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»På vort tilværelsesplan er stoffet vehikel for sjæ-
lens manifestation, og på et højere plan er sjælen
vehikel for åndens manifestation, og disse tre er en
treenighed, hvis syntese er livet, der gennemtrænger
dem alle.« 

Den hemmelige Lære,
bind 1, s. 104.

[side 13-14]

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



Tre sjæle, ét menneske

Tre sjæle er én sjæl: den første, se,
En sjæl for alle legemets dele,
Forankret dér, og virkende, og selve den der virker,
Gør brug af jorden den, og fører mennesket ned:
Men opad søger den for råd
Og vokser ind og gennemtrænges da
Af næste sjæl, som bor i hjernen,
Den som gør brug af første og dens høst.
Den føler, tænker, vil – og den er den, der ved:
Den stræber opad, retteligt, på ny,
Og vokser ind og gennemtrænges atter
Af sidste sjæl, der bruger begge to.
Men den består, om de vil hjælpe eller ej,
Og den er menneskets selv – er den, der er,
Der løfter den foran og gør den levende,
Som denne lod den første leve op:
Og ved at stræbe opad, holdes den,
Og løftes op ved Gud, og fører mennesket ind
Til ærefrygtindgydende et møde.
Da intet sted til bolig den behøver,
For nu den vender hjem til Ham.
Den Virkende, den Vidende og den, som Er:
Tre sjæle, ét menneske.

Fra »Døden i ørkenen«
af Robert Browning

[side 15-16]
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[side 17]

Uddrag af Tibetanerens erklæring

Det er tilstrækkeligt at sige, at jeg er en tibetansk discipel af
en bestemt grad, og det siger jer kun lidt, for alle er disciple
fra den mest beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv.
Jeg lever ved Tibets grænse og i et fysisk legeme ligesom alle
andre mennesker. Undertiden, når mine øvrige pligter tillader
det, leder jeg (eksoterisk set) en stor gruppe tibetanske lamaer.
Dette er årsag til det forlydende, at jeg er abbed for dette sær-
lige lamakloster. De, der er forbundet med mig i Hierarkiets
arbejde (og alle sande disciple deltager i dette arbejde), kender
mig under et andet navn og embede. A.A.B. ved hvem jeg er,
og kender to af mine navne.

Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke læn-
gere ad vejen end den almindelige studerende, og som derfor
har påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og kæmpet mig
frem til mere lys end det, aspiranter kender, som læser disse
linjer, og derfor må jeg nødvendigvis virke som overbringer af
lyset. Jeg er ikke en gammel mand efter lærernes opfattelse,
og dog er jeg heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er at un-
dervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom, hvor
som helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i mange år.
Jeg søger også at være til støtte for mestrene M. og K.H., når
som helst lejlighed gives, for i lang tid har jeg været forbundet
med dem og tilknyttet deres arbejde. I det ovennævnte har jeg
meddelt jer meget, men intet som kunne give anledning til den
tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som følelsesfulde aspi-
ranter udviser over for den guru og mester, de endnu er ude af
stand til at kontakte. Ej heller vil de få den ønskede kontakt,
før de har forvandlet deres emotionelle tilbedelse til uselvisk
tjeneste for menneskeheden – ikke for mesteren. [side 18]

De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på aner-
kendelse. De kan være korrekte, sande og nyttige eller ikke;
det er jer, der skal efterprøve deres sandhed gennem praktisk
anvendelse og opøvelse af intuition. Hverken jeg eller A.A.B.
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er det mindste interesseret i at få dem erklæret for inspirerede
skrifter, eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt) skal omta-
le dem som et af mestrenes værker. Hvis de fremlægger sand-
heden på en sådan måde, at den naturligt viderefører den lære,
der allerede er givet til verden, og hvis den information, der
gives, kan løfte den åndelige stræben og viljen til at tjene fra
det emotionelle plan, op til det mentale (det plan hvor mestre-
ne kan findes), vil formålet med dem være nået. Hvis den un-
dervisning, der gives, finder genklang i de oplyste åndsarbej-
dere i verden og fremkalder glimt af intuition, lad da læren
blive accepteret; men ellers ikke. Hvis disse udsagn kan be-
kræftes eller anses for sande ifølge loven om overensstemmel-
se, er det godt og rigtigt. Men skulle det ikke være tilfældet,
da bør den studerende ikke acceptere det, der siges.

August 1934
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[side 19]

Forord

Hver gang der skrives en bog, som forventes at blive læst af
virkeligt interesserede aspiranter, opstår det spørgsmål: Hvil-
ken undervisningsform vil på hurtigste måde skole dem? – for
hurtighed er en væsentlig faktor, såfremt den daglige udfoldel-
se skal udnyttes på rette måde og stress og spænding i verden
lindres. Den lære, der skal gives, må ligeledes øge aspiranter-
nes mentale evne og føre til den stabilisering af det emotionel-
le legeme, som på hurtigste måde frigør dem til tjeneste. Det
må erindres, at et vedvarende studium (af litteratur) og dét at
opfatte fremstillinger om den tidløse visdom ved hjælp af øre
og øje kun tjener til at øge ansvarsfølelsen eller til at fremkal-
de hjernetræthed og tomhed med deraf følgende modvilje mod
undervisningen. Alene det, der bliver anvendt i livet, er af
praktisk værdi og forbliver levende virkelighed. Oprigtighed
er nødvendigvis det første, som vi, der underviser, søger.

Alle studerende, som jeg når gennem disse bøger, vil jeg
minde om, at det væsentligste resultat, jeg ser frem til, er
gruppe-samarbejde og -forståelse og ikke et resultat, der giver
den enkelte fordele. Ved at studere og læse med omhu skabes
et gruppesamspil, gruppen bliver mere integreret, enhederne i
den mere sammenkædet og som gruppe mere forenet i de Sto-
res udviklingsplan. Vi opbygger og planlægger for fremtiden
og for menneskeheden og ikke for en bestemt aspirants per-
sonlige udvikling. Den individuelle vækst har ikke den store
betydning, men at samle og udvikle en skare forpligtede aspi-
ranter, der er skolet til at arbejde sammen og til at respondere
forenet på en lære, er af virkelig betydning for dem af os, som
er ansvarlige for skolingen og for forberedelsen af den gruppe
af verdensdisciple, som skal fungere med frihed og med kraft i
en senere cyklus. [side 20] I ser kun en lille del af Planen. Vi
ser, hvordan Planen udvikler sig i en række af kommende livs-
forløb, og vi søger i dag dem, der kan lære at arbejde i grup-
per, og som kan udgøre en af de aktive enheder i de vældige
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hændelser, som ligger forude, sammen med de to tredjedele af
menneskeheden, som ved slutningen af tidsalderen vil befinde
sig på Vejen, og med den tredjedel, som holdes tilbage for se-
nere udvikling. Vi skoler mænd og kvinder overalt, sådan at
de kan blive sensitive over for Planen, sensitive over for deres
gruppes vibration og således i stand til at samarbejde intelli-
gent med hensigten bag udviklingen. Det er en fejltagelse at
tro, at Planen er at skole aspiranter til at blive sensitive over
for en mesters eller Hierarkiets vibration. Det er kun en følge-
virkning og er af mindre betydning.

Disse bøger er skrevet med det formål at undervise aspiran-
ter, sådan at gruppebevidsthed kan udvikles. I bør gøre jer
klart, at I personligt ikke tæller, men at gruppen så sandelig
gør det. Undervisningen gives ikke blot for at skole jer eller
for at give jer mulighed. Hele livet er en mulighed, og indivi-
duel reaktion på muligheder er en af de faktorer, som viser
sjælens vækst. Selve livets skole er tilstrækkelig herfor.

Formidling af sandhed bør ikke være præget af autoritet.
Aspiranter bør være frit stillet til at benytte sig af undervisnin-
gen eller ej, og åndeligt arbejde må fortsætte på grund af frit
valg og den enkelte studerendes eget initiativ.

I de allerede udgivne bøger kan der spores tre grundlæggen-
de retninger inden for læren:

For det første gives information om en forholdsvis ny teknik
vedrørende kontrol af legemet.
For det andet gives information om skabelsen af den nye
gruppe af verdenstjenere.
For det tredje rettes opmærksomheden mod almindelige frem-
gangsmåder for det skabende magiske arbejde.

Den første retning inden for læren angår det enkelte menneske
[side 21] og dets udvikling; den anden belyser naturen af og
idealerne for den gruppe, hvori det kan finde sin livsvej, så-
fremt det drager nytte af undervisningen og lærer beherskelse;
den tredje, om I blot kunne forstå det, uddyber i nogen grad
arbejdsmåder og -metoder for den kommende nye tidsalder.

Overvej disse tre vigtige tilnærmelser til sandheden og gen-
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nemtænk dem nøje. Mental vurdering af betydningen vil ska-
be forståelse og vil ligeledes øge gruppens opfattelse af den
lære, som jeg har søgt at formidle. Enhver studerende, som
tænker klart, og som anvender læren i sit daglige liv, bidrager
på værdifuld måde til gruppebevidstheden.

En aspirant siger ofte til sig selv: »Hvilken reel nytte er jeg
til? Hvordan kan jeg inden for mit lille område tjene verden?«
Lad mig svare på disse spørgsmål ved at gøre opmærksom på,
at ved med tanken at præge denne bogs indhold ind i offent-
lighedens bevidsthed, ved over for jeres omgangskreds at give
udtryk for den lære, den formidler, og ved at leve livet i over-
ensstemmelse med dens lære, yder I virkelig tjeneste.

Dette vil nødvendigvis medføre, at hele personligheden for-
pligter sig til at hjælpe menneskeheden samt afgiver et løfte til
det højere selv om at bestræbe sig på at se bort fra det lavere
selv i tjeneste – en tjeneste, der ydes på det sted og under de
forhold, som menneskets skæbne og pligt har pålagt det. Med
dette mener jeg en fornyet bestræbelse for at tilvejebringe en
renselse af alle legemerne, sådan at hele det lavere menneske
kan blive en ren kanal og et redskab, hvorigennem åndelig
kraft kan strømme uhindret. Jeg mener opnåelse af en indstil-
ling, hvor aspiranten intet ønsker for sig selv, og hvor han be-
tragter alt, hvad han har, som noget, han kan lægge på offeral-
teret til hjælp for sine brødre. Kunne alle, der læser denne
bog, se resultaterne af en sådan forenet indsats, ville der opstå
en intelligent forpligtet gruppeaktivitet, som ville kunne opnå
store resultater. Mange mennesker løber hid og did efter en
eller anden person, eller efter et eller andet stykke arbejde,
men de opnår intet og ingen grupperesultater, fordi de arbej-
der uden intelligent koordinering. [side 22] En forenet gruppe-
bestræbelse ville resultere i en inspireret reorganisering af
hele verden og ville fjerne hindringer; der ville blive bragt
virkelige ofre, og man ville afstå fra personlige ønsker og
begær for at kunne tjene gruppeformål.

Frem for alt må frygt fjernes. Dette emne har jeg behandlet
udførligt i En afhandling om Hvid Magi, og endvidere har jeg
givet visse forskrifter og formler til overvindelse af frygt.
Hvor mange af jer, som har læst bogen, har haft gavn af de
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meddelte oplysninger? Vil I målbevidst, og fordi verden råber
om hjælp, se bort fra frygten og med glæde og mod gå ind i
fremtiden?

Der har bag alle de bøger, jeg har skrevet, været et bestemt
formål med og en planlagt rækkefølge af læren. Det kan være
af interesse for jer, at det nævnes her:

Den første bog, der blev udgivet, var Indvielse, menneskelig
og solar. Denne bog er tiltænkt gennemsnitsaspiranten for at
føre ham videre fra det sted, han står, frem til en vision om en
organiseret skare af lærere, som søger at hjælpe menneskehe-
den (og forøvrigt også ham selv), og for at give et begreb om
deres arbejdsteknik og fremgangsmåde.

Breve om Okkult Meditation viser, hvordan disse lærere kan
nås, samt den livsdisciplin, som det at betræde Vejen er for-
bundet med. Disse to bøger er i særlig grad for aspiranter.

En afhandling om Kosmisk Ild er af en ganske anden kate-
gori. Egentlig er den tænkt som vejledning for verdens indvie-
de, men den har samtidig til hensigt at løfte aspirantens øjne
fra hans egen person og hans egen vækst op til en mere udvi-
det opfattelse og et universelt ideal. Kendetegnet for en indvi-
et er, at han ikke interesserer sig for sin egen person, sin egen
udvikling og sin egen personlige skæbne; alle aspiranter, der
bliver accepterede disciple, må mestre denne teknik, der elimi-
nerer selvinteresse. De må ligeledes løfte deres blik væk fra
den gruppe af arbejdere og det Hierarki, de er en del af, og
fæstne det mod videre horisonter og større aktivitetsområder.
Den store skabende plan, dens love og udviklingsteknik samt
det arbejde, universets bygmestre udfører, er beskrevet i bo-
gen; af den mængde af meddelte kendsgerninger, [side 23] der
ligger bag hele læren, findes begrebet om et stort livsvæsen
med sin egen psykologi og sine egne ideer. Bogen er et forsøg
på at give syntesens billede af Guds tanke, sådan som den ud-
folder sig og virkeliggør hans planer via tankens mindre ud-
viklede sønner. I symbolik og arkaiske vendinger tilsløres de
sandheder og principper, som er det fundamentale ved den
skabende proces, og som i sin helhed er hinsides den frem-
skredne studerendes forståelse. Men på samme tid indeholder
bogen en særdeles værdifuld sammenfatning af information,
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der tjener til at formidle sandhed og til at udvikle intuition.
Bogen En afhandling om Hvid Magi er en parallel til En

afhandling om Kosmisk Ild. Hvor Kosmisk Ild omhandler gud-
dommens psykologi, aktiviteten i makrokosmos samt de love,
som Sol-Logos virker efter, så er Hvid Magi en afhandling om
en gudesøns psykologi og om aktiviteten i mikrokosmos. Den
beskriver indgående hans plads i det større hele, og den er til
praktisk anvendelse i hans daglige tilværelse i dette hele.

Jeg har desuden bistået A.A.B. ved udarbejdelsen af over-
sættelsen af Patanjalis Yoga Sutraer. Det er en bog, der byg-
ger bro, og som har til hensigt at vise aspiranten de regler,
hvorved lyset i ham kan udvikles og intuitionens kraft bringes
til at påvirke alle problemer og selve livets fænomen. Denne
bog har titlen Sjælens Lys.

Her indfrier jeg min hensigt ved at skrive en bog over em-
net de syv stråler. Dette emne har altid været af virkelig inter-
esse for de studerende, men kendskabet til disse stråler er me-
get begrænset. Vi ved fra Den hemmelige Lære, at de er de op-
byggende kræfter, og at de udgør summen af alt, som er i det
manifesterede univers, men deres virkning i menneskeriget og
deres særlige kvalitet og natur er stadig et mysterium. Det vil
være nødvendigt for mig at undgå den kosmiske tone, så at
sige, idet jeg søger at give oplysningerne praktisk værdi for
den studerende og for den intelligente læser. Jeg vil derfor
udelukkende nærme mig emnet fra den menneskelige families
standpunkt og behandle det udtrykt i psykologiske værdier og
lægge grunden [side 24] til den nye, stærkt tiltrængte psykolo-
gi, og således hovedsagelig beskæftige mig med den menne-
skelige faktor. Det, jeg vil sige, bliver en udvidet fortolkning
af de ord, der findes i indledningen til Den hemmelige Lære,
at »Alle sjæle er ét med oversjælen«.

Vi vil straks fra begyndelsen acceptere, at sjælen er en
kendsgerning. Vi vil ikke overveje argumenterne for eller
imod den hypotese, om der findes en sjæl – universel, kos-
misk, guddommelig eller individuel og menneskelig. Til vore
formål for kommunikation eksisterer sjælen, og dens indre
realitet forudsættes som et grundlæggende og bevist princip.
De, der ikke kan godtage denne forudsætning, kan imidlertid
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studere bogen ud fra en midlertidig accepteret hypotese og
derefter søge at samle de analogier og antydninger, som kan
underbygge synspunktet. For aspiranten og for dem, der søger
at bevise sjælens eksistens, fordi de tror på dens eksistens, vil
denne fremstilling af dens love og tradition, dens væsen, op-
rindelse og muligheder blive et dybtgående og gradvis erfaret
fænomen.

Jeg kan forudsige, at det, jeg antyder, og de formodninger,
jeg fremsætter, vil blive bevist i videnskabelig forstand i løbet
af den kommende Vandbærer-tidsalder. Videnskaben vil da
være trængt lidt længere ind i det uhåndgribelige område, et
område som dog er virkeligt; videnskaben vil have opdaget
(måske har den allerede gjort denne opdagelse), at det tætte og
faste ikke eksisterer; den vil blive klar over, at der i naturen
kun findes én substans i varierende grader af tæthed og af vi-
brerende aktivitet, og at denne substans drives frem af et tvin-
gende formål og udtrykker guddommelig hensigt.

Vi skal så vidt muligt søge at undgå det vage og ubestemte,
som virker forvirrende på et akademisk og kritisk sind, men
som mystikeren finder en sådan befrielse og glæde ved. Jeg
vil imidlertid bede jer, der studerer denne afhandling, om at
vente med at danne jer en mening og ikke fremsætte nogen
fast vurdering, før hele materialet er præsenteret for jer, dets
omrids klart er opfattet og dets detaljer i nogen grad er bear-
bejdet. [side 25]

Det vil være nødvendigt for os at præsentere emnet på et
bredt grundlag og sammenkæde det individuelle med det ge-
nerelle; dette kan (i begyndelsen) synes at være et for omfat-
tende tema, en for spekulativ fremstilling og et for tåget og
ubestemt omrids. Denne situation kan dog ikke undgås, idet
argumentationen – som det er tilfældet for alt sandt, okkult ar-
bejde – må overvejes fra det universelle til det specielle, fra
det kosmiske til det individuelle. Menneskene er endnu for
optaget af det specielle og det individuelle til at kunne vise
den samme interesse for det store hele, i hvilket de »lever, rø-
res og har deres væren«. For tiden besidder de (som regel) hel-
ler ikke tænkningens indre mekanisme og den intuitive opfat-
telse af sandhed, som vil sætte dem i stand til let at forstå be-
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tydningen af det, som ligger bag ordenes symbolik, eller til
klart at se det subjektive omrids bag den objektive form. Men
bestræbelserne for at forstå bærer lønnen i sig selv, og forsø-
get på at opfatte og forstå sjælen – kosmisk, universelt, plane-
tarisk og individuelt – fører uundgåeligt til en udvikling af det
mentale redskab (med en tilsvarende udvikling af de endnu la-
tente hjerneceller), som i sidste instans skaber tænkeevnens
koordinering og resulterer i indre oplysning.

Naturen af vort syvfoldige univers må granskes, og det tre-
foldige menneskes relation til den guddommelige treenighed
må studeres. At få et generelt begreb om hele det symbolske
billede er af værdi. Enhver studerende, som går i gang med
studiet af strålerne, må til stadighed huske, at han selv – som
en menneskelig enhed – befinder sig på en af disse stråler.
Problemet, der derved opstår, er særdeles virkeligt. Det fysi-
ske legeme kan være modtageligt over for én type af stråle-
kraft, mens personligheden som en helhed kan vibrere i over-
ensstemmelse med en anden. Egoet eller sjælen kan befinde
sig på en tredje stråletype, der således responderer på en an-
den type stråleenergi. I mange tilfælde bringer spørgsmålet
om den monadiske stråle endnu en faktor ind, men denne kan
kun antydes og ikke virkelig forklares. Som jeg ofte har med-
delt jer, er det kun den indviede af tredje grad, der kan komme
i berøring med sin monadiske stråle [side 26] eller sit højeste
livsaspekt, mens den ydmyge aspirant endnu ikke kan konsta-
tere, hvorvidt han er en monade af magt, af kærlighed eller af
intelligent aktivitet.

