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Årets rytme Harriet Koch Hent PDF Forlaget skriver: Årets rytme bærer os på sine svingninger fra en tidsalder
ind i en anden. En dag vågner vi fra personlig smålighed, faglig tale og en grå hverdags bundethed, og da

udvikles i os sansen for årets rytme. Vi begynder at forstå den og at svinge bevidst med i den. Vi erkender den
som livets lov og som de udvirkende kræfter på vor jord, hver for sig og i forhold til planeter og fiksstjerner.

Disse bringer vort ydre livs tildragelser frem og bærer dem på deres skuldre videre til udløsning.

De største tidsperioder - Manvantaras - og i dem runderne, er blevet til efter sådanne love, og forståelsen af
deres rytme åbner derfor Kosmogenesis. Deres rytme er et kosmisk anliggende.

Det personlige menneske har endnu ikke sans for deres rytme, men det kosmiske menneske har den allerede.
Kosmisk er vor evige væsensdel, vort højere selv, der i periodernes løb er hvirvlet gennem alle

tilstandsformer, men er blevet til kosmisk menneske i samme forhold, som vort højere selv har vundet
gennemslagskraft.

 

Forlaget skriver: Årets rytme bærer os på sine svingninger fra en
tidsalder ind i en anden. En dag vågner vi fra personlig smålighed,
faglig tale og en grå hverdags bundethed, og da udvikles i os sansen
for årets rytme. Vi begynder at forstå den og at svinge bevidst med i
den. Vi erkender den som livets lov og som de udvirkende kræfter på
vor jord, hver for sig og i forhold til planeter og fiksstjerner. Disse
bringer vort ydre livs tildragelser frem og bærer dem på deres

skuldre videre til udløsning.

De største tidsperioder - Manvantaras - og i dem runderne, er blevet
til efter sådanne love, og forståelsen af deres rytme åbner derfor

Kosmogenesis. Deres rytme er et kosmisk anliggende.

Det personlige menneske har endnu ikke sans for deres rytme, men
det kosmiske menneske har den allerede. Kosmisk er vor evige

væsensdel, vort højere selv, der i periodernes løb er hvirvlet gennem
alle tilstandsformer, men er blevet til kosmisk menneske i samme

forhold, som vort højere selv har vundet gennemslagskraft.
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