “pro-videnskabelige” stemme − sjælen, 
der hvisker. Den institutionaliserede naturvidenskabelige verden accepterer ikke 
åndsvidenskab. Der er dog tegn på, at nogle forskere så småt er begyndt at studere 
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den esoteriske lære, og man har endda omtalt enkelte forskere som mystikere. 
Deres præstationer er baseret på viden og visdom og ikke på en overbevisning, vil 
en mere korrekt beskrivelse være “esoterikere”.

Man kan konkludere, at åndsvidenskab er et studie af kræfter og af kvalificerende 
energier, der manifesteres i den synlige verden. Det er disse subjektive energier, 
der ligger bag den atomare strukturs aktivitet. Det er en uhyre omfattende række 
af atomare liv, der er bygget op i struktur efter struktur i evig bevægelse. Alt er 
energi, og alt er i bevægelse. I den vibrerende aktivitet findes der imidlertid en 
sammenhæng, en orden, en voksende syntese, og alt foregår i overensstemmelse 
med loven om årsag og virkning. Forskeren, der beskæftiger sig med kræfter og 
energier, er i realiteten esoteriker, selvom det afvises, at der findes en kilde eller 
årsag til energiernes udstrømning.

Åndsvidenskab ser alt som energi
Åndsvidenskabens forskere ser alt som vibrerende energi, og de påstår desuden, 
at energi har bevidsthed, og at det er denne rudimentære bevidsthed, der mani-
festerer sig som stof. Den ortodokse naturvidenskab ved meget om den ydre form, 
om stof og stoffets elektriske natur og om de energier og egenskaber, der betinger 
formen. Men den mangler at erkende sjælens bagvedliggende styrende aspekt i 
den elektriske kraft. Mysteriet vedr. elektricitet er i dag det største åndelige, viden-
skabelige og guddommelige område i verden, som man endnu mangler viden om. 
Videnskaberne skal forsøge at forstå og beskrive syntesen af elektricitet, lys og 
liv. Den materialistiske naturvidenskab har ret fyldestgørende modbevist sjælens 
eksistens med den begrundelse, at den ikke kan iagttages i menneskets fysiske 
krop. Imidlertid siger åndsvidenskaben, at naturvidenskabens næste skridt fremad 
vil være opdagelsen af sjælen, og at opdagelsen vil revolutionere − men ikke be-
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nægte − størstedelen af de tidligere naturvidenskabelige teorier. Det er muligt, at 
sjælens eksistens kan bevises allerede ved slutningen af Fiskenes tidsalder af en 
integreret videnskab, og at menneskehedens universelle broderskab og menneskets 
udødelighed vil blive bevist som kendsgerninger.

Når åndsvidenskabelige og naturvidenskabelige forskere integreres, vil det blive 
muligt at bevise, at sjælen er en kendsgerning. Integreringen vil desuden medføre, 
at en oplyst forståelse kan skabe en sensitivitet, der vil gøre det muligt for forskerne 
at “se” og erkende den fjerde dimension. Det medfører, at det objektive blandes med 
det subjektive, og det giver mulighed for en syntese af naturvidenskab og ånds-
videnskab. Naturvidenskaben vil få en forestilling om og erkendelse af den fjerde 
dimension, hvor alt sameksisterer. Man vil erkende, at temaet om relationer er det 
grundlæggende mønster i evolutionens udviklingsproces, og at bevidsthedsstadier 
er synonyme udtryk for stadier af væren.

Esoterisk lys på nutidens teorier
Åndsvidenskaben siger, at de, der studerer åndsvidenskab, vil kunne hjælpe i 
erkendelsesprocessen, når de tager nogle af de grundlæggende postulater fra 
naturvidenskabens teorier, der har deres interesse, og forsøger at finde de re-
ferencer i åndsvidenskaben, der kan kaste lys over argumenterne – eller som kan 
afvise hypoteserne. De kan betragtes som esoteriske forskere, og de vil dermed 
kunne bidrage til integrering af naturvidenskaben og åndsvidenskaben. Ved at 
studere og fortolke læren kan esoterikere medvirke til at gøre det udefinerbare 
definerbart, og til at fjerne sløret ind til det usynlige, og gøre det synligt. Derefter 
kan man videnskabeligt beskæftige sig med kendte fakta og drage sine konklusioner.

Åndsvidenskabens endelige mål
Åndsvidenskabens endelige mål er at transcendere begrænsningerne i den 
materielle verden, at få indsigt i det virkelige og at fungere på et højere plan. Denne 
transcendens er kun mulig, når man bruger tankeprocesserne til det yderste. En 
erkendelse hos de esoteriske verdenstjenere kan bidrage til at forme en fredfyldt og 
samarbejdende fremtidig verdensorden. De esoteriske tjenestegrupper har kendskab 
til den grundlæggende samhørighed, til menneskehedens indbyrdes afhængighed 
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og til, at menneskehedens globale bevidsthed ekspanderer. Det er via arbejdet i 
de esoteriske grupper, at den nye politiske kultur, der fører til en verdensregering, 
kan opbygges.

Et godt eksempel på en verdenstjenergruppe er Conflict Resolution Network (CRN), 
der blev etableret i Australien i 1973 af Stella Cornelius. Gruppen har vokset sig 
større og større, og den er blevet en frontløber i konfliktløsning. Den er blevet in-
troduceret i regeringen og kan derfor medvirke til at etablere en fredfyldt fremtidig 
verdensorden.

Edgar Mitchell – Apollo-14-astronaut – har sagt:

“Det, jeg oplevede under tredages turen hjem (fra Månen), var intet 
mindre end en overvældende følelse af universel samhørighed”.

