strålinger. Disse reaktioner udgør hele den
skabte verden. Der findes således ikke en
eneste skabelse, der ikke er et resultat af reaktionen mellem Faderens og sønnens udstråling.
De farvede felter viser, hvilken grundenergi
reaktionerne er et resultat af. Resultatet er
altså et tilværelsesplan for hver grundenergi.
Vi ser på symbolet, at farvefeltet symboliserer
et kosmisk kredsløb. På symbolet ser vi kun
et kredsløb for grundenergiernes passage, men
dette kredsløb er kun et enkelt lokalt kredsløb
i en uendelig kæde af kredsløb. I senere symboler skal vi komme nærmere ind på disse
kredsløb. Både mikrovæsenerne og makrovæsenerne befinder sig i hver sine kredsløb. Vi
ser således jorden markeret på en særlig plads
i kredsløbet. På farven ser vi, at det er tyngdeenergizonens kulmination, den passerer for tiden. Tyngdeenergizonen er krigszonen eller

dyreriget: Stjernefiguren længere fremme skal
blot markere det totalt fuldkomne menneskeriges begyndelse. Om tre tusinde år vil menneskeheden i sin kosmiske kredsløbs- eller udviklingspassage have passeret stjernen og være
nået ind i det totalt fuldkomne menneskerige,
hvor alles psyke eller bevidsthed er befriet fra
de sidste rester af deres i dag nedarvede dyriske bevidsthedstendenser. Men livet går videre.
Symbolet viser os endnu højere og fuldkomnere verdener, hvor alle er befriet fra primitivitet, uvidenhed, had, krig og forfølgelse, sygdom og nød. Kontakten mellem Faderens udstråling og sønnens udstråling er her absolut
kulminerende visdom og kærlighed. Sønnen i
Guddommens totale billede kan derfor her absolut kun åbenbare skønhed, velsignelse og
glæde.

Grundenergiernes kombinationer
(Symbol nr. 12)

1. Det jordiske menneske er delvis »menneske« og delvis »dyr«

Som vi allerede har bemærket, eksisterer der syv kosmiske grundenergier, i
kraft af hvilke al livsfunktion, skabelse og oplevelse befordres. Den syvende grundenergi, som vi allerede kender under begrebet „moderenergien", befordrer i forbindelse med jeg'et overbevidsthedsfunktionen, ligesom den også holder de andre
seks grundenergier i seks forskellige, skiftende kombinationer. I hver kombination er de alle seks til stede, men ikke i lige stor udfoldelse. Derved bliver disse
seks kombinationer forskellige. Hver af disse kombinationer udgør et tilværelsesplan. Af disse tilværelsesplaner er de to første almenkendte under begreberne
„planteriget" og „dyreriget", medens det tredie tilværelsesplan, hvilket vil sige:
det virkelige „menneskerige" kun er delvis kendt. De jordiske mennesker er, som
vi skal se, endnu ikke så udviklede, at de udgør dette fuldkomne tilværelsesplan.
Deres mentalitet eller psyke og væremåde er endnu i så høj grad behersket af dyriske anlæg: selviskheden eller egoismen, medens de „menneskelige" anlæg:
uselviskheden eller næstekærligheden endnu er så lidt fremherskende, at væsenerne absolut kun delvis er „mennesker" og delvis „dyr". Det er dette „sfinksen",
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hvilket vil sige: figuren, der forestiller dyret med menneskehoved, udtrykker.
Det almene jordiske menneske er således mere eller mindre et ufærdigt „menneske".
2. Det absolutte »menneskerige« forekommer endnu ikke på jorden,
men vil blive slutresultatet på menneskehedens udvikling
ud af dens nuværende dommedag eller krigerske epoke