Endelig beder jeg om jeres oprigtige medvirken i det arbej-
de, vi her påtager os. Det kan blive af mere generel og offent-
lig værdi end noget andet af mine værker. Jeg vil søge at gøre
denne afhandling om sjælen forholdsvis kort. Jeg vil søge at
udtrykke disse abstrakte sandheder på en sådan måde, at det
brede publikum med sin dybe interesse for sjælen kan vækkes
og vindes til en dybere overvejelse af det, som endnu er en til-
sløret formodning. Vandbærerens tidsalder vil se bevist, at
sjælen er en kendsgerning. Dette er et forsøg på at hjælpe med
til denne bevisførelse i en vanskelig overgangsperiode, hvor
endog den fornødne terminologi mangler.
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Lad mig også tilføje, at jeres indstilling til den givne under-
visning bør være den studerendes, der søger sandhed, der kan
bekræftes, og oplysning, der kan anvendes i dagliglivet og tes-
tes i livserfaringens smeltedigel. Når der for eksempel virkelig
findes syv stråler, der legemliggør syv typer af guddommelig
energi, da skulle mennesket være i stand til at erkende disse
typer og energier på det specielle område i den fænomenale
verden, hvor det spiller sin lille rolle. Når den meddelte sand-
hed er tilsløret i symbolik og fremstillet som en hypotese, bør
den samtidig være så tilpas utilsløret, at den kan erkendes
samt udøve en tilstrækkelig intelligent tiltrækning, der beretti-
ger, at den udforskes. Ordene »alle sjæle er ét med oversjæ-
len« indeholder, tror jeg, en grundlæggende og væsentlig op-
lysning, men med mindre der i verden er bevis for, at der er
ved at vise sig en levende relation mellem alle sansende væse-
ner, så er disse ord uden mening. Men kendsgerningen er, at
universel sanseopfattelse og generel viden erkendes overalt
som eksisterende og værende under udvikling. Verden er fuld
af viden, hvilket i sidste instans er sanset respons på eksiste-
rende tilstande, formidlet af tænkere under udvikling, men
som endnu ikke er fuldt udviklede. Det bliver gradvis mere
tydeligt, at bag forskellighederne ligger en fundamental en-
hed, [side 27] og at vor opfattelse er rigtig og sand og korrekt,
for så vidt vi kan identificere os med denne enhed.

Til sidst beder jeg jer alle fortsætte. Lad intet af det for-
gangne – fysisk træghed, mental depression, manglende følel-
sesmæssig kontrol – afholde jer fra at tage fat på ny og med
glæde og interesse gøre det fornødne fremskridt, som vil gøre
jer egnet til mere aktiv og nyttig tjeneste. At ingen af jer må
blive hindret af det forgangne eller det nuværende, men må
leve som iagttagere, er jeres lærers vedvarende og forhåb-
ningsfulde bøn.

Tibetaneren.

[side 28]
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[side 29-30]

FØRSTE DEL
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[side 31-32]

KAPITEL I

Indledende bemærkninger

1. De tre mål ved studiet af strålerne.
2. Definition af: Liv-Kvalitet-Tilsynekomst.
3. Specificering af de syv stråler.
4. Kristendommens betydning.
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[side 33]

KAPITEL I

Indledende bemærkninger

1. De tre mål ved studiet af strålerne

Studiet af strålerne og en sand og dyb forståelse af denne læ-
res indre betydning vil tydeliggøre tre ting for os:

A. Studiet vil kaste meget lys over tidsperioderne og cyklerne
i udviklingen af historiens panorama. I sidste instans udgør hi-
storie en sum af menneskets vækst og udvikling lige fra hule-
boerens stadium, hvor bevidstheden var centreret i det animale
liv, op til nutiden, hvor menneskets bevidsthed bliver stedse
mere inklusiv og mental, og derefter videre op til stadiet for
den fuldendte Guds søn. Historien udgør en sum af menne-
skets forståelse af de skabende ideer, der har formet menne-
skeslægten og tilvejebringer dens skæbne. Den giver os et dra-
matisk billede af de sjæles fremskridt, som føres ind i eller ud
af manifestation ved en stråles fremkomst eller forsvinden. Vi
vil under studiet finde, at vi har svært ved i ord at give udtryk
for virkeligheden; vi må derfor stræbe efter at trænge ned un-
der den tilsyneladende betydning og nå frem til den esoteriske
sandheds struktur. Disse stråler er i konstant bevægelse og cir-
kulation, og de udviser en aktivitet, som er progressiv og cyk-
lisk, og som viser sig som en drivende kraft, der tiltager. I en
periode er de dominerende, i en anden hvilende, og af den
specielle stråle, som på et bestemt tidspunkt gør sin nærværel-
se mærkbar, afhænger civilisationens kvalitet samt typen af de
former, der fremkommer i naturrigerne, og det deraf følgende
bevidsthedsstadium hos de mennesker, der inkarnerer i denne
specielle æra. Disse legemliggjorte væsener (i alle fire naturri-
ger) vil være modtagelige over for den pågældende stråles
specielle vibration, kvalitet, [side 34] farve og natur. Den strå-
le, der er i manifestation vil have en stærk påvirkning på de tre
legemer, der udgør menneskets personlighed, og strålens ind-
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flydelse vil fremkalde forandringer i menneskets tankegang og
emotionelle natur og betinge beskaffenheden af det fysiske le-
geme.

Jeg er derfor klar over, at ved at formidle denne forholdsvis
nye lære om strålerne og i forsøget på at kaste nyt lys over
emnet, kan det midlertidigt synes mere indviklet, end det er.
Men efterhånden som forsøget skrider frem, efterhånden som
psykologer og psykoanalytikere i laboratorier studerer menne-
sker med henblik på deres stråles kendetegn, og efterhånden
som de nyere videnskaber bruges forstandigt og inden for de-
res rette virkefelt, vil vi vinde meget, og læren om strålerne vil
blive bekræftet. Vi vil se, at der opstår en ny tilnærmelse til de
gamle sandheder og en ny metode til udforskning af menne-
skeheden. Men inden da må vi koncentrere os om en klar
fremstilling af sandheden om strålerne og søge at udarbejde
tabeller samt skitsere og antyde strålernes natur, formål og
virkninger.

De syv stråler, som cyklisk kommer til syne, har kontinuer-
ligt passeret ind i og ud af manifestation og har således ned
gennem tidsaldrene efterladt deres præg på menneskeheden og
er derfor nøglen til enhver sand historisk vurdering. En sådan
vurdering er endnu ikke foretaget.

B. Et andet resultat af studiet om strålerne vil være at tydelig-
gøre vor viden, hvad angår menneskets natur. Nutidens ekspe-
rimentelle og akademiske psykologi har gjort meget for at
samle oplysninger med hensyn til, hvordan et menneske fun-
gerer, hvordan naturen af dets reaktioner er samt beskaffenhe-
den af dets tankeredskab og kvaliteten af dets fysiske meka-
nisme sammen med dets tænkemåde og hele den sum af kom-
plekser, psykoser, neuroser, instinkter, intuitive indtryk og
intellektuelle fikseringer, som det uden tvivl er. Medicinsk
psykologi har også givet os meget, og vi har lært, at menne-
sket helt og holdent er betinget af sit udtryksredskab, at det
ikke kan udtrykke mere, [side 35] end dets nervesystem,
hjerne og kirtler tillader. Imidlertid finder vi, at nogle af teo-
rierne, selv de bedst beviste, ikke holder under visse forhold.
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Det område, psykologien i dag dækker, er så vældigt, dens ret-
ninger så mange og forskellige, og dens terminologi så be-
sværlig, at jeg ikke gør noget forsøg på at behandle det her.

Hvad verden skylder erfarne psykologer kan ikke prises
nok, men hvis ikke der er indflettet en grundlæggende idé in-
den for hele deres tankeområde, vil det falde til jorden ved
egen vægt og skabe (sådan som det allerede er tilfældet) pro-
blemer, komplekser og sygdomme i sindet, hvilket er direkte
resultater af deres egne metoder. Den viden, vi nu besidder,
om, hvordan mennesker som integrerede personligheder ar-
bejder på det fysiske plan, og om, hvordan de kan forventes at
ville arbejde under visse betingelser, er bred og sand, og ræk-
kevidden deraf kan i nogen grad måles, hvis vi sammenligner
det, vi ved i dag, med det der var kendt for et hundrede og
halvtreds år siden. Men denne viden har stort set været baseret
på et studium af det anormale og af formaspektet (dette sidste
er den sande videnskabelige metode) og er derfor begrænset
og afgrænset, når det i sidste instans kommer til en prøve og
set i lyset af det utvivlsomt eksisterende overnormale. Det, jeg
søger at gøre, og det bidrag, jeg prøver at yde til emnet, har at
gøre med den vægt, vi må lægge på det integrerende princip,
som findes i alle sammenhængende former, og på det, som (i
mangel af et bedre ord) kan kaldes sjælen eller selvet. Dette
princip, som gennemtrænger den legemlige natur og udtrykker
sine reaktioner gennem de emotionelle og mentale tilstande,
anerkendes naturligvis af mange psykologiske retninger, men
forbliver ikke desto mindre ukendt og udefinerbart. De kan
ikke finde frem til dette princips oprindelse; de ved ikke, hvad
det er, hvorvidt det er en levendegørende entitet eller ej, løsre-
vet og adskilt fra legemsnaturen; de er i tvivl om, hvorvidt det
er en integreret, virksom helhed, der har fået eksistens ved en
sammensmeltning af legemets celler, og af den grund under
evolutionens proces er blevet en tænkende, følende entitet, el-
ler [side 36] hvorvidt det blot er selve cellernes samlede liv og
bevidsthed.

Ovenstående er en generalisering, som kan tjene vort for-
mål, og som vil dække den generelle påstand. Det vil, efter-
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hånden som studiet skrider frem, vise sig, at de energier, som
præger personlighederne, og som udgør menneskets natur,
ifølge sin natur falder i tre grupper:

1. De energier, som vi kalder »ånden i mennesket«. I vil her
bemærke, hvor fuldstændig overfladisk denne talemåde er.
Den er uden mening og misvisende. Ånd er EN, men inde i
den essentielle enhed kan »punkter af ild« eller »de gud-
dommelige gnister« ses og bemærkes. Disse enheder, inde i
enheden, er farvet af og reagerer kvalitativt over for tre ty-
per af energi, for det er videnskabeligt korrekt og en ånde-
lig kendsgerning i naturen, at Gud er de Tre i En og den
Ene i Tre. Menneskets ånd kommer i inkarnation, idet den
følger emanationen fra en af disse tre kraftstrømme, som
tilsammen danner én strøm, der udstråler fra den Allerhøje-
ste.

2. Disse energistrømme deler sig i tre hovedstrømme, men
forbliver dog én strøm. Dette er en okkult kendsgerning,
som fortjener den dybeste meditation. De deler sig atter i
syv strømme, og, som det siges, »de syv typer af sjæle brin-
ges ind i lyset«. Det er disse syv, vi skal beskæftige os med.

3. De energier, som de tre opdeles i, sådan at de bliver syv,
skaber igen de niogfyrre typer af kraft, som udtrykker sig
gennem alle former i de tre verdener og de fire naturriger.
Det er:

a. Tre monadiske energigrupper. Gennem disse tre udtryk-
ker den essentielle enhed kvaliteterne vilje, kærlighed
og intelligens.

b. Syv grupper af energier, som er det mellemled, hvor-
igennem de tre større grupper udtrykker de guddomme-
lige kvaliteter.

c. Niogfyrre grupper af kræfter, som alle former reagerer
over for, og som udgør udtrykslegemet for de syv, som
på [side 37] deres side er refleksioner af de tre guddom-
melige kvaliteter.
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Således findes på mysteriøs måde de differentieringer, som
manifesterer sig i naturen, i kvalitetens verden og ikke i virke-
lighedens.

Det er med de syv grupper af sjæle (eller sjælsenergier), vi
skal beskæftige os samt med de trefoldige former i det fjerde
naturrige, som de syv skaber, og gennem hvilke de må udtryk-
ke kvaliteten af deres strålegruppe og energien af den ene af
de tre hovedgrupper, som deres sjælsstråle er relateret til. Vi
skal derfor om muligt stræbe efter at tilføre og berige indhol-
det i nutidens psykologi med den esoteriske psykologi, som
beskæftiger sig med sjælen eller selvet, den besjælende enhed
i formen.

C. Den tredje virkning af studiet om disse stråler skulle blive
dobbelt. Vi skal ikke alene i nogen grad forstå den indre side
af historien, og vi skal ikke alene opnå at få et begreb om de
guddommelige kvaliteter, der udgår fra de tre aspekter, og
som betinger udtryksformerne på det fysiske plan, vi skal des-
uden have en praktisk metode til analyse, sådan at vi kan nå
frem til en rigtig forståelse af os selv som besjælede entiteter
og til en bedre forståelse af vore medmennesker. Når vi gen-
nem vort studium for eksempel konstaterer, at vor sjælsstråle
tenderer imod vilje eller magt, og at den stråle, der styrer per-
sonligheden, er strålen for hengivenhed, da kan vi mere nøjag-
tigt måle vor mulighed, vore evner og begrænsninger; vi kan
bedre bestemme vort kald, vor tjeneste, vore aktiver og passi-
ver, vor sande værdi og styrke. Når vi kan udvide den viden
med en analyse, som sætter os i stand til at forstå, at det fysi-
ske legeme i særlig grad reagerer over for sjælsstrålen, mens
det emotionelle legeme er under indflydelse af personlighe-
dens stråle, som historisk er i manifestation på samme tid, så
er vi i stand til at vurdere vort særlige problem med sund for-
nuft. Vi kan da beskæftige os mere forstandigt med os selv,
vore børn, vore venner og kolleger. [side 38] Vi vil se os i
stand til med større klogskab at arbejde med Planen på ethvert
givet tidspunkt, den søger at komme til udtryk.

Det er en frase at sige, at den sande betydning af »psykolo-
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gi« er »sjælens ord«. Det er lyden, som en speciel stråle ska-
ber, der frembringer en virkning i stoffet. Dette er på sin vis
vanskeligt at forklare, men hvis I forstår, at enhver af de syv
stråler udsender sin egen lyd, som derved sætter de kræfter i
bevægelse, der kan virke i samklang med strålen, så kan selve
spørgsmålet om menneskets frie vilje, om dets evige skæbne
og om dets evne til at gøre sig gældende, besvares. Disse
spørgsmål skal vi søge at besvare, efterhånden som vi går vi-
dere.

Nogle af de punkter, som jeg vil søge at tydeliggøre, vil det
ikke være muligt at dokumentere og kan ikke efterprøves af
jer. Det vil være klogt at acceptere dem som arbejdshypoteser
for at forstå det, som jeg søger at udtrykke. Nogle af punkter-
ne vil I måske være i stand til at finde bekræftelse på i jeres
egen livserfaring, idet de vil fremkalde en genkendelse, som
stammer fra jeres konkrete tænkeevne, eller de kan skabe i jer
en reaktion af den mest intense overbevisning, der kommer fra
jeres intuitivt bevidste selv. Men læs under alle omstændighe-
der langsomt; anvend loven om analogi og loven om overens-
stemmelse; studér jer selv og jeres brødre; søg at kæde det, jeg
siger, sammen med den viden, I besidder om moderne teorier,
og husk, at jo mere rigtigt I lever som en sjæl, desto mere sik-
kert vil I opfatte det, som meddeles.

Når I studerer, må I ikke glemme denne grundlæggende re-
gel, at man i alt okkult arbejde har med energi at gøre – ener-
gienheder, energi legemliggjort i former, energistrømme i be-
vægelse – samt at disse energier styrkes og virkeliggør vort
formål ved, at vi anvender tanken; de følger gruppens klart de-
finerede tankeretninger.

Det må imidlertid huskes, at det er i tænkningens område,
at kløften viser sig mellem sort og hvid magi. Det er ved at an-
vende tankens kraft, at de to aspekter af magi ses i funktion,
og derfor [side 39] er det korrekt, at sort magi i og for sig ikke
eksisterer, før man når det mentale område. Ingen kan være
sort magiker, før viljen og tanken virker i samklang, før tæn-
keevnen er under kontrol, og den fokuserede tænkeevnes ska-
bende arbejde kan ses. Det er ofte blevet sagt, at den sorte ma-
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giker i virkeligheden er sjælden, og det er så sandelig sandt,
fordi den skabende tænker, der evner at anvende den vedva-
rende vilje, også er sjælden.

Lad mig illustrere. Det er nødvendigt at gennemtænke disse
emner klart, for efterhånden som vi studerer mikrokosmos'
psykologi og når til en forståelse af impulserne fra strålerne
og energierne, får vi brug for klart at kunne se den vej, vi går,
sådan at vi kan betræde uselviskhedens vej, der fører til grup-
pebevidsthed, og ikke den separate individuelle vej, der til
sidst og uundgåeligt (efterhånden som det mentale aspekt bli-
ver koordineret) fører til den sorte magis venstrehåndsvej.

De stærke sjæle, som bevidst og vidende træder ind i den
åndelige krafts verdener og derfra tager det, som de behøver,
og det, de ønsker, må arbejde forstandigt, sådan at en efterføl-
gende klog fordeling af denne kraft inden for et udvalgt områ-
de kan finde sted. De, der ved, at de befinder sig i rækken af
aspiranter, og som besidder den vedholdenhed, der vil drive
dem frem til målet, bør erindre, at også de har et ansvar og må
føje deres del til den samlede sum, og at dette gøres hver gang
de tænker på gruppen, udveksler ord med en medaspirant eller
mediterer.

Udvid derefter denne tanke fra den studerende i en gruppe
til selve gruppen og betragt den som en gruppeenhed i en end-
nu større gruppe. Således får I en perfekt analogi til den måde,
de Store arbejder på for tiden. Betragt derfor alt jeres arbejde
som et gruppearbejde, der forårsager uundgåelige virkninger,
og som bidrager til styrken i gruppens tankeform.

Det næste, jeg søger at berøre, angår den testning, som
aspiranter og disciple uundgåeligt er udsat for nu for tiden.
Dette er ikke så meget en testning af, hvor langt de er kommet
på Vejen, men mere af deres egen evne til at leve i verden som
borgere fra et andet rige og som vogtere af det, som verden
som regel ikke [side 40] anerkender. For så vidt testning an-
vendes, og for så vidt den kan måles, vil jeg fremhæve, at test-
ning ikke, som mange mener, anvendes på grund af aspiran-
ternes tilhørsforhold til en gruppe eller på grund af deres mål-
rettede beslutning om at betræde Vejen. Den anvendes, fordi
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aspiranternes egne sjæle forud for inkarnationen har bestemt
det sådan, og det var deres sjæles vilje, at et vist hidtil ukendt
mål af vækst skulle nås, en vis grad af ubundethed af formen
skulle opnås, og der skulle gennemleves en vis forberedelse,
som kunne føre til frigørelse fra formlivet. Den forestilling, at
fornyet stræben hen imod målet for åndeligt lys skulle være
årsag til vanskeligheder eller skulle udløse ulykkessituationer,
stemmer ikke overens med fakta. Omfanget af den disciplin,
en discipel skal gennemleve, er fastsat og kendt af hans sjæl,
allerede inden han tager et legeme; det er lovbestemt.