Han fortsatte sin karriere med at grundlægge Institute of Noetic Sciences i 1973. 
Ordene “noetic sciences” blev valgt for at identificere behovet for en udbredelse af 
reduktionistisk videnskab, og ordet “noetic” er afledt af det græske ord “nous”, der 
betyder tænkning, intelligens eller teknik til at opnå viden. Derfor henvender “noetic 
sciences” sig til de forskere, der studerer tankesindet og de forskellige metoder til 
viden på en seriøs tværfaglig måde.

Desuden har dr. Mitchell udtalt:

“Det bliver stadigt tydeligere, at menneskets sind og det fysiske 
univers ikke kan eksistere uafhængigt af hinanden. Noget, der 
endnu ikke kan defineres, forbinder dem. Forbindelseskæden − 
mellem sind og stof, intelligens og intuition − er det, Noetic Sciences 
handler om”. 

Medlemstallet i Noetic Sciences har en international medlemsskare på over 40.000 
medlemmer.
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Lederen af instituttet, Willis W. Harman, der arbejder på at rekonstruere natur-
videnskaben, påstår, at:

“Den måde, som nuturvidenskaben beskriver kosmos på, er blottet 
for mening og mangler i høj grad forbindelse til den grundlæggende 
åndelige indsigt, som menneskene har opnået gennem tusinder af 
år”. 

For instituttet er det nødvendigt, at den reduktionistiske3 naturvidenskab og 
materialismen komplementeres af en holistisk og åndelig videnskab, der kan for-
ske på grundlag af holistiske begreber, med menneskehedens grundlæggende 
samhørighed, med menneskets bevidsthed og dens skabende kraft, med de levende 
organismer, med tankesindets potentiale og med at forstå energiområderne. 
Emnerne er beskrevet tydeligt i Willis Harmans bog, New Metaphysical Foundations of 
Modern Sciences. I nutiden ser man afsæt til en antitese mellem den materialistiske 
naturvidenskabelige verden og den esoterisk åndelige verden.

Naturvidenskaben har stort set kun beskæftiget sig med at udforske strukturer, 
formens sammensætning, kemikalier og enkeltdele, de funktioner, de præsterer, 
samt atomernes og molekylernes natur. Men det er meget begrænset, hvor stor in-
teressen har været for at udforske selve livsprincippet, sådan som det udtrykker sig 
gennem det, som det består af – energi, kraft og stof. Naturvidenskabens forskere 
arbejder dog med i teorier om principiel enhed og kosmisk symmetri som et samlet 
teoretisk område. Det er interessant at bemærke, at det kendte Scientific American 
tidsskrift i december 1995 sagde:

3 Reduktionisme er en videnskabsteoretisk opfattelse, der mener, at begrebslige systemer 
kan reduceres til et mere fundamentalt niveau.
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“En dag kan man løse det store mysterium om sindet”.

John Horgan, der er seniorskribent ved Scientific American, har udtalt:

“Nu, hvor naturvidenskaben − som helt empirisk
− er ude af betragtning, hvad er der så at tro på?”

Naturvidenskabens endelige mål
Naturvidenskabens endelige mål er at forstå Universet og at videregive denne viden i 
et let forståeligt sprog. Målet for åndsvidenskaben er at få en vidtspændende indsigt 
i den kosmiske eksistens og belyse virkeligheden. Åndsvidenskab og det esoteriske 
område beskæftiger sig med kræfterne til væren.

Ud over samarbejdet mellem de forskellige grene af naturvidenskaben er der en 
voksende forståelse af relationen mellem det synlige og det usynlige. Naturviden-
skabens og åndsvidenskabens forskere nærmer sig hinandens synspunkter og 
opdagelser, og derved er der en stadig større forening af de naturvidenskabelige 
områder og de esoteriske områder i gang. Målet er at kombinere de åndelige indsigter 
og de naturvidenskabelige opdagelser til en integreret forståelse af virkeligheden 
− en integrering af det subjektive og det objektive – af sind og stof.

Man kan muligvis betragte naturvidenskab og åndsvidenskab som to komplementæ-
re videnskaber, der tiltrækkes af hinanden på grund af menneskehedens længsel 
efter at forstå virkeligheden og dens relation til kosmos. Det vil være muligt at 
etablere en slags resonans mellem de to retninger. I øjeblikket mangler der vilje 
til at bruge de samme metoder til udforskning af det objektive og det subjektive, 
og det er det, der ligger til grund for problemerne med forskningsmetoderne. 
Fremtidens udfordringer bliver at integrere videnskaben om det objektive og vi-
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denskaben om det subjektive, sådan at der skabes en helhedsvidenskab. Via en 
integrering og en sammenblanding af åndsvidenskab og transcendentalisme4 med 
den naturvidenskabelige empirisme (erfaringsfilosofi) og materialisme kan der 
komme en fornyelse og en forfriskende ændring af de nuværende videnskabelige 
synspunkter.

Verdensproblemerne kan uden tvivl blive løst og omformet ved hjælp af seriøs natur-
videnskabelig viden integreret med esoteriske erkendelser. Kan man samarbejde 
og kombinere de esoteriske og de eksoteriske arbejdsmetoder, så de mødes som 
en helhed på halvvejen? Kan man begynde at se nye videnskaber i det nuværende 
årtusinde? Bliver den nye gruppe af esoteriske forskere frontløbere?

Skaber integreringen af videnskaberne
mon en elektrisk strømning?

4 Transcendental illusion er omtalt af filosoffen Immanuel Kant der mente, at transcendentale 
illusioner var en uundgåelig del af menneskesindet, for det vil altid forsøge at overskride 
grænserne for sin egen erkendelse.
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