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Isis og lotusblomsten
Af Erik Ansvang

Universet er en tanke
I dag arbejder progressive forskere inden for den moderne naturvidenskab ud fra
en teori om, at universet er tanke. Endnu har de ikke vovet at konkludere, at hvis
universet er en tanke (en virkning), må tanken være tænkt af en bevidsthed (en
årsag). Konklusionen vil presse naturvidenskaben ind over grænsen til det religiøse
område, og her stopper man - indtil videre.
I de gamle kulturer havde man samme opfattelse af universet. De egyptiske ypperstepræster betragtede universet som en gigantisk tankeform, som var udtryk for
Guds hensigt (årsagen) eller Det Ene Livs vision, der er under udfoldelse (virkningen).
Når den guddommelige vision fødes, begynder den at antage form. Den løfter sig
som en lotusblomst op af urhavet (urstoffet). I legenden om Verdensmoderen
sammenlignes Isis derfor med en kosmisk lotus, for i den egyptiske gudelære repræsenterer hun al stof eller materie på alle niveauer - fra det fineste og højtvibrerende åndelige til det tætteste og langsomtvibrerende fysiske. Hun er formen,
som det guddommelige liv udtrykker sig igennem.
Manifestationen af den guddommelige vision starter i det tætteste og tungeste stof mineralriget, og herefter løfter livet sig fra form til form af stadig finere stof indtil livet
vender tilbage til sit udgangspunkt - Det Ene Liv som har skabt alt ud af sig selv.
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Isis
- den hellige jomfru i lotusen
Øvre-Egypten (det sydlige Egypten) repræsenterer de lavere chakraer eller de bevidsthedstilstande, som udtrykker sig i de relativt tætte stofformer, og derfor er det
ikke forbavsende, at “Isis-templet” befinder sig i Egyptens rodchakra i Øvre-Egypten.
Gudinden Isis er roden til al materie. Og Øvre-Egypten symboliseres net-op af en
lotusblomst. Isis og lotusblomsten er derfor identiske symboler.
Isis kaldes “den hellige jomfru i lotusen” og “det himmelske bæger”. Isis er legemet
eller formen, som rummer det guddommelige sind. Lotusblomsten er et perfekt
symbol på dette forhold. Dens blomst danner et bæger og indeni lyser den gyldne
skønhed.

Isis har flere af lotusens egenskaber. Hun symboliserer:
FORMEN (formen vokser frem af urhavets dyb).
UNDFANGELSEN (åndens/sjælens fødsel i formen).
FRUGTBARHED OG VÆKST (åndens/sjælens vækst i formen).
INTELLEKTETS VÆKST FREM TIL ILLUMINATIONEN
(gennem intelligent aktivitet).
ILLUMINATIONEN OG SANDHEDEN
(for hun er selve den universelle tankeform).
Derfor udtrykker Isis den øverste universelle tankevirksomhed, det guddommelige
sind eller ren visdom.
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Isis i mennesket
Isis er et kosmisk symbol, men ud fra princippet: “som foroven således også forneden, som i det store således også i det små”, repræsenterer hun principielt det
samme i det enkelte menneske. Isis og alle de øvrige gudinder repræsenterer stof,
form og legemer, som rummer livet eller bevidstheden - men Isis er essensen af
dem alle.
Åndelig essens - menneskets egenskaber
Åndsvidenskaben oplyser at, i mennesket er Isis “den åndelige essens”. Isis er
menneskets egenskaber. Alle erfaringer opmagasineres i legemer (former). De fysiske erfaringer lagres i det fysisk permanente atom. De følelsesmæssige erfaringer
opmagasineres i det astrale permanente atom, og de mentale erfaringer opbevares
i den mentale enhed. Sjælens egenskaber, som er den positive essens af de erfaringer, der vindes liv efter liv, opbevares i sjælslegemet som ren essens eller egenskaber og talenter.

Gudinden Hathor, som er et aspekt af Isis, symboliserer selve sjælslegemet. Da
Isis repræsenterer al materie på alle niveauer, er det reelt Isis selv, der er sjælslegemet, men for at kunne differentiere de forskellige legemer på indre og ydre
planer, blev Hathor skabt som symbol på dette selvstændige aspekt af Isis.
Alt er stof undtagen det ene liv
De hellige skrifter opfatter Gud som det eneste positive skabende princip, og hans
skaberværk er negativt passivt stof - det vil sige stof i forskellige tætheder på forskellige niveauer. Derfor repræsenterer alt skabt dybest set det kvindelige princip.
De egyptiske gudinder symboliserer således stof, materie og legemer på forskellige
niveauer eller i forskellige tætheder. Isis er essensen af dem alle. Isis er derfor en
guddommeliggørelse af ursubstansen. Alt i det manifesterede univers har form
undtagen Gud selv - Det Ene Liv, som skabte formerne. Derfor møder vi Isis eller
stoffet på alle manifestationens niveauer. Hun er overalt det, som omslutter, rummer,
formgiver og beskytter livet inden i formen. Hun er synliggørelsen af det usynlige.
Hun giver det formløse form.
Hun er i sandhed Egyptens store VERDENSMODER.
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