Det er dette emne om energienheder og deres indbyrdes
vekselvirkning, vi vil søge at udforske, idet det ligger til
grund for hele emnet om strålerne. Enhver gruppe i verden ud-
gør en kerne for fokusering af og vekselvirkning mellem de
syv typer af kraft, ligesom også ethvert menneske udgør et
samlingspunkt for de syv typer af energi – to, der virker med
større styrke og fem med mindre styrke. Enhver gruppe kan
som følge heraf blive et skabende centrum og frembringe det,
som er et udtryk for de kontrollerende energier og for de mål-
rettede tanker fra tænkerne i gruppen. Derfor – set fra det
standpunkt, som de, der ser og vejleder, indtager – skaber en-
hver gruppe noget, som er relativt håndgribeligt og som styres
af bestemte love for opbygning. Bygmestrenes store arbejde
fortsætter støt. Ofte er det, som er opbygget, ufuldstændigt,
virkningsløst og uden form eller formål og til ingen nytte for
hverken guder eller mennesker. Men menneskeheden som hel-
hed går nu ind i en æra, hvor tænkeevnen bliver en stærk fak-
tor; mange lærer at holde tanken vedvarende i lyset og bliver
som følge heraf modtagelige for hidtil ikke-erkendte ideer. Så-
fremt en gruppe af tænkende kan slutte sig sammen, sådan at
de virkeliggør en [side 41] syntese, og såfremt de (i deres in-
dividuelle og daglige meditation) vedbliver at fokusere eller
orientere sig mod det, som kan forstås, så kan store begreber
opfattes og store ideer modtages intuitivt. Mennesker kan træ-
ne sig selv – som en gruppe – til at tænke disse intuitivt opfat-
tede ideer om det sande, det skønne og om Planen ind i mani-
festeret eksistens, og sådan kan et smukt skaberværk, der i sig
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har et guddommeligt princip, opbygges. Tænk over dette, for-
søg at gøre jer selv egnede til at registrere disse ideer og træn
jer i at udforme dem i tankerne og i at overføre dem, sådan at
også andre kan opfatte dem. Dette er karakteren af det virkeli-
ge arbejde, som de nye grupper skal udføre, og vore dages stu-
derende, som kan opfatte denne idé, har mulighed for at udfø-
re noget af dette pionerarbejde.

Fremskredne og afbalancerede mennesker har altid været i
stand til at opfatte intuitivt og til at konkretisere ideen. Nu bør
grupper af studerende, der mediterer samtidigt, forsøge at gøre
det samme. Indsatsen med hensyn til samtidighed refererer
ikke så meget til tidsfaktoren som til enigheden i hensigt og
formål.

Der findes i dag i intuitionens verden mangt et under, som
kan kontaktes. Det er nu menneskehedens privilegium at kon-
takte denne »regnsky af det, som kan vides«, som vismanden
Patanjali refererer til i sin fjerde bog; menneskeheden kan i
dag gennem de mange aspiranter fremskynde denne »regn-
sky«, sådan at den menneskelige hjerne overalt kan registrere
kontakten. Hidtil har det været et privilegium for den oplyste
og sjældne vismand. På denne måde indledes den nye tidsal-
der, og den nye viden vil blive en del af menneskenes tænk-
ning.

Dette kan praktiseres, hvis de, der interesserer sig for denne
afhandling om de syv stråler, kan indstille sig på at tænke
klart og med afbalanceret og oplyst sind forsøge at forstå dette
forholdsvis nye aspekt af sandhed.

Ved at påtage mig at åbenbare noget om de syv strålers na-
tur føler jeg det nødvendigt at minde alle, som tager dette stu-
dium op, om, at spekulation om den kilde, hvorfra disse stråler
udgår, vil være nytteløs, før der i de studerendes indre er ud-
viklet et [side 42] responsapparat og den sensitive mekanisme,
som vil sætte dem i stand til at registrere et bredere kontakt-
område, end det i øjeblikket er muligt. Mange befinder sig
endnu på begyndelsesstadiet til bevidst at kunne registrere det
udtryksområde, som de ved eksisterer – området for sjælsbe-
vidsthed – men som for dem endnu ikke er deres normale ud-
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tryksområde. Mange ved en hel del om det teoretisk, men de
praktiske virkninger af anvendt viden kender de endnu ikke.
Mange er sig bevidsthed bevidst og er vidende om sjælens
rige og reagerer lejlighedsvis på indtryk fra dette rige, men de
er endnu ikke selve bevidstheden og ej heller har de identifi-
ceret sig med sjælen, sådan at bevidsthed om alt andet falder
bort. At nå dette er det mål, de stræber efter.

Lad mig også minde jer om, at monadens udviklingsbane
(et aspekt af energi, som findes på en af de tre hovedstråler)
stort set kan opdeles i tre afsnit, der fører til et fjerde:

1. En lavere virkeliggørelse af en enhed, som er formnaturens
enhed. I denne enhed er sjælen så nøje identificeret med
stofaspektet, at den ikke føler nogen forskel, men er formen
og erkender sig ikke som sjæl. Denne tilstand når ofte et
højdepunkt i et liv, hvor personligheden kommer til fuldt
udtryk, og hvor sjælen er fuldstændig centreret i personlig-
hedens reaktioner; det lavere liv er så stærkt og vitalt, at det
resulterer i et kraftigt og materielt udtryk.

2. En senere og smertefuld differentiering af bevidstheden i
en erkendt dualitet. I denne tilstand er mennesket helt klar
over, hvad der er årsag til dets egentlige dualitet; det ved,
det er ånd-stof, er form-liv, og er sjælen i manifestation. I
løbet af denne udviklingsfase, som dækker mange inkarna-
tioner, og som bringer mennesket ad prøvestadiets og disci-
pelskabets vej lige til den tredje indvielse, forflyttes tyng-
depunktet (om jeg så må sige) langsomt fra formsiden og
centreres mere og mere i sjælen. Der er en voksende erken-
delse af, at der eksisterer [side 43] en realitet, som på sam-
me tid omfatter og ophæver dualiteten.

Husk, at hele evolutionens historie er historien om bevidsthed,
og om en voksende udvidelse af princippet »at-blive-bevidst«,
sådan at vi fra det selvoptagne menneskes mikroskopiske in-
teresse – vi vil bibeholde lignelsen indenfor rammerne af det
fjerde naturrige – ser en langsomt udviklende inklusivitet, der
til sidst fører det ind i den kosmiske Kristi bevidsthed.
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3. Efter denne dualitetsfølelse følger den højere erkendelse af
enhed, og på dette sidste udviklingstrin er følelsen af at
være sjæl og legeme væk. Bevidstheden identificerer sig
med planeten og solsystemets iboende liv. Når dette finder
sted, kan der registreres en tilstand af væren, som ikke på
nogen måde kan udtrykkes med ord, tanke og form.

Den store jødiske vismand søgte at udtrykke disse tre stadier i
ordene: JEG ER – DET – JEG ER. Sådan udtrykte han dem,
enkelt, kortfattet og træffende – var vi blot udviklede nok til at
vide. Det tredje udviklingstrin, hvordan end forstået, lader sig
ikke forklare og antyder endda en fjerde erkendelse, den som
er selve guddommens, som det ikke gavner at spekulere over.

2. Definition af Liv-Kvalitet-Tilsynekomst

Ved vort studium om strålerne må det erindres, at vi beskæfti-
ger os med liv, der udtrykker sig gennem stof-form. Den høje-
ste enhed vil kun kunne erkendes, når denne dualistiske rela-
tion er fuldkommen. Teorien om det ene liv kan fastholdes,
men i grunden beskæftiger jeg mig ikke med teori, men med
det, som kan vides, hvilket forudsætter, at der er vækst og in-
telligent anvendelse af sandhed. Jeg beskæftiger mig med mu-
lighed og med det, som kan opnås. I vore dage beskæftiger
mange sig i tale og [side 44] tanke med det ene liv, men det er
intet andet end tale og tanke, mens den sande viden om den
essentielle enhed forbliver drøm og indbildning. Hver gang
denne realitet udtrykkes i ord, fremhæves dualiteten, og den
åndelige kontrovers (ordet bruges her i sin oprindelige betyd-
ning og ikke i den almindelige krigeriske betydning) forstær-
kes. Tag for eksempel ordene: »Jeg tror på det ene liv« eller
»for mig eksisterer der kun én realitet«, og bemærk, hvordan
de i deres fraseologi er et udtryk for dualitet. Liv kan ikke ud-
trykkes med ord, ej heller dets realiserede fuldkommenhed.
Den proces at »blive«, der fører til at »være«, er en kosmisk
tildragelse, der involverer alle former, og ingen gudesøn har
hidtil været afskåret fra denne foranderlige proces. Så længe
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han befinder sig i formen, kan han ikke vide, hvad liv er, selv
om han, når han har nået visse trin og kan virke fuldt bevidst
på systemets højere plan, kan begynde at skimte denne ære-
frygtindgydende realitet. Visse store indviede har i tidernes
løb fuldbyrdet deres virke som åbenbarere og har holdt idealet
om helhed og enhed op for øjnene af livets pionerdisciple.
Dette har ikke desto mindre kun været et spørgsmål om i sti-
gende grad at flytte opmærksomhedens brændpunkt fra en
form til en anden for således at få et nyt glimt af en mulig
sandhed fra en højere synsvinkel. Enhver tidsalder (og den nu-
værende er ingen undtagelse) har ført til den tro, at dens opfat-
telse af virkeligheden og dens sensitivitet over for den indre
skønhed var større og sandheden nærmere, end det nogen sin-
de tidligere var tilfældet. Den højeste erkendelse af det, der
benævnes som det ene liv, er viden (den høje indviedes viden)
om den legemliggjorte Logos, om guddommen, og hans iden-
tifikation med denne vældige skabers bevidsthed – skaberen,
som søger udtryk gennem solsystemet. Ingen indviet på denne
planet kan identificere sig med bevidstheden hos denne identi-
tet (i ordets esoteriske betydning) der, som det udtrykkes i
Bhagavad Gita, siger: »Efter at have gennemtrængt hele uni-
verset med en del af mig selv, forbliver jeg.«

Disse tanker anbefaler jeg til jeres overvejelse og til grun-
digt studium, idet jeg beder jer drage omsorg for, at der til sta-
dighed [side 45] sker en udvidelse af jeres sans for åbenhed,
og at der vises en voksende evne til med forståelse at kontakte
den frembrydende sandhed, virkelighed og skønhed, som uni-
verset giver udtryk for. Vogt jer samtidig for mystiske tilken-
degivelser angående det ene liv, idet sådanne tilkendegivelser
kun tjener til at afvise al mental opfattelse og er en svælgen i
sanseopfattelse af et stærkt udviklet og i højeste grad emotio-
nelt væsen.

Derfor vil alle vore overvejelser i denne »Afhandling om
de Syv Stråler« nødvendigvis blive holdt inden for den tanke-
verden, som indebærer erkendelse af dualitet. Jeg vil benytte
dualitetens sprog, men jeg gør det ikke for at fremhæve duali-
teten og overse enheden (for denne enhed er for mig i særlig
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grad en realitet, og jeg skimter mere end en mulighed), men
fordi alle aspiranter og disciple og alle indviede indtil den
tredje indvielse – som jeg tidligere nævnte – svinger som et
pendul mellem modsætningernes par: ånd og stof. Her taler
jeg ikke om modsætningernes par på det astrale eller emotio-
nelle plan, som er illusoriske genspejlinger af de sande mod-
sætningernes par, men om manifestationens grundlæggende
dualitet. Jeg søger at behandle det materiale, som er af prak-
tisk værdi, og som kan opfattes af gennemsnitsmenneskets
klare intelligens. Det er nødvendigt for alle studerende, som
søger indre oplysning og en rigtig opfattelse af sandhed, at se
bort fra den vægt, der så ofte har været lagt på visse aspekter
og fremstillinger af sandhed, nogle som åndelige, og andre
som mentale. Det er i den såkaldte tankeverden, at det store
princip om adskillelse findes. Det er også i tankeverdenen, at
den store enhedsskabelse finder sted. Den indviede Pauli ord
kommer her til deres ret, idet han siger: »Lad det samme sin-
delag være i jer, som var i Kristus Jesus«, og han tilføjer an-
detsteds »i sig, kunne skabe de to til ét nyt menneske«. Det er
gennem tænkning, at teori formuleres, at sandhed skelnes, og
at guddommelighed opfattes. Når vi er længere fremme på Ve-
jen, vil vi se intet uden ånd overalt, og den aforisme, som den
store discipel H. P. B. udtalte, at »stof er ånd på det laveste
punkt af den cykliske aktivitet«, og at »ånd er stof på det sy-
vende plan«, det [side 46] højeste, vil i vor bevidsthed være en
virkeliggjort kendsgerning. Endnu er det kun en intellektuel
frase, som betyder lidt, og som kun opfattes som en fremstil-
ling af en sandhed, der ikke kan bevises. Alt er et udtryk for
en åndelig bevidsthed, som gennem det iboende liv åndeliggør
alle stof-former. En larve eller orm, som gennemlever sit lille
livsforløb i hensmuldrende substans, er lige så meget en ånde-
lig manifestation som en indviet, der virkeliggør sin skæbne i
en række af hurtigt skiftende menneskelige former. Alt er ma-
nifesteret guddommelighed, alt er guddommeligt udtryk, og
alt udgør en form for sensitiv opfattelse af og for respons på
omgivelserne og derfor en form for bevidst udtryk.

De syv stråler er den første differentiering af den guddom-
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melige treenighed, ånd-bevidsthed-form, og de udgør hele
området for den manifesterede guddoms udtryk. I verdens
hellige skrifter står at læse, at samspillet eller relationen mel-
lem fader-ånd og moder-stof frembringer en tredje, som er
sønnen eller bevidsthedsaspektet. Denne søn, frembragt af de
to, defineres esoterisk som »den ene, der blev den tredje, men
er den anden«. Årsagen til denne formulering er, at der først
eksisterede de to guddommelige aspekter ånd-stof eller stof
gennemtrængt af liv, og det var først, da disse to realiserede
deres gensidige enhed (bemærk den nødvendige tvetydighed i
sætningen), at sønnen blev til. Esoterikeren betragter imidler-
tid ånd-stof som den første enhed, og derfor sønnen som den
anden faktor. Denne søn, som er guddommeligt liv inkarneret
i stof og følgelig skaberen af de mangfoldige og utallige for-
mer, er legemliggørelsen af guddommelig kvalitet. Af denne
grund kan vi for at tydeliggøre det benytte betegnelserne liv-
kvalitet-tilsynekomst i stedet for de mere almindelige beteg-
nelser, ånd-sjæl-legeme eller liv-bevidsthed-form.

Jeg vil benytte ordet liv, når der refereres til ånd, til energi,
til faderen, til guddommens første aspekt, og til den grundlæg-
gende, dynamiske elektriske ild, som frembringer alt eksiste-
rende, og som er den livgivende, oprindelige årsag og kilde til
al [side 47] manifestation.

Ordet tilsynekomst vil jeg anvende til at udtrykke det, vi
kalder stof eller form eller objektivt udtryk; det er denne illu-
soriske, håndgribelige ydre tilsynekomst, som levendegøres af
liv. Dette er det tredje aspekt, moderen overskygget og be-
frugtet af helligånden, eller liv forenet med intelligent sub-
stans. Dette er ild ved friktion – en friktion, der er tilvejebragt
ved liv og stof og disses samspil, og som skaber vedvarende
forandring.

Jeg vil benytte ordet kvalitet som udtryk for det andet
aspekt, Guds søn, den kosmiske Kristus inkarneret i form – en
form, der er blevet til ved relationen mellem ånd og stof. Dette
samspil frembringer den psykologiske entitet, som vi kalder
Kristus. Denne kosmiske Kristus viste os sin fuldkommenhed,
for så vidt angår den menneskelige familie, gennem den histo-
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riske Kristus. Denne psykologiske entitet kan i alle menneske-
lige former aktivere en kvalitet, som esoterisk kan »udslette
formerne« og derfor optage hele opmærksomheden, så den til
sidst betragtes som hovedfaktoren og som udgørende alt som
er. Denne sandhed med hensyn til liv og kvalitet og form er på
tydeligste måde gjort synlig for os i historien om Kristus af
Galilæa. Til stadighed mindede han menneskene om, at han
ikke var den, han forekom at være, ej heller var han Faderen i
himlen, og han omtales altid af dem, der kender og elsker
ham, i udtryk, der angiver kvalitet. Han viste os kvaliteten af
Guds kærlighed, og selv legemliggjorde han ikke blot det,
som han havde udviklet af de syv strålekvaliteter, men også –
hvad kun få gudesønner gør – et grundprincip af selve Sol-
Logos' stråle, kærlighedens kvalitet. Dette vil vi studere nær-
mere, når vi går i gang med at overveje den anden stråle for
kærlighed-visdom.

De syv stråler er derfor legemliggørelser af syv typer af
kraft, som beviser os guddommens syv kvaliteter. Disse syv
kvaliteter har følgelig en syvfoldig virkning på det stof og de
former, der findes i alle dele af universet, og som desuden har
en indbyrdes syvfoldig relation.

Liv-Kvalitet-Tilsynekomst tilvejebringer en syntese i det
[side 48] manifesterede univers og i det inkarnerede menne-
ske, og resultatet af denne syntese er syvfoldig, idet den frem-
bringer syv typer af kvalificerede former, som fremkommer på
alle plan og i alle naturriger. Det må erindres, at alle de plan,
som vi fra vor lille synsvinkel betragter som formløse, i virke-
ligheden ikke er formløse. Vore syv plan er blot syv underplan
af det kosmisk fysiske plan. Vi skal ikke beskæftige os med
disse plan, undtagen i deres relation til menneskets udvikling,
ej heller skal vi beskæftige os med makrokosmos eller med
den kosmiske Kristi udvikling. Vi vil helt og holdent begræn-
se vor opmærksomhed til mennesket og til dets psykologiske
reaktioner over for de kvalificerede former i tre retninger:
over for formerne i naturrigerne under det menneskelige, over
for dets medmennesker, og over for det vejledende Hierarki
og sjælenes rige. De syv stråletyper vil her udelukkende blive
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betragtet fra den menneskelige synsvinkel, idet denne afhand-
ling har til hensigt at vise mennesket den nye psykologiske til-
nærmelse gennem en forståelse af de energier, syv i antal og
deres niogfyrre differentieringer, som besjæler det og gør det
til det, det er. Senere, efterhånden som vi tager studiet op af
hver enkelt stråletype, vil vi gøre mennesket til genstand for
en nærmere analyse og studere dets reaktioner i disse tre ret-
ninger.

Disse syv stråler er de syv strømme af kraft, der udgår fra
en central energi og har gjort det lige siden denne malstrøm af
energi begyndte. Ånd og stof påvirkede gensidigt hinanden,
og formens eller solsystemets tilblivelsesproces begyndte – en
proces, der førte til en endelig væren. Denne idé er meget
gammel og sand. Vi finder henvisninger til de syv æoner og
de syv udstrømninger samt til livet og naturen af de syv »ån-
der foran Guds trone« i værker af Platon og af alle indviede,
som i tidligere tider udlagde de grundlæggende principper,
som har styret menneskets mentalitet gennem tidsaldrene. Dis-
se store væsener, som virker inden for solsystemets grænser
samlede til sig den substans, som krævedes til manifestation,
og indbyggede den i de former og tilsynekomster, gennem
hvilke de bedst kunne [side 49] udtrykke deres iboende kvali-
teter. Inden for deres indflydelsesradius samlede de alt det,
som nu forekommer. Denne mængde af kvalificeret materiale
udgør deres manifesterede legeme, ligesom solsystemet er tre-
enighedsaspekternes manifesterede legeme.

