
Det Feminine Princip 

Sokrates fortalte engang en interessant historie:  

”I begyndelsen var mand og kvinde ét. Med andre ord eksisterede de to på samme tid i ét fysisk 

legeme. I denne tilstand havde de langt mere kraft, end de har i dag. Lige meget hvad de forestillede 

sig dengang, kunne de skabe det. Det, de ønskede, kunne de sætte i verden. Det, de begærede, 

kunne de opnå.  

Deres magt blev så stor, at Guderne begyndte at blive bekymrede, og de frygtede, at denne enhed, 

mand-kvinde, kunne udfordre deres magt og måske støde dem fra tronen og til en lavere position. 

For at beskytte sig, kaldte de på en engel med et sværd og sendte ham hen for at dele disse enheder i 

to dele. Englen gjorde, som den fik befalet, og gik hen til hvert enkelt menneske og delte det i to. I 

samme øjeblik de blev delt, mistede de deres magt og syntes at vandre forvirrede og formålsløse 

omkring. Men hver mand og hver kvinde syntes indvendigt at være klar over tabet, og de følte en 

stærk længsel efter at finde deres anden halvdel og igen forenes som én.”  

Helt op til vore dage er længslen der stadig, og hver mand og hver kvinde føler trang til forenes med 

deres anden halvdel, og intuitivt ved de, at en sand forening på en eller anden måde vil give dem 

magt til igen at opfylde alle deres drømme.  

De lærde tænker måske, at Sokrates blot fortalte en sød historie her, men det var mere end en 

historie. Han var en vis mand og illustrerede en guddommelig sandhed af stor vigtighed.  

Det mandlige og det kvindelige er to dele af et storslået hele, og ingen atomar, menneskelig eller 

solar skabelse kan bestå uden sammenspillet mellem disse to energier. De er fuldstændig afhængige 

af hinanden. Den ene halvdel er hverken mere eller mindre vigtig end den anden, men de spiller to 

forskellige roller. Ja, mere end forskellige roller - ”modsatrettede” er nærmere det rigtige udtryk.  

Det er dog ironisk, at menneskeheden roder disse ting noget sammen og ikke er i balance med 

hensyn til disse modsatrettede energier. Den grundlæggende årsag hertil er, at vores sande 

virkelighed er blevet fornægtet af begge køn, og vi har forsøgt at overbevise os selv om, at vi ikke 

er modsatte, men ens. En person kaldes ”kønsdiskriminerende”, hvis han eller hun antyder, at der 

findes nogen som helst forskel på manden og kvinden.  

Det er helt vildledende. At benægte forskellene mellem kønnene er at benægte skabelsens kraft og 

at berøve mænd og kvinder deres sande arv.  

Og hvad er deres sande arv?  

Det er følgende: At have magt til at gøre alt til virkelighed, alt hvad de kan forestille sig, og alt hvad 

hjertet kan begære. Hvis man ikke kan gøre dette, har man endnu ikke afbalanceret de mandlige-

kvindelige energier.  

Problemet er, at ingen kan afbalancere dem, medmindre han forstår dem og er bevidst om deres 

forskellige funktioner.  

AT FORSTÅ MANDEN OG KVINDEN  



For at forstå manden og kvinden må vi se bagved formen og ikke blot betragte dem som fysiske 

kroppe, vi må se bagved på den energi, som kroppen er et symbol på. I virkeligheden er det 

mandlige og det kvindelige energitilstande.  

Den mandlige energi er lettere at se og at forstå, fordi den er mere synlig, som vi skal se. Kendskab 

til den kvindelige energi er det, vi virkelig mangler i øjeblikket. Den energi, kvinden arbejder med, 

er usynlig. Kun dens virkninger kan ses, men de er til gengæld meget kraftige, og denne usynlige, 

kvindelige energi er den nøgle til skabelse, som mangler blandt menneskeheden på dette tidspunkt.  

Formålet med denne artikel er at henlede opmærksomheden på denne skabelsens storslåede nøgle. 

Når nøglen forstås, vil manden øjeblikkeligt vinde respekt for kvinden som hans ligeværdige, og 

kvinden vil ikke længere have behov for at polarisere sig selv i den synlige, mandlige energi, som 

altid er ubehagelig for hende. Det vil gå op for hende, at hun har overset sin rette placering og 

derfor har mistet sin kraft. Hun har overgivet hele herredømmet over verden til mændene, fordi hun 

tror, det er noget, hun må slås for. Når hun forstår sin kraft (som er nøjagtig ligeværdig med den 

mandlige energi) og bruger den, så behøver ligheden ikke at vindes, den vil blot være til stede. 

Energierne vil automatisk balancere sig, og skabelsen vil begynde.  

Vi har hørt om den kvindelige mystiker. Kvinder er altid blevet kaldt mystiske og gådefulde. Vi ved 

alle sammen, at der er noget ved dem, som vi ikke forstår, men hvad er det? Ingen har været i stand 

til at sætte fingeren på det.  

