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Neuron forbindelser som blandt andet forbindes via lys, lyd, duft, elektricitet, og magnetisme.
Det operative moment for sjælen, selvet, egoet, og psyken er den menneskelige hjerne.
Det er gennem hjerneprocesser, alle mennesker udvikler sig hele livet i fortid, nutid og fremtid.
Dette kan beskrives på følgende måde:
Den højeste visdom kommer fra det guddommelige visdomshav, som nedtransformeres til åndens
plan i sjælen.
Derfra nedtransformeres åndens guddommelige tankestrømme til sjælen, og sjælen
nedtransformerer igen de guddommelige tankestrømme til det operative organ hjernen, som er det
organ, der kan respondere på tankeformernes elektromagnetiske lysintelligens, som derved være
med til at aktivere og belive forskellige centre i hjernen.
Hjertets Energi, som er den energi, vi er under indflydelse af, når vi tænker og handler
guddommeligt, skal altid være aktiv, når vi arbejder med at hjælpe andre mennesker. Uselvisk tanke
og derved uselvisk handling giver det smukkeste menneske. At handle uselvisk er det, der er det
sværeste for mennesker at lære. Det er det, vi alle øver os i og på hver dag hele livet, fra inkarnation
til inkarnation, og vi kan ikke just prale af, at det går særlig godt. Men at tro på det bedste i
mennesket giver håb om fremgang for os som menneskehed.
Lyset indeholder lyd vibration og elektricitet.
Sproget er vores redskab, og sproget formidler tanken, som er Guds redskab i mennesket. Tanker og
sprog udsender også lys og svage elektriske strømninger, som påvirker omgivelserne - også på det
atomare plan. Derfor er vi som menneskehed med til at påvirke alt, hvad vi omgiver os med, også
selv om vi slet ikke siger noget.
Alt levende er opbygget af atomer, alle atomer er visdom på guddommeligt plan, det er så op
til os som menneskehed, at få det smukkeste ud af skabelsen.
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Disse guddommelige væsener
inkarnerer på forskellige
planeter for at videreføre
guddommelig livsførelse
forskellige steder i Kosmos
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