Denne idé forstås bedst, hvis man erindrer, at ethvert men-
neskeligt legeme på sin side er en samling af atomer og celler,
opbygget til form, og at der spredt i hele denne form findes or-
ganer og centre med hvert sit liv, der fungerer rytmisk og i re-
lation, men som har hver sin påvirkning og forskellige formål.
Disse samlede og besjælede former fremtræder som en ydre
tilsynekomst for en entitet eller et centralt livsvæsen, der er
karakteriseret ved sin egen kvalitet, og som fungerer i over-
ensstemmelse med evolutionstrinet, og sådan ved sin udstrå-
ling og sit liv påvirker ethvert atom, enhver celle og enhver
organisme inden for den umiddelbare indflydelsesradius og
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også alle mennesker, som kontaktes. Mennesket er en psykisk
entitet, et livsvæsen, som gennem udstrålingseffekt har opbyg-
get en form, farvet den med sin egen psykiske kvalitet og så-
dan vist omverdenen en tilsynekomst, der vil eksistere lige så
længe, som det lever i form.

Dette udsagn dækker også livshistorien og den kvalificere-
de tilsynekomst for enhver af de syv stråler. Gud, stråle, liv og
menneske er alle psykologiske entiteter og opbyggere af for-
mer. Derfor vil et stort psykologisk livsvæsen få sin tilsyne-
komst gennem et solsystem. Syv psykologiske livsvæsener,
kvalificeret af syv typer af kraft, kommer til syne gennem de
syv planeter. Ethvert planetarisk livsvæsen gentager den sam-
me manifestationsteknik – liv-kvalitet-tilsynekomst – og viser
sig i sit andet aspekt, kvalitetens aspekt, som en psykologisk
entitet. Ethvert menneske er en gentagelse, en miniature, af
hele Planen. Det er derfor ånd-sjæl-legeme, liv-kvalitet-tilsy-
nekomst. Det farver sin tilsynekomst med sin kvalitet og be-
liver den med sit liv. Eftersom alle tilsynekomster er udtryk
for kvalitet, og den mindre er indeholdt i den større, findes
hver eneste [side 50] form i naturen og hvert eneste menneske
på en af de syv kvalificerende stråler, og dets tilsynekomst i
en fænomenal form er farvet af dets grundstråles kvalitet. Til-
synekomsten er hovedsageligt kvalificeret af strålen for det
særlige livsvæsen, fra hvis udstråling det er udgået, men den
vil også i mindre grad inkludere de seks andre stråletyper.

Lad os derfor antage – som symbolsk analogi – at der fin-
des et centralt livsvæsen (fremmed og uden for vort solsystem,
men inden for under manifestationsprocessen), som i sit indre
beslutter at tage materiel form og at inkarnere. En malstrøm af
kraft sættes i bevægelse som et indledende skridt, og vi har
derefter den immanente gud og den transcendente gud på sam-
me tid. Som et resultat af denne første aktivitet, viser denne
malstrøm sig gennem det, vi kalder substans eller (for at bruge
et af den moderne videnskabs tekniske udtryk, som i øjeblik-
ket er det bedst dækkende) gennem rummets æter. Følgen af
dette aktive samspil mellem liv og substans er, at der dannes
en grund-enhed. Fader og moder er ét. Denne enhed kendeteg-
nes ved kvalitet. Gennem denne triplicitet – liv-kvalitet-form
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– vækkes det centrale livsvæsen og manifesterer bevidsthed
eller viden om respons på alt, som hænder, men i en grad som
det er umuligt for os at erkende, begrænsede som vi er på vort
nuværende relativt uudviklede punkt i evolutionen.

De, der studerer denne afhandling, må allerede fra starten
af studiet erindre nødvendigheden af at gøre sig fortrolig med
disse fire betingende faktorer – liv-kvalitet-tilsynekomst – og
disses resultat eller syntese, som vi kalder bevidsthed.

Derfor baserer vi os altid på det, som står uden for tilsyne-
komsten, og som er bevidst om denne tilsynekomst. Dette in-
debærer viden om dens materielle udvikling og som følge her-
af fyldestgørende udtryk samt viden om dens psykiske udfol-
delse. Uden denne firfoldige erkendelse er det ikke muligt at
studere strålerne. Vor opfattelse af emnet vil lettes meget, så-
fremt vi øver os i at betragte os selv som et nøjagtigt (skønt
endnu uudviklet) udtryk for og genspejling af denne første
skabende kvaternitet. [side 51] Vi er livsenheder, som frem-
træder synligt, som udtrykker kvalitet, og som langsomt bliver
bevidst om processen og målet, efterhånden som vor bevidst-
hed bliver mere lig selve guddommens.

3. Specificering af de syv stråler

Som en del af den oprindelige plan søgte det ene livsvæsen
ekspansion, og de syv æoner eller udstrålinger fremkom fra
den centrale malstrøm og gentog aktivt den tidligere proces i
alle detaljer. De blev også manifesteret, og under arbejdet med
at udtrykke aktivt liv, kvalificeret af kærlighed og begrænset
af en ydre fænomenal tilsynekomst, svingede de ind i en se-
kundær aktivitet og blev de syv bygmestre, de syv livskilder
og de syv rishier, der omtales i de gamle hellige skrifter. De er
de oprindelige psykiske entiteter, gennemtrængt af evnen til at
udtrykke kærlighed (som indebærer forestillingen om dualitet
– dvs. den elskende og den elskede, den begærende og den be-
gærede, må her tilføjes) og til at hæve sig fra subjektiv væren
til objektiv bliven. Disse syv benævnes med forskellige navne,
som følger:
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1. Herren for magt eller vilje. Dette livsvæsens vilje er kær-
lighed og anvender magt som et udtryk for guddommelig
velsignelse. Som sit manifesterede legeme benytter han den
planet, som solen betragtes som esoterisk erstatning for.

2. Herren for kærlighed-visdom, som er legemliggørelsen af
ren kærlighed, betragtes af esoterikere som værende ligeså
nær hjertet af Sol-Logos som den elskede discipel var nær
hjertet af Kristus af Galilæa. Dette livsvæsen indgyder i
alle former kærlighedens kvalitet med dens mere materielle
manifestation af begær og er i naturen det tiltrækkende
princip og vogteren af loven om tiltrækning, som er en livs-
tilkendegivelse af den rene væren. Denne herre for kærlig-
hed udgør den stærkest virkende af de syv stråler, fordi han
befinder sig på den samme kosmiske stråle som den solare
guddom. [side 52] Han udtrykker sig hovedsagelig gennem
planeten Jupiter, som udgør hans manifestationslegeme.

3. Herren for aktiv intelligens. Hans virke er nærmere knyttet
til materien, og han samarbejder med herren for anden strå-
le. Han er den drivende impuls i det indledende arbejde af
skabelsen. Planeten Saturn er hans udtrykslegeme i solsy-
stemet, og gennem stoffet (som på godgørende måde for-
sinker og hindrer) forsyner han menneskeheden med et om-
fattende område til forsøg og erfaring.

Her vil jeg gerne gøre opmærksom på, at når jeg taler om en
person og nødvendigvis anvender det personlige stedord, så
må I ikke anklage mig for at personificere disse store magter.
Jeg taler om entitet, om ren væren, og ikke om menneskelig
personlighed. Men sproget hæmmer, og for at kunne undervi-
se dem, hvis tanker bevæger sig i lavere konkrete baner, og
hvis intuition er slumrende eller kun manifesterer sig glimtvis,
er jeg nødt til at tale i lignelser og anvende ordsymboler. Lad
mig også understrege, at alle de udsagn, jeg fremkommer med,
har relation til vor egen planet og er udtrykt sådan, at de kan
forstås af den menneskehed, som vor planet har frembragt.
Den opgave, jeg skitserer, udgør kun en brøkdel af det arbej-
de, som disse væsener påtager sig. De har hver især deres eget
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mål og deres egen indflydelsesradius, og eftersom vor jord
ikke er en af de syv hellige planeter (ej heller manifestations-
legeme for en af de syv fundamentale stråler), har de formål
og aktiviteter, hvori vor jord kun spiller en mindre rolle.

4. Herren for harmoni, skønhed og kunst. Dette væsens ho-
vedfunktion er at skabe skønhed (som et udtryk for sand-
hed) gennem et frit samspil mellem liv og form, der danner
grundlag for udformningen af skønhed på det første plan,
sådan som det eksisterer i Sol-Logos' sind. Dette livsvæ-
sens manifesterede legeme er ikke åbenbaret, men den ak-
tivitet, der udgår derfra, frembringer den kombination af
toner, farver [side 53] og sprogets musik, som udtrykker –
gennem idealets form – det, som er den oprindelige idé.
Denne fjerde herre for skabende udtryk vil genoptage sin
aktivitet på jorden om ca. sekshundrede år, skønt det første
svage indtryk af hans indflydelse allerede er mærkbart, og
det kommende århundrede vil opleve en genopvågnen af
skabende kunst i alle dens forgreninger.

5. Herren for konkret viden og videnskab. Denne herre er et
stort væsen, nært tilknyttet den skabende guddoms tanke,
lige som herren for den anden stråle er nært forbundet med
den samme guddoms hjerte. Hans indflydelse er for tiden
stor, omend ikke så stærk som den senere vil blive. Viden-
skab er en psykologisk udfoldelse i mennesket som følge af
denne strålepåvirkning og er først ved begyndelsen af det
sande arbejde. Hans indflydelse vokser i magt, ganske som
den sjette herres indflydelse er aftagende.

6. Herren for hengivenhed og idealisme. Denne sol-guddom
er et særegent og karakteristisk udtryk for Sol-Logos' kvali-
tet. Glem ikke, at vor Sol-Logos i det store system, som ud-
gør det universelle univers (ikke netop vort univers) er lige
så forskellig og særpræget i kvalitet, som menneskesønner-
ne er det. Denne strålekraft sammen med anden stråle er et
sandt og vitalt udtryk for den guddommelige natur. En mi-
litant fokusering på idealet, en målrettet hengivenhed for
hensigten med livets tilskyndelser, og en guddommelig op-
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rigtighed er denne herres kvaliteter, der sætter præg på alt
eksisterende i hans manifesterede legeme. Fremskredne
esoterikere drøfter, om Mars er den planet, gennem hvilken
han manifesterer sig eller ej. I må huske, at kun få af plane-
terne er udtrykslegeme for strålernes herrer. Der findes ti
»planeter for udtryk« (for at bruge den vending, som an-
vendtes af de gamle rishier), og kun syv strålevæsener be-
tragtes som bygmestre af systemet. Det store mysterium,
som først åbenbares i de højere indvielser, er relationen
mellem en stråle og en planet. Søg derfor ikke fuldstændig
information på [side 54] nuværende tidspunkt. Denne sjette
herres indflydelse er nu ved at tone bort.

7. Herren for ceremoniel orden eller magi er nu ved at få
magt, og langsomt men sikkert vil hans påvirkning blive
mærkbar. Hans indflydelse på det fysiske plan er meget
stærk, idet der er nær numerisk indbyrdes relation mellem
(for eksempel) herren for den syvende stråle og det syvende
plan, det fysiske, ligesom den syvende rodrace vil opleve
en fuldstændig overensstemmelse med og et fuldkomment
udtryk for lov og orden. Denne stråle for orden og dens til-
tagen i styrke er delvis ansvarlig for den nuværende ten-
dens med hensyn til forholdene i verden hen imod statsligt
diktatur og tvungen kontrol af en central ledelse.

Det kan være nyttigt her at oplyse om strålernes aktivitet eller
ikke-aktivitet, idet jeg beder jer huske, at angivelserne kun
vedrører vor jord og dens evolutioner:

1. stråle.. . . ikke i manifestation.
* 2. stråle.. . . i manifestation siden år 1575 e.Kr.
* 3. stråle.. . . i manifestation siden år 1425 e.Kr.

4. stråle.. . . vil langsomt komme i manifestation efter år
2025 e.Kr.

* 5. stråle.. . . i manifestation siden år 1775 e.Kr.
6. stråle.. . . passerer hurtigt ud af manifestation –

begyndte at tone bort år 1625 e.Kr.
* 7. stråle.. . . i manifestation siden år 1675 e. Kr.
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Der er naturligvis her tale om mindre cykler inden for indfly-
delsen fra Fiskenes tegn. Som I kan se, er fire stråler i øjeblik-
ket i manifestation – anden, tredje, femte og syvende.

Her opstår spørgsmålet: Hvordan kan det være, at vi på næ-
sten samme tid finder mennesker i inkarnation på alle stråler?
Årsagen er, som I let vil se, at den fjerde stråle er ved at nær-
me sig, og den sjette er ved at tone bort, hvilket sætter seks af
strålerne [side 55] i stand til at have deres egoer i manifesta-
tion. Der er imidlertid ganske få fjerde stråle egoer på jorden
nu for tiden og et meget stort antal sjette stråle egoer, idet der
vil gå ca. to hundrede år, før alle sjette stråle egoer er ude af
inkarnation. Hvad angår første stråle egoer, findes der ingen
rene første stråle typer på planeten. Alle såkaldte første stråle
egoer, som er i inkarnation, findes på den første understråle af
anden stråle. Et rent første stråle ego i inkarnation på dette
tidspunkt ville være en katastrofe. Verden rummer ikke til-
strækkelig intelligens og kærlighed til at kunne afbalancere
den dynamiske vilje fra et ego på tilintetgørerens stråle.

Ligesom den menneskelige familie har relation til vor pla-
nets Logos, hvilket bedst udtrykkes ved at sige, at den udgør
hans hjerte og hjerne, således udgør summen af analoge evo-
lutioner inden for hele solsystemet Sol-Logos' hjerte og hjer-
ne. Intelligent aktivitet og kærlighed er de fremtrædende ken-
detegn for en udviklet gudesøn, mens de lavere genspejlinger
– seksualitet og begær – kendetegner gennemsnitsmennesket
og de uudviklede gudesønner.

Disse syv levende kvalificerede udstrålinger fra den centra-
le malstrøm af kraft er sammensat af utallige myriader af ener-
gienheder, som er naturlige bestanddele og uløseligt forbund-
ne livsaspekter, der er udstyret med kvalitet og i stand til en
tilsynekomst. I rigerne under det menneskelige frembringer
kombinationen af disse tre bevidst respons på omgivelserne,
idet disse omgivelser betragtes som sammensat af summen af
alle liv, kvaliteter og tilsynekomster – syntesen af de syv strå-
ler eller af guddommens udstrålinger. De frembringer i men-
neskeriget en selvbevidst erkendelse og i riger over det men-
neskelige en synteseskabende inklusivitet. Alle menneskelige

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



monader, som er bragt til manifestation efter en stråleherres
vilje eller ønske, er en del af hans manifesterede legeme. Po-
tentielt udtrykker de hans kvalitet og kommer til syne i den
fænomenale verden i overensstemmelse med det punkt i evo-
lutionen, der er nået. »Som han er, sådan er vi i denne ver-
den«, men endnu kun potentielt [side 56] – evolutionens mål
er at bringe det mulige til virkelighed og det latente til udtryk.
Netop dette er esoterikerens arbejde: at bringe den skjulte kva-
litet ud af den latente tilstand.

4. Kristendommens betydning

Jeg har nu fremført den grundlæggende forudsætning, at alt
det, vi kender, er en guddommelig entitet, der manifesterer sig
og udtrykker sig gennem tre aspekter, som jeg (på grund af
denne afhandlings hensigt, og fordi de er mere på linje med
terminologien for den nye tænkning) vælger at kalde: liv-kva-
litet-tilsynekomst. Disse ord er blot andre betegnelser for tre-
enigheden i alle de store religioner og er synonymer for den
kristne udtryksmåde, »Fader, Søn og Helligånd« (disse gamle
antropomorfe betegnelser), for »ånd, sjæl og legeme«, den nu-
værende udtryksmåde, og for »liv, bevidsthed og form« i den
indiske filosofi.

Lad mig her indskyde den bemærkning, at nutidens tænkere
ville gøre vel i at betænke, at kristendommens betydning lig-
ger i den erkendelse, at den er en brobyggende religion. Dette
er symboliseret for os ved den kendsgerning, at mesteren over
alle mestre tog inkarnation i Palæstina, det stykke land, som
ligger midtvejs mellem Asien og Europa, og som er præget af
begges karakter. Kristendommen er en religion for den over-
gangsperiode, der forbinder æraen for selvbevidst eksistens
med æraen for en gruppebevidst verden. Den vil stadig eksi-
stere i den tidsalder, som vil se den type af tænkning sejre,
som (rigtigt anvendt) vil tjene som forbindelsesled mellem
den konkrete og den abstrakte tænknings verden. Den gamle
Kommentar udtrykker det således:
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»Når den time indtræffer, hvor sjælens lys åbenbarer antah-
karanaen (broen mellem personlighedens bevidsthed og
sjælens bevidsthed, A.A.B.), da vil menneskene kendes på
deres viden, farves af fortvivlelse over det utilfredsstillede
begær, [side 57] deles op i dem, der er klar over deres dhar-
ma (dvs. opfylder alle pålagte forpligtelser og opgaver), og
dem, der kun ser resultatet af karma og ud fra selve deres
behovs beskaffenhed til sidst finder lys og fred.«

Kristendom er først og fremmest en religion, der viser menne-
sket dets dualitet, der således skaber grundlaget for den frem-
tidige enhed. Dette trin er yderst nødvendigt og har tjent men-
neskeheden godt; formålet og hensigten med kristendommen
har været klart og højt, og den har gennemført det guddomme-
lige arbejde. I dag er den ved at blive fortrængt, men af hvil-
ken ny formulering af sandhed er endnu ikke åbenbaret. Lyset
strømmer langsomt ind i menneskets liv, og i denne oplyste
stråleglans vil det formulere den nye religion og nå til en ny
forkyndelse af gammel sandhed. Gennem det oplyste sinds
linse vil det om kort tid se hidtil ukendte guddommelige
aspekter. Har I nogen sinde tænkt på, at der kan forekomme
kvaliteter og egenskaber af guddommelig natur, som endnu er
latente i formen, som hidtil har været fuldstændig ukendte,
end ikke anet, og som endnu bogstavelig talt er enestående, og
for hvilke vi hverken har ord eller andre passende udtryksmå-
der. Sådan er det. Ligesom udtrykket »gruppebevidsthed« ikke
ville have haft nogen som helst betydning for tidligere tiders
primitive mennesker, og blot ville have været en meningsløs
række af forvirrende bogstaver, således ligger (dvælende lige
under overfladen af vor manifesterede verden) guddommelige
kvaliteter, og et formål, som er lige så fjernt fra vor nuværen-
de menneskeheds bevidsthed, som ideen om kollektiv viden
var for den forhistoriske menneskeheds bevidsthed. Fat mod
ved denne tanke. Fortiden garanterer for den uendelige eks-
pansion i fremtiden. [side 58]
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[side 59-60]

KAPITEL II

Fem spørgsmål og svar

1. Hvad er sjælen og dens natur?
2. Hvad er sjælens oprindelse, mål, hensigt og plan?
3. Kan sjælen bevises som en kendsgerning?
4. Hvilken værdi har en viden om de syv stråler?
5. Hvilken betydning har sjælens enestående kvaliteter: sans-

ning, bevidsthed eller erkendelse, lysets energi?
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[side 61]

KAPITEL II

Fem spørgsmål og svar

Jeg har tilkendegivet, at vi i denne afhandling hovedsagelig
vil rette vor opmærksomhed mod det midterste af de tre
aspekter og vil koncentrere os om kvalitet. Hvad mener jeg
med dette? Jeg mener, at vi skal beskæftige os med det, der
viser sig gennem form, og med det, der tilslører eller skjuler
sig bag den tilsynekomst, som giver udtryk for liv eller ånd,
og som er frembragt ved samspillet mellem liv og stof. Når
dette sættes i forbindelse med mennesket, som er en genspej-
ling af guddommen, og når det gælder spørgsmålet om dets
kvalitet, indebærer det tre erkendelser:

1. At et menneske, som tidligere nævnt, er et legemliggjort
livsvæsen, som udtrykker kvalitet, og som registrerer denne
kvalitet i bevidstheden eller gennem et sensitivt respons på
det samspil, der foregår under den evolutionære proces
mellem ånd og stof.

