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Følgende svarer til manuskriptsiden med betegnelsen ’149’ 

levende væsen med verdensaltet til organisme, over for hvilket den udgør et 
"herskende jeg". Den består således af dette "herskende jeg", "en skabeevne" og 
"det skabte", hvilke netop lige akkurat udgør de tre betingelser, der skal til, for 
at et "noget" kan fremtræde som "et levende væsen". Hvis ikke det levende 
væsen er en kombination af netop de tre betingelser, kan det umuligt eksistere 
som et levende væsen. Er vi ikke netop selv hver især udstyret med disse tre 
betingelser? - Vi har et "jeg", vi har en "skabeevne", der er ét med vor 
oplevelses- eller sanseevne, og vi har resultatet af denne vor evne, "det skabte", 
der udgør vor organisme og andre ting, vi skaber eller frembringer.  

’overfor’ ændres til ’over for’. MANU har ’herskende "jeg"’, DIK har ’ "herskende jeg"’. 

      Nu vil nogle måske hævde, at vi nok kan se os selv, men Gud kan vi ikke se. 
Men dette er en stor fejltagelse. Vi har aldrig nogen sinde set det virkelige uden 
for tid og rum eksisterende udødelige "noget", vi udtrykker som vort "jeg". Kun 
igennem vor forgængelige fysiske organisme eller legeme giver vi os til kende 
over for vor næste. På samme måde er vor næstes højeste, udødelige levende 
"selv" eller "jeg" totalt usynligt for os. Vi har således aldrig nogen sinde set det 
virkelig udødelige levende "noget", der taler til os ved hjælp af fysiske 
organismer eller legemer og omgås os som "levende væsener", ligesom vort eget 
selv fremtræder for andre som "levende væsen". Vi har således aldrig set, og vil 
aldrig nogen sinde få at se, det udødelige evige "noget", som vort livs og vor 
organismes dirigerende "jeg" udgør. Alle verdensaltets mange forskellige 
levende væsener, både mikrokosmiske og makrokosmiske såvel som 
mellemkosmiske, lever side om side og ser og oplever hverandre - ikke som 
noget usynligt eller usanseligt - men derimod som organismer eller legemer, 
redskaber for manifestation og oplevelse af liv. Det er disse organismer eller 
legemer, altså disse redskaber for oplevelse af liv, menneskene i deres 
uvidenhed fejlagtigt udtrykker som "levende væsener". Men disse som "levende 
væsener" betragtede organismer er i sig selv absolut ikke levende væsener. De 
er skabte realiteter og derfor forgængelige. De er begyndelse og afslutning 
underkastet og kan derfor umuligt udgøre evige foreteelser. Da hver eneste 
synlig detalje i en sådan organisme er skabt, kan organismen umuligt være 
"skaberen". Noget skabt kan umuligt blive til uden en skaber. Alle de synlige 
foreteelser i verdensaltet, menneskene kalder  

’virkeligt’ ændres til ’virkelig’. ’Verdensaltets’ ændres til ’verdensaltets’. ’detaille’ ændres til 
’detalje. 


