
Åndsvidenskaben – Bønnen

Felt 1
Væsenet vist i første felt med den orange trekant 1 beder væsen 2 om noget, men får ikke hjælp, da dette væsen 
ikke kan eller vil hjælpe. 

Felt 2
Dernæst ser man væsen 1 bede til Gud. Det skal bemærkes, at det er en fordel hvis en sådan bøn stiles direkte til 
Gud, fx i form af ”Fadervor! Du som er i himlene” – det levner ingen tvivl om adressen.

Men alle bønner – selv det mindste suk – opfanges af Gud via skytsengle (gul trekant), der her stimulerer væsen 3 
til at hjælpe væsen 1. Dette sker ofte helt uden, at nogle af de nederste væsener ved, hvad der sker.

Felt 3
I næste felt ser man processen hvorigennem intellektuelle mennesker, fx kunstnere og videnskabsmænd – ofte 
intetanende – kan få inspiration eller intuitioner.

Felt 4
I det næste felt ser man den mediumistiske forbindelse med åndelige væsener, der kan være risikabel for men
nesker, der ikke er indviede på dette område. Uden viden om den rette beskyttelse er der stor fare for besættelse 
ved en sådan proces. Forbindelse til den åndelige verden gennem et medie, kan dog i visse situationer have sin 
berettigelse.

Felt 5
Det sidste felt illustrerer det kosmisk bevidste væsens forbindelse med forsynet. Selvom det evt. ikke kan se de 
hjælpende væsener med fysiske øjne, er det altså på ingen måde alene i sin mission på det fysiske plan.
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Disse gule trekanter symboliserer Forsynet og udgøres af dem, som er færdige med at inkarnere 
på jorden, og repræsenterer Guds primære bevidsthed.
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De orange trekanter symboliserer mennesker, der får hjælp eller inspiration fra åndelige væsener 
(de overliggende gule trekanter

Disse gule trekanter symboliserer diskarnerede væsener, der imellem jordeliv kan agere  
skytsengle for de fysisk inkarnerede væsener. 