2. At mennesket, der er en syntese (og den eneste fuldendte
syntese, bortset fra den makrokosmiske guddom), udviser
en selverkendelse, som i dag er stærk nok til at sætte det i
stand til at skelne mellem reaktioner overfor:

a. Tripliciteten (som Bhagavad Gita benævner den): den
vidende, området for viden og viden.

b. En voksende erkendelse af, at området for viden blot er
en tilsynekomst eller en illusion, og at viden i sig selv
kan være en hindring med mindre den transmuteres til
visdom.

c. En evolutionær vækst i at kunne respondere på en af
disse tre, hvilket tilkendegiver en tiltagende sensitivitet.
Dette fører til en vækst af den videndes interesse og til
en overbevisning [side 62] om, at denne vidende er sjæ-
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len, ét med guddommen, ubegrænset og evig og – i tid
og rum – den bestemmende faktor i menneskelig eksi-
stens.

3. At den uendelige mangfoldighed af former skjuler en sub-
jektiv syntese. Mennesket kan derfor, idet det ytrer sig gen-
nem alle former i alle naturriger, til sidst opleve en univer-
sel syvfoldighed, og når dette sker, er det på vej ind i den
subjektive enheds verden og kan bevidst fortsætte sin vej til
den Ene. Endnu kan det ikke træde ind i denne grundlæg-
gende essentielle enheds bevidsthed, men det kan træde ind
i sit eget strålevæsens bevidsthed, sit eget midlertidige, spe-
cielle livs udstrålende kilde.

Disse tre erkendelser kræver et grundigt studium. Det kan ud-
trykkes således:

o. . . . . . Det ene liv. Enhed.
     o o   o.. . . De tre større stråler.
o   o o   o.. . . De fire mindre stråler.

o. . . . . . Enhedens tilsyne-
komst.

Det ene liv skal vi ikke beskæftige os med. Vi accepterer det
som en grundlæggende sandhed, og vi erkender, at vi er på vej
tilbage fra den enhed, der identificerer sig med formeksistens
gennem skiftende udfoldelser af et bevidst respons på gud-
dommeligt samspil og guddommelig aktivitet, til en endelig
identifikation med det ene liv. Form-erkendelse må erstattes
med den kvalificerede udstråling fra den selvbevidste, åndeli-
ge identitet, som er en gudesøns, og som kommer til syne gen-
nem form. Denne vil til sidst blive fortrængt ved to faser for
udtryk, som indbefatter:

1. En følelse af guddommelig syntese, hvoraf vort legemlige
»velbefindende« er den laveste form for materiel genspej-
ling, om end symbolsk. Det er en følelse af koordineret,

udgør syv
@
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lyksalig [side 63] tilfredshed, baseret på virkeliggjort væ-
ren.

2. En tilbagetrækning fra endog denne livserkendelse til en
endnu mere intensiv og fri fase, som medfører en erkendel-
se af selve Guds liv, uafhængig af form, men på en gåde-
fuld måde stadig vidende om kvalitet.

På mysticismens sprog kan det udtrykkes på denne måde:

»Jeg tager et legeme. Dette legeme er levende. Jeg kender
dets liv. Derfor kender jeg min moder.«
»Jeg benytter et legeme. Dette legeme er ikke mig. Jeg tje-
ner gruppen, og i denne tjeneste lever jeg i legemet, fri, en
gudesøn. Jeg kender mit selv.«
»Jeg giver liv til et legeme. Jeg er dets liv, og i det liv skal
jeg se liv. Det liv kendes som kærlighed. Jeg er Guds kær-
lighed. Jeg kender faderen og ved, at hans liv er kærlig-
hed.«
»Jeg er legemet og dets kærlige liv. Jeg er selvet, hvis kva-
litet er kærlighed. Jeg er selve Guds liv. Moder-Fader-Søn
er jeg.«
»Bag disse tre står den ukendte Gud. Denne Gud er jeg.«

Lad mig igen fremhæve formålet med denne afhandling, selv
om det bliver en gentagelse. Vi vil, om end vi vil berøre for-
men og betragte dens natur, lægge vægt på selvbevidsthed, når
den udtrykker sig som modtagelighed, og som denne særlige
indre viden, som vi kalder »bevidsthedskvalitet« eller dens
iboende karakteristik. Vi har altid de subsidiære tripliciteter,
som blot er betegnelser, der benyttes for at udtrykke kvaliteten
af det liv, der kommer til syne.

Form. . . . . . . . . . . . Foranderlighed, bevidst respons på udstråling.
Stof.

Selvbevidsthed. . . . Modtagelighed. Erkendelse af identitet. Sjæl.
Liv. . . . . . . . . . . . . Uforanderlighed. Udstråling. Årsag. Kilde. Ånd.
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[side 64]

Syntesen af alle disse i manifestation benævner vi Gud, den
isolerede, den altgennemtrængende, den ubundne, den tilba-
getrukne.

Ovennævnte abstrakte sandheder er vanskelige at forstå,
men det er nødvendigt at nævne dem her, sådan at vort grund-
lag forstås, og således at vi ikke udsættes for kritik om, at vi
negligerer virkeligheden og betragter mangfoldigheden som
den eneste sandhed.

Jeg vil nu besvare fem spørgsmål, som jeg på læserens veg-
ne har formuleret.

Første spørgsmål: Hvad er sjælen? Kan vi definere den?
Hvad er dens natur?

Her vil jeg blot give fire definitioner, som kan tjene som
grundlag for alt som følger.

A. Man kan beskrive sjælen som sønnen af faderen og mode-
ren (ånd-stof), og den er således Guds legemliggjorte liv, som
kommer i inkarnation for at åbenbare kvaliteten af Guds natur,
som er essentiel kærlighed. Dette liv, som tager form, nærer
kærlighedskvaliteten i alle former og åbenbarer til sidst for-
målet med al skabelse. Denne definition er for gennemsnittet
af menneskeheden den mest enkle, udtrykt i mysticismens
sprog, idet den sammenkæder sandheden i alle religioner. Den
er nødvendigvis utilstrækkelig, fordi den mangler at fremhæve
den sandhed, at det, der gælder for et menneske, gælder også
den kosmiske virkelighed, og ligesom en menneskelig tilsyne-
komst på jorden tilslører både kvalitet og formål (i varierende
grad), således tilslører syntesen af alle former eller tilsyne-
komster i den enhed, som vi kalder et solsystem, guddommens
kvalitet og formål. Det er først, når mennesket ikke længere
vildledes af tilsynekomst og har frigjort sig selv fra illusio-
nens slør, at det når frem til en viden om kvaliteten af Guds
bevidsthed og om det formål, som den åbenbarer. Det gør det
på tre måder:
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[side 65]

a. Det opdager sin egen sjæl, resultatet af foreningen mellem
faderen i himlen og moderen eller den materielle natur.
Dette sidste er personligheden. Efter at have opdaget per-
sonligheden, opdager det kvaliteten af sin egen sjæls liv og
formålet med, at det er »kommet til syne«.

b. Det finder, at denne kvalitet ytrer sig gennem syv aspekter
eller grundlæggende differentieringer, og at denne syvfol-
dighed af kvaliteter farver – esoterisk set – alle former i alle
naturrigerne, og udgør således som helhed åbenbaringerne
af det guddommelige formål. Dette er, finder det, i det væ-
sentlige en syvfoldig samling af energier, hvoraf hver ener-
gi frembringer forskellige virkninger og tilsynekomster.
Denne opdagelse gør det ved at se, at dets egen sjæl er far-
vet af en af de syv strålekvaliteter, at det er identificeret
med sin stråles formål – hvad end det måtte være – og ud-
trykker en særlig type af guddommelig energi.

c. Fra dette punkt går det videre til en erkendelse om hele
syvfoldigheden, og på indvielsens vej opnår det et glimt af
en enhed, som hidtil ikke var erkendt, end ikke sanset.

Således når mennesket fra en bevidsthed om sig selv frem til
en viden om den indbyrdes relation mellem de syv grundlæg-
gende energier eller stråler, og derfra går det videre til en er-
kendelse af den trefoldige guddom, indtil det ved den endelige
indvielse (den femte) bevidst bliver ét med hele den guddom-
melige hensigt, der ligger bag alle tilsynekomster og alle kva-
liteter. Det kan tilføjes, at indvielser højere end den femte
åbenbarer et videre og dybere formål end det, der virker inden
for vort solsystem. Vor manifesterede Logos' hensigt er blot
en del af en større hensigt. Det kan også bemærkes, at et men-
neske i det fjerde naturrige, på evolutionens og prøvestadiets
vej, når frem til en viden om sin individuelle sjæl og skimter
denne sjæls kvalitet og formål. På discipelskabets og indviel-
sens vej skimter det sit planetariske livs kvalitet og formål og
ser sig selv som en del af et stråleliv, der kommer til syne i
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form af en planet og legemliggør [side 66] et aspekt af den
guddommelige hensigt og energi. Efter den tredje indvielse
skimter det solsystemets kvalitet og hensigt; det ser sit stråle-
væsen og sin stråleenergi som en del af et større hele. Dette er
blot udtryksmåder for at beskrive de højere livsvæseners
frembrydende kvalitet og skjulte hensigt, de livsvæsener, som
besjæler alle tilsynekomster og farver dem med kvalitet.

B. Sjælen kan betragtes som princippet om intelligens – en in-
telligens, hvis kendetegn er tænkeevne og mental viden, som
igen viser sig som evnen til at analysere, sondre, opdele, skel-
ne; udvælge eller afvise, med alle de underforståede betydnin-
ger, der er forbundet med disse udtryk. Så længe et menneske
identificerer sig med tilsynekomsten, skaber disse aspekter af
det mentale princip i det »adskillelsens store kætteri«. Det er
formnaturens tilsynekomst, der forblænder og vildleder ham.
Det betragter sig selv som formen og fortsætter fra en opfattel-
se af sig selv som den materielle form og som identificeret
med den ydre tilsynekomst, til en opfattelse af sig selv som et
umætteligt begær. Fra den tid identificerer det sig med sit be-
gærlegeme, med sine begær, gode såvel som dårlige, og be-
tragter sig selv som ét med sine stemninger, følelser og længs-
ler, hvad enten de rækker udad i retning af den materielle ver-
den eller indad mod tankeverdenen eller sjælens rige. Det pi-
nes af en følelse af dualitet. Senere identificerer det sig med
endnu en tilsynekomst – med det mentale legeme eller den
mentale natur. Tanker bliver for det så håndgribelige, at det
beherskes, forvandles og påvirkes af dem; og til verdenen af
materielle tilsynekomster og til den store illusions verden fø-
jes tankeformernes verden. Det er således genstand for en tre-
foldig illusion, og det, det bevidste livsvæsen bag illusionen,
begynder at forene formerne til ét koordineret hele for bedre at
kunne kontrollere dem.

Således kommer sjælens personlighed til syne. Mennesket
befinder sig da lige ved prøvestadiets vej. Det træder ind i
kvalitetens og værdiens verden og begynder at opdage sjælens
natur [side 67] og at skifte over fra hidtil at have lagt vægt på
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tilsynekomsten nu at lægge vægt på kvaliteten af det liv, som
har frembragt den. Denne identifikation af kvalitet med tilsy-
nekomst vokser stadigt på Vejen, indtil fusionen af kvalitet og
tilsynekomst, af energi og det, den oplader, er så perfekt, at
tilsynekomsten ikke længere tilslører realiteten, og sjælen er
nu den dominerende faktor; bevidstheden identificerer sig nu
med sig selv (eller med sin stråle og ikke med sin ydre tilsyne-
komst. Senere fortrænges selve sjælen af monaden, og denne
monade bliver i sandhed legemliggjort formål.

Processen kan udtrykkes ved en meget enkel symbolik, der
skildrer adskillelsen af de tre aspekter således: o.o.o. eller
o.o...o eller o...o.o. Foreningen af aspekterne tilsynekomst-
kvalitet-formål eller liv resulterer således i en abstraktion fra
tilsynekomsten og derfor i den synlige eksistens' afslutning.
Tænk over den enkle opstilling af disse symbolske tegn, for de
skildrer jeres liv og fremskridt:

Det uudviklede menneske......... o o o  Tilsynekomst, kvalitet, liv.

Discipel.................................... o o..o  Tilsynekomst-kvalitet......liv.

Den indviede............................ o..o o  Tilsynekomst......kvalitet-liv.

Til sidst.....................................      o
   o   o   

 i uendelighedens cirkel.

Dette gælder for mennesket, for Kristus i inkarnation; det gæl-
der ligeledes for den kosmiske Kristus, for Gud inkarneret i
solsystemet. I systemet foregår der en lignende fusion og sam-
menblanding, og de adskilte aspekter går ind i en evolutionær
relation, som resulterer i en senere syntese af tilsynekomst og
kvalitet og derefter af kvalitet og formål. Det kan her bemær-
kes, at Hierarkiet betragtet som helhed kendetegnes ved tegnet
o..oo; den nye gruppe af verdenstjenere ved tegnet oo..o, og
de uudviklede menneskemasser ved o o o. Glem ikke, at i alle
tre grupper er der, ligesom i naturen, mellemliggende stadier,
hvor [side 68] de, der er på vej til at fuldføre et overgangssta-
dium, befinder sig.
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Arbejdet, der ligger foran alle, der studerer denne Afhand-
ling om de Syv Stråler, er fusionen af kvalitet og tilsynekomst,
og derfor er det nødvendigt at studere naturen af denne kvali-
tet for at kunne frembringe en sand tilsynekomst. I de gamle
forskrifter, som blev givet til mystikerne i den atlantiske tid,
finder vi disse ord:

»Lad disciplen kende naturen af sin herre for kærlighed.
Syv i antal er aspekterne af Guds kærlighed; syv i antal er
farverne af den manifesterende Ene; syvfoldigt er arbejdet;
syv i antal er energierne, og syvfoldig er vejen tilbage til
centret for fred. Lad disciplen leve i kærlighed og med kær-
lighed i livet.«

I disse fordums tider meldte der sig ingen tanke om formål i
menneskenes sind, eftersom menneskeheden ikke var mental,
ej heller tragtede efter at være det. Der blev lagt vægt på tilsy-
nekomstens kvalitet ved alle forberedelser til indvielse, og den
højest indviede bestræbte sig på den tid kun på at give udtryk
for kvaliteten af Guds kærlighed. Planen var det store mysteri-
um. Den kosmiske og den individuelle Kristus var følt og
kendt, men formålet var endnu tilsløret og ikke åbenbaret.
Den »ædle, ottefoldige vej« var ikke kendt, og kun syv trin ind
i templet var at se. Formålet og Planen begyndte at blive åben-
baret med den ariske races komme. Først når tilsynekomsten
begynder at blive domineret af kvalitet, og bevidsthed udtryk-
ker sig i direkte erkendelse gennem formen, fornemmes for-
målet svagt.

Jeg søger på forskellig måde ved ordsymboler at meddele
betydningen af sjælen. Således er sjælen Guds søn, frugten af
ægteskabet mellem ånd og stof. Sjælen er et udtryk for Guds
tanke, idet tanke og intellekt er ord, der udtrykker det kosmi-
ske princip om intelligent kærlighed, – en kærlighed, som
frembringer en tilsynekomst ved tænkeevnens natur, og som
derfor er bygmesteren af de enkelte former eller tilsynekom-
ster. Sjælen frembringer [side 69] også, gennem kærlighedens
kvalitet, en fusion af tilsynekomst og kvalitet, af erkendelse
og form.
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C. Sjælen er (her begrænser og fortegner ordene) en lysenhed,
farvet af en særlig strålevibration; den er et vibrerende center
af energi, der findes i strålevæsenets hele tilsynekomst eller
form. Den er én af syv grupper af millioner af liv, som samlet
udgør det ene liv. Sjælen er som følge af sin natur bevidst el-
ler vidende i tre retninger: Den er gudbevidst; den er gruppe-
bevidst; den er selvbevidst. Dette selvbevidste aspekt virkelig-
gøres i et menneskes ydre tilsynekomst; det gruppebevidste
aspekt bevarer den menneskelige bevidsthedstilstand, men fø-
jer dertil erkendelsen om sit stråleliv, der gradvis udvikles;
denne erkendelse er således en erkendelse om kærlighed, om
kvalitet, om ånd i alle relationer; den er gudbevidst, men kun
potentielt, og for sjælen ligger i denne udfoldelse dens egen
vækst opad og udad, efter at dens selvbevidste aspekt er fuld-
kommengjort, og dens gruppebevidsthed er erkendt. Sjælen
indbefatter således følgende punkter eller tilsynekomster:

o . . . . . Gudsbevidsthed, solsystemets bevidsthed. Enhed.
.
.

Sjælen ooo . . . . . o. Strålens bevidsthed, en af de syvs bevidst-
hed af guddommelig kvalitet. Gruppebe-
vidsthed.

.

.
Aspirant o . . . . Selvbevidsthed, tilsynekomstens erkendelse. Form-

livets mangfoldighed.

Aspiranter, der studerer og skoler sig til at leve et liv i tjene-
ste, kan anses for at have nået det punkt, hvor linjen findes.
For at visualisere det korrekt bør dette tegn betragtes som væ-
rende i hurtig omdrejning, hvorved der skabes et drejende
hjul, som er livets hjul. [side 70]

Lad mig igen gentage:
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1. Sjælen er Guds søn, resultatet af foreningen af ånd og ma-
terie.

2. Sjælen er en legemliggørelse af bevidst tænkning, den gud-
dommelige intelligente bevidstheds udtryk.

3. Sjælen er en energienhed, der vibrerer i harmoni med et af
de syv strålevæsener, og som er farvet af en speciel stråles
lys.

Sjælens personlighed har til formål at være en legemliggørelse
af kærlighed anvendt med intelligens, idet den skaber disse
»tiltrækkende« former, som kan tjene til at udtrykke denne
kærlige intelligens. Sjælen på sin side har til formål at være en
legemliggørelse af guddommelig hensigt eller vilje, anvendt
intelligent i det store skaberværk, som frembringes gennem
kraften af den skabende kærlighed.

Enhver gudesøn kan sige: Jeg er født af faderens kærlighed
til moderen, af livets begær efter form. Jeg udtrykker derfor
Guds væsens kærlighed og magnetiske tiltrækningskraft og
formnaturens modtagelighed og er selve bevidstheden, viden-
de om guddommelighed eller liv.

Enhver intelligent livsenhed kan sige: Jeg er produktet af
intelligent vilje, der virker gennem intelligent aktivitet og
frembringer en verden af skabte former, som legemliggør eller
tilslører guddommens kærlige formål.