Her er svaret – ligetil og enkelt. I al skabelse findes der to typer energi: udstrålende og magnetisk. 

Den udstrålende er synlig, udadgående, givende og mandlig. Den magnetiske er usynlig, 

tiltrækkende, modtagende og kvindelig.  

Den udstrålende energi, vi ser komme fra solen, er mandlig og meget synlig. Tyngdekraften, som er 

en magnetiske energi, og som holder hele verden sammen og giver hele universet form, er 

kvindelig. Selv om denne energi er utrolig kraftfuld, kan vi ikke se den – heller ikke med det 

kraftigste mikroskop, der findes. Vi kan kun se dens virkninger.  

Dette er grunden til, at kvinden altid er blevet betragtet som mystisk. Vi kan ikke se hendes energi, 

men vi kan føle den og dens virkninger.  

Forsøget på at forstå den kvindelige energi har forårsaget megen forvirring. Fordi den mandlige 

energi er synlig, er den skabende virkning fra den mandlige og kvindelige energi, når de arbejder 

sammen, udelukkende blevet tilskrevet den synlige, mandlige energi. Derfor har både mænd og 

kvinder set denne mandlige energi som værende mere ønskværdig. Kvinden er ”falden” eller har sat 

sine sande skabelseskræfter over styr, fordi hun er blevet narret til at tro, at den udstrålende 

mandlige energi er den skabende årsag, og at hun er nødt til at bruge denne mandlige eller 

udstrålende energi for at komme fremad eller være konkurrencedygtig i den fysiske verden.  

Det skaber et problem. Når en magnetisk energi forsøger at konkurrere i formens verden ved hjælp 

af den udstrålende energi, så kastes mennesket ud af balance. Problemet er, at ikke blot kvinderne 

kastes ud af balance, når de forhindres i at bruge deres magnetiske skabelseskræfter, men det 

formindsker også kraften hos den udstrålende mand, så han heller ikke er så effektiv, som han 

kunne være.  



På almindeligt dansk kan man sige, at det får kønnene til at være mere neutrale; derfra kommer 

unisex stilen. Tendensen til at svække og forringe mændenes udstrålende og kvindernes magnetiske 

energi er vejen til undergang for menneskene. Selveste skabelseskraften er afhængig af, at der 

eksisterer to modsatrettede polariteter, og disse to modsætninger må have en vis afstand eller 

spændvidde mellem sig, ellers falder skabelsen sammen, ja ødelægger sig selv.  

Kvinden skal vågne op og finde sin magnetiske skabelseskraft, og manden skal også være 

opmærksom på dette. Sammen skal de lære, hvordan man kombinerer de to modsætninger til en 

samarbejdende helhed, for dette vil give dem magt til at skabe alt, hvad de kan forestille sig.  

FORSKELLEN PÅ DEN MANDLIGE OG KVINDELIGE ENERGI  

Vi har sagt, at det mandlige er en udstrålende energi, og at det kvindelige er magnetisk. Vi vil nu 

uddybe dette, da det gælder for al skabelse, stor som lille.  

I skabelsens midtpunkt findes mennesket. Ingen er i tvivl om, at der findes en fysisk forskel på 

vores arts mandlige og kvindelige individer.  

Når du befinder dig i et rum med mange mennesker, så se dig om og studer mændene og kvinderne 

– tænk på dem som energier, udstrålende og magnetiske. Kvinderne bærer smukt tøj, smykker, 

parfume og behandler deres hår med tusind forskellige stoffer for at forøge deres skønhed, men 

hvad er formålet? Det er, fordi de indvendigt fornemmer, at de er en magnetisk energi, og for at 

opnå balance og føle sig fuldbyrdede bør de gøre alt, hvad de kan, for at forøge denne energi. Når 

en smuk kvinde med blød, sensuel hud, en smuk krop, som fremhæves af velsiddende tøj og dejligt 

duftende parfume krydser en stærkt polariseret og udstrålende mands vej, opstår der en stærk 

magnetisk tiltrækning. Denne magnetiske tiltrækning, som alle mænd føler på et eller andet 

tidspunkt, er den usynlige, kvindelige energi.  

 

Skeptikeren vil protestere og sige, at det er kvindens fysiske udseende, som frembringer 

tiltrækningen – ikke energien, men det er ikke tilfældet. Den magnetiske energi skabte udseendet; 

udseendet skabte ikke energien, men det gjorde den genkendelig. Som bevis kan vi se, at kvinden 

ikke føler sig tiltrukket af en anden smuk kvinde, sådan som manden gør. Hvis det var udseendet, 

der skabte tiltrækningen, så ville hun føle den, men da hun har den samme energi, så frastødes hun 

af den anden kvinde og føler hende som en konkurrent i forhold til den mandlige energi.  