Det absolutte og virkelige menneskerige forekommer derfor, som nævnt, endnu
ikke på jorden. Men med næstekærlighedens udvikling og egoismens tilsvarende
degeneration og ophør vil dette rige blive slutresultatet på menneskehedens udvikling igennem dens nuværende krigerske og morderiske dommedags- eller ragnaroktilværelse. Vi skal nu ved hjælp af symbol nr. 12 og de to følgende symboler
vise de levende væseners skiftende position i selve verdensaltets struktur og den
heraf befordrede opretholdelse af de levende væseners evige oplevelse af livet.
3. Forklaring til symbol nr. 12
De farvede felter imellem de sorte tværstriber
på symbolet udgør tilværelsesplanerne. Vi ser,
at der på symbolet forekommer seks af disse,
samt et halvt forneden og et halvt foroven.
Disse to halve tilværelsesplaner skal her blot
markere, at tilværelsesplanerne er en fortsættelse af forudgående tilværelsesplaner og på
samme måde stadigt fortsætter fremover, ud
over det afsnit, som symbolet udtrykker. De
seks tilværelsesplaner, der på symbolet forekommer mellem det halve tilværelsesplan foroven og det halve tilværelsesplan forneden,
udgør en kosmisk livsepoke, vi har udtrykt som
en »kosmisk udviklingsspiral«.. Vi skal i et senere symbol komme tilbage til forklaringen af
disse kosmiske spiralafsnit. Yderst til venstre
og yderst til højre på symbolet ser vi nogle
næsten kvadratiske felter. Farven på disse felter udtrykker spiralafsnittets seks tilværelsesplaner læst fra neden og opefter: planteriget
(rød farve), dyreriget (orange farve), menneskeriget (gul farve), visdomsriget (grøn farve), den guddommelige verden (blå farve) og
salighedsriget (lys indigo farve).
Mellem de farvede felter på symbolet yderst
til højre og venstre ser vi seks farvede figurer, der strækker sig igennem de på symbolet
markerede tilværelsesplaner. Disse figurer udtrykker de seks grundenergiers lovbundne evige
udfoldelsestilstand. Vi ser, at hver figur har
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et smalt felt, det symboliserer, at hver grundenergi har et latent eller et mindsteudfoldelsesstadium. Dernæst ser vi, at figurerne udvider
sig igennem to felter frem til deres største udvidelsesfelt i det tredie stadium, hvorefter de
fra dette stadium og igennem de to næste
stadier indsnævrer sig igen til et latent eller
mindsteudfoldelsestilstand i det sjette stadium,
hvorefter de atter vil gentage rytmen og således fortsættende. Dette symboliserer, at enhver grundenergi efter sit latente eller mindsteudfoldelses stadium igennem to stadier tiltager i udfoldelse for at kulminere i kapacitet i
det fjerde stadium, hvorefter den fra dette
stadium og igennem det femte og sjette stadium aftager i udfoldelse og når sin latente
eller mindste udfoldelse i et nyt spiralafsnit.
Mellemrummene mellem de sorte tværstriber
er som før nævnt tilværelsesplanerne. På symbolet ser vi hver grundenergis udfoldelsestilstand eller kapacitet i hvert tilværelsesplan.
På det nederste tilværelsesplan på symbolet
ser vi, at instinktenergien (rød farve) forekommer i sin største udfoldelsestilstand eller
højeste kapacitet. Dernæst kommer tyngdeenergien (orange farve). Den forekommer i
sit stadium før kulminationsstadiet. Den næste
grundenergi er følelsesenergien (gul farve).
Den er i sit første stadium efter det latente.
Efter denne kommer intelligens energien (grøn

farve). Den forekommer her i sin mindsteudfoldelse eller latente tilstand. Dernæst kommer intuitionsenergien (blå farve). Den er i
sit sidste stadium før det latente. Tilsidst kommer så hukommelsesenergien (lys indigo farve).
Den befinder sig i det næstsidste stadium før
det latente. Det er denne kombination af
grundenergierne, der danner planteriget. Vi
ser, hvorledes denne grundenergikombinations
forvandling fører til det næste rige, nemlig
dyreriget og videre frem til menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget, for herefter at fortsætte i form af et
nyt planterige, dyrerige, menneskerige o.s.v.
Disse riger kunne vi også, som før berørt, henholdsvis kalde: instinktriget, tyngderiget, følel-

sesriget, intelligensriget, intuitionsriget og hukommelsesriget, alt efter den grundenergi der
kulminerer i det pågældende rige eller tilværelsesplan.
Vi har set de seks grundenergiers kombination
og kapacitet i hvert tilværelsesplan. Vi skal
ved hjælp af de næste symboler forklare nærmere, hvordan disse grundenergier er materie
for det levende væsens mentalitet, organisme
og væremåde og vise, hvorledes disse skiftende
grundenergikombinationer er det evige livs
fundament og garanti for ikke blot alle eksisterende levende væseners udødelighed og
evige liv, men også for at dette evige liv bliver en garanti for en evig oplevelse af en kulminerende visdom og kærlighed.

Den evige verdensplan
(Symbol nr. 13)

1. Ethvert tilværelsesplans livsudfoldelse udgør reaktionen
af de seks grundenergiers særlige kapacitetsudvidelse i det pågældende plan

Som vi i det foranstående har set, danner grundenergiernes indbyrdes forhold
seks forskellige tilværelsesplaner. Disse udgør igen det levende væsens evige livsoplevelsestilstands seks grundformer. Hver af disse grundformer for livsoplevelse
udløses, således som vi så på symbol nr. 12, af en kulminerende grundenergi og
en latent samt to energier i tiltagende udfoldelse opad imod kulmination og to
energier under en tiltagende indskrænkning hen imod en mindsteudfoldelse eller
latent tilstand. Ethvert tilværelsesplans særlige livsoplevelses- og udfoldelsestilstand
vil altså være det samme som den samlede reaktion af de seks grundenergiers indbyrdes forskellige kapacitetsudfoldelse i det pågældende tilværelsesplan. Reaktionen vil altså blive præget eller formet af de grundenergier, der har den største
udfoldelseskapacitet inden for det nævnte plan. Hver grundenergi har således et
tilværelsesplan, i hvilket den kulminerer eller spiller hovedrollen, hvorefter den,
alt efter sin kapacitet kun spiller en tilsvarende større eller mindre birolle i de
andre tilværelsesplaner. Vi har derfor også givet hvert tilværelsesplan navn efter
den grundenergi, der kulminerer eller har sin største udfoldelseskapacitet i det
pågældende plan. Og vi kender allerede disse tilværelsesplaner under navnene:
instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesplanet, der
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