Enhver vibrerende energienhed kan sige: Jeg er en del af et
guddommeligt hele, som i sin syvfoldige natur udtrykker den
ene virkeligheds kærlighed og liv, farvet af en af de syv kvali-
teter af guddommens kærlighed og modtagelig for de andre
kvaliteter.

For at drage fordel af vor hensigt med denne afhandling må
vi forstå den kendsgerning, at tilsynekomsternes verden forsy-
nes med energi og vibrerer i overensstemmelse med verdenen
af kvaliteter og værdier; denne verden forsynes på sin side
med energier fra eller vibrerer i overensstemmelse med verde-
nen af [side 71] hensigt eller af vilje. Af den grund frembrin-
ger, således som angivet i Den hemmelige Lære og i En af-
handling om Kosmisk Ild, viljens elektriske ild og kærlighe-
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dens sol-ild tilsammen med ild ved friktion verdenen af skabte
og skabende former. Dette fortsætter under loven om tiltræk-
kende magnetisk kærlighed hen imod evolutionær fuldbyrdel-
se af et formål, som for tiden er uransageligt. Dette formål for-
bliver ukendt alene på grund af begrænsningerne i »tilsynekom-
sten«, som endnu ikke er modtagelig for kvalitet. Når den illu-
soriske tilsynekomst og den tilslørede kvalitet af livet kendes
og forstås, vil det bagved liggende formål fremstå tydeligt.
Tilkendegivelser af dette kan svagt anes, og tegn på denne
voksende bevidsthed kan iagttages i tendensen til i nutidens
tænkning at tale om mønstre og planer, om forbilleder og om
synteseskabende formuleringer af begreber samt ved at følge
historiske udviklinger – nationale, racemæssige, menneskelige
og psykologiske. Efterhånden som vi læser, overvejer og stu-
derer, træder de svage omrids af Planen frem, men først når
bevidstheden har overskredet alle menneskelige begrænsnin-
ger og har inkluderet det i sit kontaktområde, der befinder sig
under såvel som over det menneskelige, da kan den sande
Plan opfattes rigtigt. Viljen, der ligger bag formålet, kan først
forstås, når bevidstheden har overskredet selve overmenne-
skets bevidsthed og er blevet ét med det guddommelige.

Vilje eller livsenergi er synonyme udtryk og er en abstrak-
tion, der eksisterer uafhængig af alle formudtryk. Viljen-til-at-
være opstår helt og holdent uden for solsystemet. Den er den
altgennemtrængende energi, hvorved Gud beliver solsystemet
med en brøkdel af sig selv, men forbliver dog udenfor. Plan
og formål angår de udstrålende energier fra dette centrale liv
og medfører dualitet, vilje eller livstilskyndelse samt tiltræk-
kende magnetisk kærlighed, som på sin side er den vibrerende
universelle substans' respons på indvirkningen af viljens ener-
gi. Denne første aktivitet går forud for den skabende proces
med formopbygning; og den guddommelige viljes spil i rum-
mets ocean, stof eller æterisk substans skabte den første opde-
ling i hovedstråler, [side 72] og deres indbyrdes samspil skab-
te de fire mindre stråler. Sådan kom de syv udstrålinger, de
syv kræfter og de syv stråler i manifestation. De er det ene livs
syv åndedrag, de syv grundenergier; de strømmede ud fra cen-
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tret, formet ved Guds viljes indvirkning på guddommelig sub-
stans og opdelt i syv kraftstrømme. Disse syv strømmes ind-
flydelsesradius fastsatte udstrækningen eller omfanget af et
solsystems aktivitet og »skitserede« konturerne af den kosmi-
ske Kristi form. Enhver af disse syv strømme eller udstrålin-
ger af energi blev farvet af guddommelig kvalitet, et aspekt af
kærlighed, og de var alle nødvendige for den endelige fuld-
kommengørelse af den latente og skjulte hensigt.

Guddommens vilje farvede den strøm af energienheder,
som vi har givet navnet strålen for vilje eller magt, den første
stråle, og denne strøms indvirkning på rummets stof sikrede,
at guddommens skjulte hensigt uundgåeligt og endeligt ville
blive åbenbaret. Strålen har en så dynamisk intensitet, at vi
kalder den tilintetgørerens stråle. Den er endnu ikke i aktivitet.
Den vil først komme til fuld aktivitet, når tiden er inde til, at
hensigten uden risiko kan åbenbares. Den har kun få energien-
heder i manifestation i menneskeriget. Som tidligere nævnt er
der endnu ikke nogen ren første stråle type i inkarnation. Strå-
lens hovedstyrke findes i mineralriget, og nøglen til den første
stråles mysterium skal findes i radium.

I planteriget er anden stråle særlig virksom, idet den blandt
andet frembringer blomsternes magnetiske tiltrækning. Anden
stråles mysterium findes skjult i betydningen af blomsternes
dufte. Duft og radium er beslægtede, idet de er udstrålende
udtryk for strålevirkninger på forskellige grupperinger af ma-
teriel substans. Den tredje stråle er på sin side især relateret til
dyreriget, idet den skaber den tendens til intelligent aktivitet,
som vi kan iagttage hos højere husdyr. Det, der svarer til ra-
dioaktivitet og udstrømmende dufte, som vi finder i mineralri-
get og planteriget, kalder vi her hengivenhed, kendetegnet for
det tiltrækkende samspil mellem husdyr og menneske. De,
som dyrker [side 73] personligheder, ville hurtigt kunne om-
danne denne hengivenhed til hengivenhedens højere modsva-
righed – kærlighed til principper – hvis de gjorde sig klart, at
de kun udfoldede en animal udstråling.

Guddommens begær udtrykker sig gennem anden stråle,
strålen for kærlighed-visdom. Begær er et ord, som er blevet
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fornedret til at dække menneskehedens tendens til at begære
materielle ting eller de glæder, som tilfredsstiller den san-
selige natur. Ordet anvendes om de forhold, som vil tilfreds-
stille personligheden, men i sidste instans er begær i sit inder-
ste væsen kærlighed. Dette begær viser sig ved tiltræknings-
kraft og ved sin evne til at drage til sig og ind i sin indflydel-
sesradius det, som vises kærlighed. Begær udgør den sammen-
hængskraft, og er det princip om magnetisk sammenhæng, der
ligger bag alt skabende arbejde, og som forårsager fremkom-
sten i manifestationens lys af de former eller tilsynekomster,
gennem hvilke det er muligt at tilfredsstille begær. Denne an-
den stråle er i fremtrædende grad strålen for anvendt bevidst-
hed og virker gennem skabelsen og udviklingen af de former,
som findes overalt i universet. Disse former er essentielle me-
kanismer til udvikling af modtagelighed eller bevidsthed; de
er sensitive apparater, der responderer på de omgivende livs-
forhold. Dette gælder alle former, lige fra formen af et krystal
til formen af et solsystem. De skabtes i den store proces med
at tilfredsstille begær og at tilvejebringe det kontaktmiddel,
som vil garantere en progressiv tilfredsstillelse. I den menne-
skelige familie er virkningen af dette dualistiske samspil af liv
(der begærer tilfredsstillelse) og af form (der udgør erfarings-
området) en bevidsthed, som stræber hen imod en kærlighed
til det formløse i stedet for begær efter form, og hen imod en
klog tilpasning af al erfaring til processen at transmutere be-
gær til kærlighed. Derfor er denne stråle, par excellence (frem
for alle andre), selve Sol-Logos' dualistiske stråle, og den far-
ver af den grund alle manifesterede former og styrer al be-
vidsthed i alle former, i alle naturriger og inden for alle udvik-
lingsområder; den fører livet gennem rækken af former i den
grundlæggende søgen efter eller [side 74] i den stærke tilskyn-
delse til at opnå lyksalighed gennem tilfredsstillelse af begær.
Denne tilskyndelse og vekselvirkningen mellem modsætnin-
gernes par skabte de forskellige typer af bevidst reaktion på
erfaring, som vi i de vigtigste stadier kalder bevidsthed, ani-
mal bevidsthed og lignende betegnelser.

Denne anden stråle er selve guddommens stråle og er farvet
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af karakteristiske aspekter af begær eller kærlighed. Disse
frembringer helheden af de manifesterede tilsynekomster, der
er belivet af det liv, som bestemmer kvaliteten. Faderen, ån-
den eller livet, ønsker at søge tilfredsstillelse af begær. Mode-
ren eller stoffet imødekommer begæret og tiltrækkes desuden
af faderen. Deres gensidige respons indleder det skabende ar-
bejde, og sønnen fødes. Han arver fra faderen tilskyndelsen til
begær eller kærlighed og fra moderen tendensen til aktivt at
skabe former. Sådan er, i symbolikkens sprog, formverdener-
ne blevet skabt, og gennem det evolutionære arbejde fortsæt-
ter processen med at tilfredsstille åndens begær. Således har vi
i de to hovedstråler for vilje og kærlighed den guddommelige
naturs to vigtigste kendetegn, som ligger latent bag alle myria-
der af former. Æonerne vil opleve, at disse to energier til sta-
dighed dominerer al tilsynekomst og styrer den skabte verden
frem til fuld udfoldelse af den guddommelige natur. Dette
gælder både guder og mennesker.

Men på samme måde som faderen bidrager til sønnens gud-
dommelige kvaliteter, vilje og kærlighed, således bidrager
moderen også med meget, og den begyndende dualitet tiltager,
og kvaliteterne øges ved tilføjelsen af en kvalitet, der er iboen-
de selve materien – kvaliteten eller strålen for intelligent akti-
vitet. Denne er den tredje af de guddommelige egenskaber og
fuldender, om jeg så må sige, de fremkomne formers udstyr
og prædisponerer al skabelse til en intelligent værdsættelse af
begærets sande mål og til en intelligent anvendelse af formop-
bygningens teknik for at kunne åbenbare det guddommelige
formål. Den vidende (mennesket) er vogteren af den visdom,
som vil sætte det i stand til at fremme den guddommelige plan
og til at virkeliggøre [side 75] Guds vilje. Området for viden
er af den beskaffenhed, at det vibrerer med intelligent respons
på viljen, der langsomt åbenbares. Viden i sig selv er det, som
kender sine egne sluttelige mål og arbejder hen imod disse
mål gennem processer som forsøg, forventning, erfaring,
undersøgelse og forædling, hvilket frembringer et definitivt
slutresultat. Ord som disse er synteseskabende symboler, der
meddeler en kosmisk historie udtrykt i konstruktiv korthed.
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De tre stråler for vilje, for kærlighed og for intelligens be-
virker således tilsynekomst, skænker kvalitet og sikrer gen-
nem livsprincippet, som er det bagved liggende enhedsaspekt,
den fortsatte vækst, indtil den tid, hvor Guds vilje har gjort sig
gældende som magt, har draget til sig det begærede, har med
visdom anvendt erfaringen fra en gradvis tiltagende tilfreds-
stillelse, og har intelligent anvendt den vundne erfaring til
frembringelse af former, der er mere sensitive, endnu skønne-
re, og som mere fuldkomment udtrykker livets kvalitet.

Enhver af disse stråler er dualistiske i tid og rum, skønt det
kun er anden stråle, der virkelig er dualistisk, når de betragtes
ud fra den endelige abstraktions synsvinkel. I deres midlertidi-
ge dualitet kan der for hver af dem ses det samspil, som vi kal-
der årsag og virkning.

1. stråle.. . . Vilje, dynamisk anvendt, kommer i manifestation
som magt.

2. stråle.. . . Kærlighed, virker magnetisk, skaber visdom.
3. stråle.. . . Intelligens, findes latent i substans, bevirker akti-

vitet.

Resultatet af samspillet mellem disse tre hovedstråler kan ses i
de fire mindre strålers aktivitet. Den hemmelige Lære taler om
herrerne for viden og for kærlighed og også om herrerne for
vedvarende hengivenhed. For mere klart at kunne forstå den
mystiske betydning af disse benævnelser må vi pege på, at Lo-
gos' dynamiske, vedvarende vilje udtrykker sig gennem her-
rerne [side 76] for vedvarende hengivenhed. Her står hengi-
venhed ikke for den samme kvalitet, som jeg tidligere i denne
afhandling refererede til, men er Guds vedvarende styrede og
målrettede vilje, legemliggjort ved livet af den første stråles
herre. Herren for kærlighed og herren for viden er de to store
livsvæsener, som legemliggør eller besjæler de andre to ho-
vedstrålers aspekter: kærlighed-visdom og skabende intelli-
gens. Disse tre udgør summen af alle former eller tilsynekom-
ster, de er giverne af alle kvaliteter og er livsaspektet bag de
håndgribelige manifestationer. De svarer i den menneskelige
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familie til de tre aspekter, personlighed, sjæl og monade. Mo-
naden er dynamisk vilje eller hensigt, men forbliver skjult,
indtil efter den tredje indvielse. Monaden er liv, den oprethol-
dende kraft, en herre for vedholdenhed og vedvarende hengi-
venhed til at forfølge et set og bestemt mål. Sjælen er en herre
for kærlighed og visdom, mens personligheden er en herre for
viden og for intelligent aktivitet. Disse vendinger indebærer
virkeliggørelse af et fuldført mål. De gælder endnu ikke det
nuværende stadie, hvad angår udtryk, da dette er et mellemsta-
die. Ingen virker endnu med fuldstændig intelligent aktivitet,
men en dag vil alle gøre det. Endnu er ingen manifesteret som
herrer for kærlighed, men de sanser idealet og stræber efter at
opnå dets udtryk. Endnu er ingen herrer for vedvarende vilje,
og endnu erkender ingen monadens plan, ej heller det sande
mål, mod hvilket alle stræber. En dag vil alle forstå. Men po-
tentielt rummer enhver menneskelig enhed alle disse tre, og en
dag kan tilsynekomsterne, som engang kaldtes personligheder
og var den maskerede eller tilslørede realitet, fuldstændigt
åbenbare guddommens kvaliteter. Når den tid er inde, vil for-
målet, som al skabelse venter på, pludseligt stå klart for det
vakte syn, og vi vil opleve den sande betydning af lyksalig-
hed, og vide hvorfor »morgenstjernerne jubled til hobe«. Glæ-
de er vort særlige solsystems stærke grundtone.

En af de grundlæggende syv stråler legemliggør i sig prin-
cippet om harmoni, og denne den fjerde stråle for harmoni gi-
ver alle former det, som skaber skønhed og søger at harmoni-
sere alle [side 77] virkninger, der kommer fra årsagsverdenen,
som er de tre hovedstrålers verden. Strålen for skønhed, for
kunst og for harmoni er den, der frembringer kvaliteten for or-
ganisering gennem form. I sidste instans er den strålen for ma-
tematisk nøjagtighed, og er ikke strålen for kunstneren, som så
mange synes at mene. Kunstneren findes på alle stråler, lige-
som ingeniøren og lægen, arkitekten og musikeren. Dette vil
jeg gerne gøre klart, da der eksisterer megen misforståelse
vedrørende dette emne.

Enhver af de store stråler har en bestemt belærende sand-
hed til menneskeheden, hvilket er strålens uforlignelige bi-
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drag. På denne måde udvikles mennesket ved et system eller
en teknik, der er betinget af strålens kvalitet, og som derfor er
specifikt og enestående. Lad mig pege på denne gruppeunder-
visnings metoder:

1. stråle....... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Videnskaben om statsmandskunst, om re-
geringsform.
Moderne diplomati og politik.

2. stråle....... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Indvielsesprosessen sådan som bekendtgjort af
Hierarkiet af adepter.
Religion.

3. stråle....... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Måder til kommunikation eller udveksling.
Radio, telefon, telegraf og muligheder for be-
fordring.
Anvendelse og fordeling af penge og guld.

4. stråle....... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Frimureriets virke, baseret på Hierarkiets op-
bygning og beslægtet med anden stråle.
Arkitektonisk konstruktion. Moderne byplan-
lægning.

5. stråle....... Højere udtryk:
Lavere udtryk:

Videnskaben om sjælen. Esoterisk psykologi.
Moderne uddannelsessystemer og mental vi-
denskab.

[side 78]

6. stråle....... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Kristendom og andre religioner. (Bemærk her
relationen til anden stråle).
Kirker og organiserede religioner.

7. stråle....... Højere udtryk:
Lavere udtryk:

Alle former for hvid magi.
»Fænomenal« spiritualisme.

Den fjerde stråle er i det væsentlige den, som forædler, som
skaber fuldkommenhed i formen, og som primært behandler
Guds energier på en sådan måde, at herrens tempel virkeligt
kendes i sin sande natur, som det, der »huser« lyset. Således
vil Shekinah på templets hemmelige sted stråle i al sin pragt
og herlighed. Sådan er de syv bygmestres virke. Denne stråle
udtrykker sig hovedsagelig på det første af de formløse plan,
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når man tæller nedefra og opefter, og strålens sande formål
kan først komme frem, når sjælen er vakt, og bevidstheden
tilsvarende kan registrere det, der erkendes. Planene eller de
manifesterede udtrykssfærer påvirkes i manifestation i nu-
merisk følge:

1. stråle. . . . . Vilje eller magt. . . . . . . . . . . Det guddommelige plan.
2. stråle. . . . . Kærlighed-visdom. . . . . . . . Monadens plan.
3. stråle. . . . . Aktiv intelligens. . . . . . . . . . Det åndelige (atma) plan.
4. stråle. . . . . Harmoni. . . . . . . . . . . . . . . . Intuitionens plan.
5. stråle. . . . . Konkret viden. . . . . . . . . . . . Det mentale plan.
6. stråle. . . . . Hengivenhed, idealisme. . . . Det astrale plan.
7. stråle. . . . . Ceremoniel orden. . . . . . . . . Det fysiske plan.

Den femte stråle virker således aktivt på det plan, som er af
størst betydning for menneskeheden, hvilket for mennesket er
sjælens plan og planet for den højere og lavere tænkeevne.
Den legemliggør princippet om viden, og som følge af sin ak-
tivitet og sin nære relation til den tredje stråle for aktiv intelli-
gens, kan den betragtes som en stråle, der har en meget vital
relation til mennesket, især i vor tid. Det er den stråle, der –
når den er aktiv, som den var på lemurisk tid – skaber indivi-
dualisering, hvilket bogstaveligt [side 79] talt er en overføring
af Guds udviklende liv til en ny bevidsthedssfære. Denne sær-
lige overgang til en højere bevidsthed virker i begyndelsen
som separatisme.

Den femte stråle har frembragt det, vi kalder videnskab. I
videnskab konstaterer vi en tilstand, som er yderst sjælden.
Videnskab er separatistisk i sin tilnærmelse til de forskellige
aspekter af den guddommelige manifestation, som vi kalder
naturens verden, men i virkeligheden er den ikke separatistisk,
for der eksisterer kun ringe ufred mellem videnskaberne og
kun ringe konkurrence mellem videnskabsfolk. Her afviger
de, der virker inden for det videnskabelige område, i høj grad
fra dem inden for det religiøse område. Grunden hertil kan
findes i den kendsgerning, at den sande videnskabsmand eller
-kvinde, som er en koordineret personlighed, og som derfor
arbejder på mentale plan, har et nært samarbejde med sjælen.
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Den udviklede personlighed frembringer klare sondringer ved
den dominerende lavere tænkeevne, men (for at udtrykke det
symbolsk) den umiddelbare nærhed af sjælen ophæver en se-
paratistisk indstilling. Det religiøse menneske er i høj grad
astralt eller emotionelt og arbejder på en mere separatistisk
måde, i særdeleshed i Fiskenes tidsalder, som nu er ved at
være forbi. Når jeg siger det religiøse menneske, refererer jeg
til mystikeren og til det menneske, som føler den saliggørende
vision. Jeg refererer ikke til disciple eller til dem, som kaldes
indviede, for de kan til den mystiske vision føje en skolet
mental opfattelse.