Hvis to kvinder ikke konkurrerer om den samme mandlige energi, så kan de godt være venner, men 

de føler ikke en tiltrækningskraft over for hinanden. Veninden vil ikke føle den magnetiske energi 

på samme måde, som manden gør. Manden tiltrækker ved hjælp af udstråling eller aktiv energi. Det 

ser vi fx når manden viser sig for at imponere kvinden. Han kan godt lide aktivt at demonstrere, 

hvor stærk han er, hvor klog, hvor vittig, hvor talentfuld, hvor succesfuld og så videre. Jo mere 

magnetisk kvinden er, des mere udstrålende vil manden blive. Fordi mænd tiltrækker ved hjælp af 

udstråling, er kvindens tiltrækning til ham ikke så afhængig af det fysiske udseende. Vi kan således 

se, at selv ikke særligt kønne mænd kan tiltrække smukke kvinder, så længe de er udadgående og 

udstrålende.  

På den anden side har en ikke alt for køn kvinde et problem. Det er meget svært for hende at bruge 

sin magnetiske kraft på manden, fordi den er statisk og må præsenteres gennem formen. Kvinden 

må holde sit udseende tiltrækkende, hvis hun fortsat vil virke magnetisk. Kvinden må få manden til 



at bemærke hendes energi ved hjælp af formen, mens manden må rette kvindens opmærksomhed 

mod sin energi ved hjælp af udadgående handling.  

DET MANDLIGE OG DET KVINDELIGE I NATUREN  

Ved at undersøge den mandlige og den kvindelige energi i alle dele af skabelsen vil vi få en større 

forståelse af det skabende princip, og ved at forstå det bedre vil vi genvinde vores magt til at 

manifestere alle vore ønsker.  

Når vi undersøger formen, som den fremstår overalt, benytter vi os af en lov, som kaldes: ”Loven 

om overensstemmelse” eller mere populært ”som foroven så forneden”. Denne lov kan beskrives 

således: ”Højere liv, systemer og verdener er skabt ved hjælp af de lavere; derfor vil der altid være 

“overensstemmelser” eller ligheder mellem de to, men med subtile forskelle, som kan konstateres 

enten ved hjælp af intuitionen eller ved hjælp af videnskabelige opdagelser.  

Som mennesker er vi centreret i en verden mellem på den ene side et makrokosmos bestående af 

stjernesystemer og galakser og på den anden et mikrokosmos bestående af atomer og molekyler.  

 

Alle disse legemer er cirkelformede og bevæger sig på en roterende eller cirkulær måde. En 

iagttager vil måske være uenig og indvende, at mennesket bestemt ikke er kugleformet, men det er, 

fordi den del af os er usynlig for det utrænede øje. Vores fysiske krop er vores kompakte kerne, og 

den usynlige aura cirkulerer omkring os og gør hele formen cirkelformet, hvis vi kunne se den. 

Vores sande form strækker sig cirka en arms længde ud fra kroppen, og dette stof, som skaber 

auraen og dens divergerende farver har en elektrisk ladning, som er modsat ladningen af vores 

fysiske krop.  

Atomer er ligeledes cirkelformede og 99,99% af deres masse består af kernen, som er mandlig og 

positivt ladet. Kernens ladning modsvares af en ikke-kompakt cirkel af elektroner, som har 

kvindelig energi og er negativt ladede.  

Alle komplette atomer, molekyler, celler, mennesker, planeter, stjerner og galakser har på en 

ensartet måde et overskud i ladning - enten mandligt eller kvindeligt, positivt eller negativt. Intet i 

universet, som har form, og som optager plads, er fuldstændigt neutralt. I en 100% neutral tilstand 

ville materien bliver til ren energi, og formen ville ophøre med at eksistere. Energi, som ikke er i 

balance, skaber formen eller materien, sådan som vi kender den. Energi i balance omdanner form til 

ånd eller ren energi. Vi må alle blive i den fysiske verden, indtil vi har afbalanceret energierne 

inden i os og i hinanden.  

Der findes kun tre tilstande i universet, som energi kan befinde sig i:  

(1) Balancetilstanden i verdenerne med ren, uforstyrret energi  

(2) Tilstanden med positiv eller mandlig energi  

(3) Tilstanden med negativ eller kvindelig energi  

I virkeligheden findes der kun én energi, og de mandlige-kvindelige tilstande er illusioner, som 

skabes, når energien vibrerer. Al vibration består af bølgelængder. Den øverste del af bølgelængden 

er mandlig, og den nederste er kvindelig. Når al vibration ophører, så eksisterer det mandlige-det 



kvindelige, positiv-negativ, op-ned ikke længere, hvorimod den oprindelige energi bevares og er 

bevis på, at set i sit fulde perspektiv er alting kun én eneste energi, og al skabelse er i virkeligheden 

den Eneste Guds drøm, og du og jeg er hans tanker uden begyndelse og uden slutning.  

Copyright 2004 by J J Dewey  

  

 