Den sjette stråle for hengivenhed har i sig princippet om er-
kendelse. Hermed mener jeg evnen til at se den ideale virke-
lighed, der ligger bag formen; det forudsætter en målrettet an-
vendelse af begær og af intelligens for at kunne skabe et ud-
tryk for den idé, der anes. Denne stråle er ansvarlig for mange
af de formuleringer af ideer, som har ført mennesket videre,
samt for megen af den vægt, der har været lagt på tilsynekom-
sten, hvilket har sløret og skjult disse idealer, dvs. den ideale
virkelighed. Det er hovedsageligt på denne stråle – når den
cyklisk går ind i eller ud af manifestation – at arbejdet med at
skelne mellem tilsynekomst [side 80] og kvalitet iværksættes
og fortsættes, og dette arbejde har sit virkefelt på det astrale
plan. Det indviklede ved dette emne og intensiteten af den ud-
foldede følelse træder derfor tydeligt frem.

Den syvende stråle for ceremoniel orden eller magi giver
udtryk for en besynderlig kvalitet, som er et fremtrædende
kendetegn for det specielle livsvæsen, der besjæler denne strå-
le. Det er den kvalitet eller det princip, som er den koordine-
rende faktor, der forener den indre kvalitet og den ydre hånd-
gribelige form eller tilsynekomst. Dette arbejde foregår og vi-
dereføres hovedsageligt på de æteriske plan og inddrager fy-
sisk energi. Dette er det sande, magiske arbejde. Jeg vil gerne
fremhæve, at vi, når den fjerde og den syvende stråle inkarne-
rer samtidigt, vil få en yderst ejendommelig periode, der åben-
barer og bringer lys. Det siges om denne tidsperiode, at så »vil
herrens tempel få yderligere stråleglans, og bygmestrene vil
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sammen fryde sig«. Dette vil blive det store øjeblik for frimu-
reriet i åndelig forstand. Det tabte ord vil da blive genfundet
og udtalt sådan, at alle kan høre det, og mesteren vil stå frem
og vandre blandt sine bygmestre i stråleglansens fulde lys, der
kommer fra østen.

Åndeliggørelsen af former kan betragtes som den syvende
stråles hovedopgave, og det er dette princip om fusion, om ko-
ordinering og om forening, der er aktivt på de æteriske plan,
hver gang en sjæl kommer i inkarnation og et barn fødes på
jorden.

D. Sjælen er princippet om sansning, idet dette princip ligger
til grund for al ydre manifestation, gennemtrænger alle former
og udgør selve Guds bevidsthed. Mens sjælen er nedsænket i
substans, er den ganske enkelt sansning og frembringer gen-
nem sit evolutionære samspil en tilføjelse, som vi kan se som
en tiltagende kvalitet og evne til at reagere på vibration og på
omgivelser. Dette er sjælen, sådan som den udtrykker sig i alle
naturriger under det menneskelige.

Når sjælen, som er udtryk for sansning og kvalitet, dertil
føjer evnen til ubunden selverkendelse, så fremkommer den
selv-identificerede [side 81] entitet, som vi kalder et menne-
ske.

Når sjælen til sansning, kvalitet og selverkendelse føjer
gruppebevidsthed, så har vi identifikation med en strålegrup-
pe, og da fremkommer disciplen, den indviede og mesteren.

Når sjælen til sansning, kvalitet, selverkendelse og gruppe-
bevidsthed føjer en bevidsthed af guddommeligt synteseska-
bende formål (det, vi kalder Planen), så har vi den tilstand af
væren og viden, som er karakteristisk for alle på indvielsens
vej, og som inkluderer de mere udviklede livsvæsener, lige fra
den mere fremskredne discipel op til selve den planetariske
Logos.

Men glem ikke, at selv om vi gør alle disse sondringer, så
er det ikke desto mindre én sjæl, der fungerer og virker gen-
nem vehikler, der opviser varierende kapacitet, forskellig fin-
hedsgrad og større og mindre begrænsninger på nøjagtig sam-
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me måde som et menneske er én identitet, der undertiden vir-
ker gennem et fysisk legeme og undertiden gennem et følel-
seslegeme eller et mentallegeme, og undertiden opfatter sig
selv som værende selvet – en sjælden og usædvanlig hændelse
for majoriteten.

Enhver form i manifestation virker ved to ting:

1. Tilegner sig eller gennemstrømmes af så meget af verdens-
sjælen som dens evne vil tillade. Substansatomet, moleky-
let eller cellen har alle en sjæl, men ikke i samme grad som
et dyr; og et dyr har en sjæl, men ikke i samme grad som en
mester, og således videre op eller ned ad skalaen.

2. Gennem vekselvirkningen mellem den iboende sjæl og for-
men sker der to ting:

a. Sansning og kvalitet kommer til udtryk i overensstemmelse
med legemets type og evolutionstrin.

b. Den gennemtrængende sjæl driver legemsnaturen til hand-
ling og tvinger den frem ad udviklingens vej og tilvejebrin-
ger således for sjælen et erfaringsområde og for legemet en
mulighed for at reagere over for den højere sjælsimpuls. På
den måde gavnes udtryksområdet, og [side 82] sjælen mes-
trer teknikken at skabe kontakt, hvilket er sjælens mål i en-
hver individuel form.

Sjælen er derfor, set ud fra én synsvinkel, et aspekt af legemet,
idet der findes en sjæl i alle atomer, der samlet udgør alle le-
gemer i alle naturriger. Den subtile, kohærente sjæl, som er et
resultat af forbindelsen mellem ånd og stof, eksisterer som en
entitet uafhængig af legemsnaturen og udgør (når den er ad-
skilt fra legemet) det æteriske legeme, dubletten, som det un-
dertiden kaldes, eller modstykket til det fysiske legeme. Dette
modstykke er sjælen som helhed i de atomer, som udgør det
fysiske legeme. Det er den sande form; det er princippet om
sammenhæng i enhver form.

I relation til mennesket er sjælen det mentale princip, der
indbefatter to evner, eller sindet, der ytrer sig på to måder.
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Disse to måder registreres og bliver en del af det ordnede ud-
styr for menneskets legeme, når det er tilstrækkeligt forfinet
og udviklet.

1. Den lavere konkrete tænkeevne, det mentale legeme, »chit-
ta« eller det mentale stof.

2. Den højere, åndelige eller abstrakte tænkeevne.

Disse to sjælsaspekter, sjælens to grundlæggende kvaliteter,
bringer menneskeriget til verden og sætter mennesket i stand
til at kontakte både de lavere naturriger og de højere åndelige
realiteter. Førstnævnte, kvaliteten af tænkeevnen i sin lavere
manifestation, ejes slumrende af ethvert atom i enhver form i
alle naturriger. Den er en del af legemsnaturen, idet den er
iboende og potentiel og er basis for broderskab, for absolut
enhed, for universel syntese og guddommelig sammenhæng i
manifestation. Det andet og højere aspekt er princippet om
selverkendelse og skaber, når det kombineres med det lavere
aspekt, menneskets selvbevidsthed. Når det lavere aspekt har
besjælet og gennemtrængt formerne i rigerne under det men-
neskelige, og når det har indvirket på disse former og deres la-
tente sanseevne for at [side 83] skabe tilstrækkelig finhed og
sansning, bliver vibrationen så stærk, at det højere aspekt til-
trækkes, og der sker en fusion eller forening. Dette er som en
højere rekapitulation af den første forening af ånd og materie,
der bragte verden i eksistens. Sådan kommer en menneskesjæl
ind i eksistens og begynder sin lange vandring. Den er nu en
individuel entitet.

Ordet »sjæl« anvendes også til at udtrykke hele den psyki-
ske natur – det vitale legeme, den emotionelle natur samt det
mentale stof. Men sjælen er endnu mere end det, når først det
menneskelige stadium er nået. Den udgør den åndelige entitet,
et bevidst psykisk væsen, en gudesøn, som besidder liv, kvali-
tet og tilsynekomst – en enestående manifestation i tid og rum
for sjælens tre udtryk, sådan som vi netop har skitseret dem.
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1. Sjælen i alle atomer, som danner den håndgribelige tilsyne-
komst.

2. Den personlige sjæl eller den subtile sammenhængende
helhed, som vi kalder personligheden, dannet af de subtile
legemer – det æteriske eller vitale legeme, det astrale eller
emotionelle legeme og det lavere mentale redskab. Disse
tre vehikler deler menneskeheden med dyreriget, hvad an-
går besiddelse af vitalitet, sansning og potentiel tænkeevne,
med planteriget, hvad angår vitalitet og sansning, og med
mineralriget, hvad angår vitalitet og potentiel sansning.

3. Sjælen er også et åndeligt væsen eller en forening af liv og
kvalitet. Når der findes en forening af de tre såkaldte sjæle,
har vi et menneske.

Således ser I i mennesket en sammensmeltning eller fusion af
liv, kvalitet og tilsynekomst, eller af ånd, sjæl og legeme ved
hjælp af en håndgribelig form.

I differentieringsprocessen har disse forskellige aspekter
tiltrukket sig opmærksomhed, mens den bagved liggende syn-
tese er blevet overset eller ladt ude af betragtning. Ikke desto
mindre er alle former differentieringer af sjælen, men denne
sjæl er én [side 84] sjæl, åndeligt set. Når den studeres fra
formsiden, ses intet andet end differentiering og adskillelse.
Når den studeres ud fra bevidstheden eller sansningen, frem-
kommer enheden. Når det menneskelige stadium er nået, og
selverkendelsen er sammensmeltet med formernes sanseevne
og med atomets spæde bevidsthed, så begynder en idé om en
mulig subjektiv enhed svagt at tone frem i tænkerens sind. Når
discipelskabets stadium er nået, begynder mennesket at se sig
selv som en sansende del af et sansende hele og reagerer lang-
somt på denne helheds formål og hensigt. Det opfatter dette
formål lidt efter lidt, efterhånden som det bevidst svinger ind i
rytmen fra den helhed, som det er en del af. Når mere frem-
skredne stadier og mere forfinede og forædlede former er mu-
lige, optages delen i helheden; helhedens rytme tvinger den
enkelte til regelmæssig deltagelse i det synteseskabende for-
mål, kun erkendelsen af individuel selvbevidsthed vedvarer og
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beriger den individuelle indsats, som nu ydes intelligent og
villigt, sådan at formen ikke alene udgør et aspekt af den sam-
lede sum (hvilket altid og uundgåeligt har været tilfældet,
skønt ikke erkendt), men den bevidst tænkende entitet der-
imod erfarer kendsgerningen om bevidsthedens enhed og om
livets syntese. Vi har således tre ting at erindre under vor læs-
ning og vort studium:

1. Livets syntese. . . . . . . . . . ånd
2. Bevidsthedens enhed. . . . sjæl
3. Formernes integration. . . legeme

Disse tre har altid været ét, men den menneskelige bevidsthed
har ikke erkendt det. Det er erkendelsen af disse tre faktorer
og deres integrering i livsprocessen, som for mennesket er må-
let for hele dets evolutionære erfaring.

Lad os, idet vi nødvendigvis må anvende symbolsprog, be-
tragte den universelle sjæl eller bevidstheden hos den Logos,
som skabte vort univers. Lad os betragte guddommen, som
gennemtrænger sit solsystems form med liv, og som er bevidst
om [side 85] sit værk, sin plan og sit mål. Dette solsystem er
synligt, men Gud forbliver transcendent. Gud har bolig i alle
former, alligevel synes han fjern og uopnåelig. Ligesom et
tænkende, intelligent menneske virker gennem sit legeme,
men hovedsagelig dvæler i sin mentale bevidsthed eller i sine
emotionelle processer, således dvæler Gud tilbagetrukken i sin
tankes natur. Den verden, han har skabt og præget med sit liv,
fortsætter fremad mod det mål, han har skabt den for. Imidler-
tid sker der større aktiviteter inden for hans synlige forms ra-
dius; der findes forskellige bevidsthedsstadier og erkendelses-
stadier ligesom forskellige grader i udviklingen af sanseevnen;
selv i den menneskelige forms symbolik findes forskellige til-
stande af sansning, der registreres af håret, af legemets indre
organer, af nervesystemet, af hjernen og af den entitet, vi kal-
der selvet (der registrerer følelse og tanke). På samme måde
udtrykker guddommen inden for solsystemet lige så stor en
bevidsthedsdivergens.
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Der findes en legemsbevidsthed; der findes et sanseapparat,
som registrerer reaktion i forhold til omgivelsen; der findes en
bevidsthed for sindsstemninger, for kvalitet, for mentale reak-
tioner over for ideernes verden; der findes en højere bevidst-
hed for plan og formål; der findes en bevidsthed for liv.

Det er interessant i forbindelse med guddommen at bemær-
ke, at denne sansereaktion over for omgivelserne tilvejebrin-
ger hele grundlaget for astrologi og for stjernebilledernes ind-
virkning på solsystemet og på de interplanetariske kræfter.

Vi kan i relation til mennesket opsummere det hele som
følger:

Menneskets formnatur reagerer i sin bevidsthed på gud-
dommens formnatur. Sjælens ydre klædebon (fysisk, vitalt og
psykisk) er en del af Guds ydre klædebon.

Menneskets selvbevidste sjæl er i forbindelse med alle
tings sjæl. Den er en integreret del af den universelle sjæl og
kan som følge deraf blive vidende om guddommens bevidste
hensigt, kan intelligent samarbejde med Guds vilje og således
arbejde med evolutionens plan. [side 86]

Menneskets ånd er ét med Guds liv og er i mennesket dybt
rodfæstet i dets sjæl, ligesom dets sjæl har sæde i legemet.

I en fjern fremtid vil denne ånd sætte mennesket i forbin-
delse med det gudsaspekt, som er transcendent, og således vil
enhver gudesøn til sidst finde vej til det tilbagetrukne og fjer-
ne centrum, hvor Gud dvæler hinsides solsystemets grænser.

Disse ord er formuleret i et forsøg på at formidle en idé om
orden, om plan, om universel syntese, om integration og in-
korporation af brudstykket i helheden og af delen i altet.

Lad os nu fortsætte med at besvare det andet spørgsmål,
idet vi må huske, efterhånden som vi går videre, at det kun er
os muligt at træde symbolsk ind i guddommens praktiske hen-
sigter. Da jeg skriver for almindelige aspiranter, kan jeg ikke
formidle sandheden, før den tid kommer, hvor deres forbin-
delse til deres egen sjæl er fuldkommen, eller mere fuldkom-
men end det er tilfældet nu. Imidlertid skaber bestræbelsen for
at opfatte det, som ikke kan udtrykkes i ord, en nedstrømning
af den abstrakte tænkning eller af intuition, og dette stimulerer
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og udvikler på sin side hjernecellerne og skaber en varig sta-
bilisering af evnen til at forblive i »åndelig væren«; da bliver
det muligt at opfatte det ubeskrivelige og leve ved hjælp af
dets kraft.

Andet spørgsmål: Hvad er sjælens oprindelse, mål, hensigt
og plan?

De syv stråler udgør summen af den guddommelige bevidst-
hed, af det universelle sind; de kan betragtes som syv intelli-
gente entiteter, ved hjælp af hvilke Planen virkeliggøres. De
udformer guddommelig hensigt, udtrykker de kvaliteter, der
kræves til virkeliggørelse af denne hensigt, og de skaber de
former og er de former, ved hjælp af hvilke den guddommeli-
ge idé kan bringes til fuldførelse. Symbolsk kan man sige, at
de udgør det guddommelige, himmelske menneskes hjerne.
De modsvarer hjerneventriklerne, de syv centre i hjernens in-
dre, de syv kraftcentre og de syv vigtigste kirtler, som betin-
ger kvaliteten af det fysiske legeme. [side 87] De er de bevid-
ste udøvere af guddommelig hensigt; de er de syv åndedrag,
der beliver alle former, som er blevet skabt af dem til gennem-
førelse af Planen.

Det vil muligvis lette forståelsen af de syv strålers relation
til guddommen, hvis vi har i erindring, at mennesket selv
(skabt i Guds billede) er et syvfoldigt væsen, der er i stand til
at rumme syv bevidsthedstilstande. Disse bevidsthedstilstande
udtrykker de syv principper eller grundlæggende kvaliteter,
som sætter det i stand til at erkende de syv plan, på hvilke det
virker, bevidst eller ubevidst. Det er til alle tider et syvfoldigt
væsen, men dets mål er at blive bevidst vidende i alle stadier
af væren, at kunne bevidst udtrykke alle kvaliteter og at virke
frit på alle plan.

De syv strålevæsener er, i modsætning til mennesket, fuldt
bevidste og fuldt ud vidende om hensigten og Planen. De be-
finder sig »uafbrudt i dyb meditation« og har nået det punkt,
hvor de på grund af deres fremskredne udviklingstrin »tilskyn-
des til fuldbyrdelse«. De er fuldt selvbevidste og gruppebevid-
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ste; de udgør det samlede universelle sind, de er »vågne og ak-
tive«. Deres mål og deres hensigt er af en sådan art, at det er
unødigt for os at granske det, idet menneskets højeste punkt
for opnåelse er det laveste punkt for dem. Disse syv stråler,
åndedrag og himmelske mennesker har den opgave at kæmpe
med materien, så den underordnes den guddommelige hensigt,
og målet er – så vidt som det kan opfattes – at gøre de materi-
elle former til genstand for livsaspektets spil og således skabe
de kvaliteter, som kan fuldføre Guds vilje. De udgør derfor
summen af alle sjæle i solsystemet, og deres aktivitet skaber
alle former; sådan som naturen af formen er, sådan vil graden
af bevidsthed blive. Gennem de syv stråler strømmer livs- el-
ler åndsaspektet cyklisk gennem alle naturriger og skaber såle-
des alle stadier af bevidsthed i alle erkendelsesområder.

I denne afhandlings øjemed må de studerende acceptere
den hypotese, at ethvert menneskeligt væsen er bragt til mani-
festation som følge af en impuls fra en af strålerne og er farvet
af [side 88] denne specielle stråles kvalitet, som bestemmer
formaspektet, viser den vej, det bør betræde, og sætter det i
stand til (når tiden for den tredje indvielse er nået) at opfatte
og derefter samarbejde med sin stråles hensigt. Efter den tred-
je indvielse begynder det at opfatte den synteseskabende hen-
sigt, som alle syv stråler arbejder hen imod; men eftersom
denne afhandling er skrevet for aspiranter og disciple og ikke
for indviede af tredje grad, er det unødigt at tænke på denne
endelige skæbne.

Den menneskelige sjæl er en syntese af materiel energi,
som er kvalificeret af intelligent bevidsthed, samt af den ånde-
lige energi, som på sin side er kvalificeret af en af de syv strå-
letyper.

Sådan opstår mennesket, en gudesøn, inkarneret i form,
med den ene hånds faste greb om stoffets klippe og med den
anden hånd strakt ned i et hav af kærlighed (som der står i
Den gamle Kommentar). I et gammelt skrift udtrykkes det
således:
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»Når det inkarnerede menneskes højre hånd griber efter
livets blomst og plukker den til sig selv, vil den venstre
hånd forblive tom.

Når det inkarnerede menneskes højre hånd griber efter
sjælens gyldne lotus, sænkes den venstre, idet den søger
livets blomst, omend det ikke søger den til eget formål.

Når den højre hånd holder fast om den gyldne lotus, og
den venstre hånd griber efter livets blomst, vil mennesket
opdage, at det er en syvbladet plante, som blomstrer på jord
og blomstrer foran Guds trone.«

Guddommens hensigt, som den kendes af skaberen, er helt
ukendt af alle, bortset fra de højere indviede. Men ethvert strå-
levæsens hensigt kan sanses og forklares, naturligvis afhængig
af begrænsningerne i menneskets tænkeevne og i ordenes util-
strækkelighed. Enhver stråles planlagte aktivitet kvalificerer
enhver form, der findes i dens manifestationslegeme.

Vi kommer nu til et teknisk udsagn, som må accepteres for
argumentets skyld, idet der ikke kan føres bevis derfor. Alle
[side 89] strålernes herrer skaber et udtrykslegeme, og således
er de syv planeter blevet skabt. De er deres vigtigste udtryk.

Solen (tilslører Vulkan)
Jupiter
Saturn
Merkur
Venus
Mars
Månen

Energierne fra disse syv livsvæsener er imidlertid ikke be-
grænset til deres planetariske udtryk, idet energierne cirkule-
rer rundt inden for solsystemets grænser, ligesom et menne-
skes livsimpulser – dvs. dets vitale kræfter, dets begærimpul-
ser og dets mentale energier – cirkulerer gennem dets legeme,
aktiverer de forskellige organer og sætter det i stand til at vir-
keliggøre sin hensigt, til at leve sit liv og til at fuldføre det
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mål, for hvilket det skabte sit manifestationslegeme.
Ethvert af de syv naturriger reagerer på energien fra et be-

stemt strålevæsen. Ethvert af de syv plan reagerer på samme
måde; enhver syvfoldighed i naturen vibrerer med en af de op-
rindelige syvfoldigheder, idet de syv stråler etablerer den pro-
ces, der sætter begrænsningerne for alle formers påvirkning.
De udgør det, som fastlægger alle ting, og når jeg anvender
disse ord, angiver jeg nødvendigheden af lov. Lov er viljen fra
de syv guddomme, der præger sine impressioner på substan-
sen for at skabe en bestemt hensigt gennem den evolutionære
proces.

A. DE TRE ASPEKTSTRÅLER

Vi vil nu beskrive strålernes hensigt ved hjælp af en gammel
lære, der er bevaret på blade, der er så gamle, at skriften lidt
efter lidt forsvinder. Jeg vil nu oversætte den til nutidens
sprog, skønt meget derved tabes.

[side 90]

GUDDOMMENS FØRSTE HENSIGT

1. stråle. Vilje eller magt
Bag den centrale, hellige sol, skjult i dens stråler, findes en
form. I denne form gløder et punkt af kraft, som endnu ikke
vibrerer, men hvis lys skinner elektrisk.

Voldsomme er dets stråler. Det brænder alle former,
men berører dog ikke selve livet af den inkarnerede Gud.

Fra den Ene, som er de syv, udgår et ord. Dette ord ka-
stes tilbage ad ild-essensens bane, og når det lyder inden
for de menneskelige væseners område, tager det form som
en bekræftelse, en udtalt ordre eller et magtord: Sådan præ-
ges på den levende »muld« tanken fra . . . . (det skjulte uud-
sigelige strålenavn).

Lad dynamisk kraft, elektrisk lys, åbenbare fortiden, til-
intetgøre den bestående form og åbne den gyldne dør. Den-
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ne dør åbenbarer den vej, som fører til det centrum, hvor
den Ene, hvis navn ikke kan høres inden for grænserne af
vor solsfære, dvæler.

Hans blå klædning tilslører hans evige hensigt, men i
den opstigende og nedgående sol ses hans røde himmelle-
geme.

Hans ord er magtfulde. Hans lys elektrisk. Lynet er hans
symbol. Hans vilje er skjult i hans tankes beslutning. Intet
åbenbares.

Hans magt føles. Menneskenes sønner, der reagerer på
hans kraft, sender til de yderste lysgrænser et spørgsmål:

Hvorfor denne blinde magtfuldhed? Hvorfor død?
Hvorfor dette formernes forfald? Hvorfor ophæve kraften
til at vedblive? Hvorfor død, oh mægtige Guds søn?

Svagt lyder svaret: Jeg besidder livets og dødens nøgler.
Jeg binder og løsner igen. Jeg, tilintetgøreren, er.

Denne stråleherre er endnu ikke kommet til fuldt udtryk, und-
tagen når han forårsager tilintetgørelse og bringer cykler til af-
slutning. Magtmonaderne er meget færre i antal end andre.
[side 91] Egoer på magtens stråle er relativt set ikke så få. De
karakteriseres ved dynamisk vilje, og deres magt inden for den
menneskelige familie viser sig som kraft til at nedbryde, men i
sidste instans er det en tilintetgørelse, der vil frembringe frigø-
relse. Efterhånden som vi fortsætter studiet af første stråle
egoer og personligheder, vil vi se, at der altid findes død og
tilintetgørelse i deres arbejde, og deraf følger den tilsynela-
dende grusomhed og upersonlighed i deres reaktioner. Formen
har ikke betydning for typer af første stråle; deres energi med-
fører død for formen, men indleder store perioder af cyklisk
pralaya; den første stråle kontrollerer dødsdramaet i alle natur-
riger – en tilintetgørelse af formerne, som medfører frigørelse
af kraft og tillader »adgang til lyset gennem dødens port«.
Hensigten for herren for den første stråle er at stå bag sine
seks brødre og, når de har nået deres mål, da at tilintetgøre de
former, de har opbygget. Dette gør han ved at sende sin kraft
gennem deres legemer, og deres forenede anstrengelse fører til
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abstraktion og tilbagevenden til det centrum, hvorfra den op-
rindelige impuls kom. Første stråles mål er således at skabe
død, og en idé om dette mål kan tone frem, hvis vi studerer
nogle af denne stråleherres navne:

Herren for død
Åbneren af døren
Befrieren fra form
Den store tilbagetrækker
Ildens element, der frembringer nedbrydning
Krystallisatoren af formen
Den kraft, der berører og trækker sig tilbage
Herren for den brændende grund
Viljen, der bryder ind i haven
Den, der bortrykker sjæle
Guds finger
Åndedraget, der tilintetgør
Lynet, der udsletter
Den Allerhøjeste.

[side 92]

Kvaliteterne og kendetegnene for denne herre, som bringer
frigørelse, kan uddrages fra følgende seks aforismer som hans
seks brødre, ifølge en gammel legende, gav ham, da de bad
ham forholde sig afventende, indtil de havde haft tiden til at
virkeliggøre deres hensigt.

1) Udslet begær, når begær har fuldbyrdet sit arbejde. Du
er den ene, der tilkendegiver fuldbyrdelse.
   Kvalitet..........klar vision.

2) Opsøg den nænsomme vej, oh herre for magt. Vent på
din broder på kærlighedens vej. Han opbygger de for-
mer, som kan modstå din kraft.
   Kvalitet..........dynamisk kraft.
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3) Hold din hånd tilbage, indtil tiden er inde. Giv da dø-
dens gave, oh åbner af døren.
   Kvalitet..........forståelse af tid.

4) Stå ikke alene, men slut dig til de mange. Du er den ene,
den isolerede. Kom frem til dine egne.
   Kvalitet..........ensomhed.

5) Led dine egne fremad, men lær dine egne at kende. Had
ikke bindingen, men forstå dens plan og formål.
   Kvalitet..........ubundethed.

6) Gennem dig pulserer livet, rytmen pålægges. Livet er
alt. Vis liv i alle dets former kærlighed.
   Kvalitet..........målbevidsthed.

De oven for skitserede seks kvaliteter udtrykker denne stråles
kraft, efterhånden som den gør sig mærkbar i det fjerde natur-
rige. Virkningerne i andre naturriger er anderledes, men vi vil
begrænse vor opmærksomhed til menneskeheden. Formålet
for den første stråle og dens vigtigste virke er at frembringe
alle formers ophør og død i alle naturriger og på alle plan.
Denne stråleherres energi tilvejebringer død af en myre eller et
solsystem, en organisation, en religion eller en regering, en ra-
cetype [side 93] eller en planet. Hans vilje eller hensigt iværk-
sættes ved loven om periodicitet.

GUDDOMMENS ANDEN HENSIGT

2. stråle. Kærlighed-visdom
Ordet udgår fra Guds hjerte og fremkommer fra et centralt
punkt af kærlighed. Dette ord er selve kærligheden. Alt liv i
kærlighed er farvet af guddommeligt begær. Inden for det
menneskelige Hierarki vokser bekræftelsen i styrke og lyd.

I begyndelsen var ordet. Ordet har dvælet og dvæler hos
Gud. I ham var lys. I ham var livet. I hans lys vandrer vi.

Hans symbol er tordenen, det ord, som cyklisk lyder ned
gennem tiderne.
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Nogle af navnene for denne stråleherre, som meddeler sin
hensigt, er følgende:

Den, der udfolder herlighed
Herren for evig kærlighed
Den kosmiske magnet
Giveren af visdom
Strålingen i formen
Mesteropbyggeren
Tildeleren af navne
Den store geometriker
Den Ene, som skjuler livet
Det kosmiske mysterium
Lysbringeren
Den inkarnerede Guds søn
Den kosmiske Kristus

Legenden fortæller os, at de seks brødre sammenfatter hans
kvaliteter i følgende aforismer:

[side 94]

1) Udsend ordet og bring bud om Guds strålende kærlig-
hed. Lad alle mennesker høre.
   Kvalitet..........guddommelig kærlighed.

2) Lad herrens herlighed stråle ud. Lad der blive strålende
lys såvel som strålende kærlighed.
   Kvalitet..........udstråling.

3) Drag til dig genstanden for din søgen. Drag frem i da-
gens lys ud fra tidens mørke den, du viser kærlighed.
   Kvalitet..........tiltrækning.
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4) Når lys og kærlighed stråler ud, lad da kraften i det in-
dre frembringe den fuldendte blomst. Udsend det ord,
som helbreder formen. Det hemmelige ord, som da må
åbenbares.
   Kvalitet..........evnen til at frelse.

5) Frelse, lys og kærlighed med Guds magnetiske kraft
frembringer visdommens ord. Udsend dette ord og led
menneskesønnerne fra kundskabens vej ind på forståel-
sens vej.
   Kvalitet..........visdom.

6) Inden for Guds kærligheds radius, inden for solsyste-
mets omkreds er alle former, alle sjæle, alle liv i kreds-
løb. Lad enhver gudesøn træde ind i denne visdom.
Åbenbar for enhver enheden af de mange liv.
   Kvalitet..........ekspansion eller inklusivitet.

Den tredje stråle, som har en meget lang cyklus, idet den har
været i manifestation siden år 1425 e.Kr., har direkte indvirk-
ning på den femte rodrace, den ariske, og har forbundet den
med nogle ejendommelige talemåder, som udtrykker dens
hensigt.

GUDDOMMENS TREDJE HENSIGT

3. stråle. Aktiv intelligens eller tilpasningsevne.
Lad vogteren af sydsiden fortsætte opbygningen. Lad ham
anvende den kraft, der vil frembringe den strålende, leven-
de sten, som helt nøje passer ind i templets plan. Lad ham
forberede [side 95] hjørnestenen og med klogskab placere
den på nordsiden under selve Guds øje og i henhold til tri-
anglens ligevægt.

Lad den, som forsker i fortiden, afdække Guds tanke,
der er skjult dybt i sindet af kærlighedens kumaraer, og lad
ham således føre de agnishvattaer, som venter i det mørke
område, ind i lysets område.
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Lad vedligeholderen af gnisterne ånde med det guddom-
melige åndedrag på punkterne af ild og lad ham gøre til et
flammehav det, som er skjult, det, som ikke ses, og således
oplyse alle de sfærer, hvori Gud virker.

Jeg vil henlede opmærksomheden på den kendsgerning, at alt,
hvad jeg kan gøre her, er i ord at give udtryk for visse gamle
symboler og således fremhæve processen (indført af de tidli-
gere indvielses-lærere) med at fremsige et ord eller en lyd, der
frembringer en symbolsk form, som det er muligt at oversætte
til ord. Disse må på deres side kunne forstås intuitivt og kunne
tilpasses den enkeltes behov og således assimileres i det prak-
tiske liv. I modsat fald vil disse gamle og interessante ideer,
disse fortolkende navne og disse aforismer, der beretter om
»kvaliteternes magtfuldhed«, være mere end ubrugelige og vil
tjene til intet andet end at forøge ansvarsfølelsen. Evnen til at
se de objektive betydninger og derefter anvende dem i livet er
udtryk for den sande esoteriske sans. Hvis disse opstillinger
og vendinger studeres omhyggeligt, vil man opdage, at de for-
midler antydninger om ens individuelle stråle, livstendenser
og hensigt; hvis det indtryk, de forskellige udsagn skaber an-
gående en særlig stråle, vækker en intuitiv forståelse hos den
studerende, sådan at han erkender sig selv, sin stråleenergi og
aspekter af sin latente og dybt attråede åndelige natur, da vil
de meddelelser, jeg her giver angående hensigt, navn og kvali-
tet, være af værdi og nyttige.

Nogle af navnene for herren for den tredje stråle angiver
hans anvendelse af kraft og hans virkelige natur. De er som
følger:

[side 96]

Vogteren af optegnelserne
Herren for erindring
Den, der forener de lavere fire
Fortolkeren af det, som ses
Herren for ligevægt
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Den guddommelige adskiller
Det skelnende essentielle liv
Den Ene, som skaber forbindelse
Den tresidede triangel
Den, der illuminerer lotus'en
Bygmesteren af fundamentet
Forløberen for lyset
Den Ene, som tilslører og dog åbenbarer
Den, der tildeler tid
Rummets herre
Det universelle sind
Den trefoldige væge
Universets store arkitekt

og mange andre betegnelser, som antyder relation til lys, til
tid, til rum, til den manifesterede Logos, til stof og til den
»kraft, som fremkalder formen«.

Såfremt alle disse navne studeres i forbindelse med nuti-
dens udfoldelse eller moderne kultur og videnskab, vil det
være indlysende, hvor magtfuldt og indflydelsesrigt dette sær-
lige strålevæsen er i vore dage og i vor tid, og hvordan dets
energier (som har frembragt de håndgribelige, objektive ver-
dener) rettes mod manifestationen af vor moderne civilisation
med dens fokusering på det materielle, med dens forskning
med hensyn til naturen af tid og rum samt med den mentale
udfoldelse, som det er vor særlige races privilegium og skæb-
ne at fremvise.

De kvaliteter, som karakteriserer denne stråleherre kan spe-
cificeres i følgende formuleringer. Vi må erindre, at den sy-
vende eller synteseskabende karakteristik for hver af strålerne
betegnes ved strålens navn og angives ikke specielt i de andre
seks [side 97] kvaliteter. Hans seks brødre, sønner af den ene
fader, reciterede disse formaninger for ham på dagen for hans
fornyede aktivitet (den, vi kalder skabelsesdagen):

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



1) Frembring den dualistiske form og tilslør livet. Lad for-
men komme til syne og bevise sin guddommelighed.
Alt er af Gud.
   Kvalitet..........evnen til at manifestere.

2) Tilpas skallen til det, der bor indeni. Lad verdens æg
komme til syne. Lad evigheder forløbe; lad derefter sjæ-
len komme til syne. Lad liv opstå inden for en bestemt
tid.
   Kvalitet..........evnen til at udvikle.

3) Lad tænkeevnen styre. Lad det klare lys fra livets sol
åbenbare Guds sind og ledsag den lysende Ene på hans
vej. Led ham derefter til det centrale punkt, hvor alt for-
taber sig i det himmelske lys.
   Kvalitet..........mental illumination.

4) Gud og hans form er ét. Åbenbar denne kendsgerning,
oh enevældige herre for formen. Gud og hans form er
ét. Afvis det dualistiske begreb. Giv farve til formen.
Livet er ét; harmonien fuldkommen. Påvis således, at de
to er ét.
   Kvalitet..........evnen til at frembringe syntese på det
                          fysiske plan.

5) Skab herrens klædning; læg den mangefarvede dragt
frem. Adskil derefter denne dragt fra det, som skjuler
sig bag dens mange folder. Fjern de tilslørende hylstre.
Lad Gud blive set. Tag Kristus ned fra korset.
   Kvalitet..........videnskabelig forskning.

6) Lad de to veje konvergere. Bring modsætningernes par i
ligevægt og lad vejen blive synlig mellem de to. Gud og
vejen og mennesket er ét.
   Kvalitet..........ligevægt.

Således udgør de tre store stråler i sig selv skabelsesprocessen
og den livgivende proces, tilskyndet af den guddommelige vil-
je; [side 98] og det arbejde, som de fire mindre stråler (som de
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benævnes, skønt de på ingen måde er hverken større eller min-
dre) har til opgave, er at udarbejde eller differentiere livskvali-
teterne og derved frembringe den uendelige mangfoldighed af
former, som vil sætte livet i stand til at overtage sine mange
brændpunkter og udtrykke – gennem den evolutionære mani-
festationsproces – sine forskellige karakteristika.

B. DE FIRE ATTRIBUTSTRÅLER

GUDDOMMENS FJERDE HENSIGT

4. stråle. Harmoni, skønhed, kunst
Farve, og dog ses ingen farve nu. Lyd og den lydløse Ene
mødes i et evigt punkt af fred. Tid og den tidløse Ene afvi-
ser menneskenes tanker. Men tiden eksisterer ikke.

Form findes, og dog åbenbarer den psykiske sans det,
som formen ikke magter at skjule – den indre syntese, det
altomfattende prisme, det punkt af enhed, som – når det på
rette måde er nået – åbenbarer endnu et punkt, hvor alle tre
er ét, ikke de to alene.

Formen og dens sjæl er smeltet sammen. Den indre visi-
on våger over sammensmeltningen, kender den guddomme-
lige relation og ser de to som én. Men fra dette høje opnåe-
de punkt flammer en højere vision frem for det åbne, indre
øje. De tre er én og ikke blot de to. Fortsæt, oh pilgrim, på
Vejen.

Ved at læse disse ord må den studerende erindre, at mennesket
har forladt forgården, og at det (når det har ladet den fjerde
stråle udføre sit arbejde og derfor kan virke på det fjerde eller
buddhiske plan) står i herrens tempel. Det har fundet et vist
mål af lys, men i dette lys ser det nu lys og ser en større åben-
baring og glans. Denne bliver nu genstand for dets søgen. Det
har mestret dualitetens anvendelsesmuligheder og har lært
[side 99] at forene sjæl og legeme til ét redskab for ånden. Nu
fortsætter det på Vejen for at opnå den større syntese.

Herren for den fjerde stråle har mange navne, som retfær-
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diggør et omhyggeligt studium og megen overvejelse. Inden
for mindre end 100 år vil denne herre for harmoniserende
kraft få større indflydelse og vil udligne en del af Saturn-sam-
menbruddet i første dekanat af Vandbærerens tegn. Ved at
gennemtænke hans navne frembringes der i mellemtiden en
forenkling af hans bestræbelser og opbygges et legeme af kon-
struktiv tænkning, som vil lette hans arbejde, når han igen er i
aktiv manifestation. Imidlertid er han, hvor det drejer sig om
den menneskelige familie, altid mere eller mindre virksom,
idet der består en talmæssig forbindelse mellem den fjerde
stråle, det fjerde skabende Hierarki eller de menneskelige mo-
nader, og det fjerde naturrige. Hans kraft er som følge heraf
altid aktiv.

Iagttageren på vejen
Forbindelsesleddet mellem de tre og tre
Den guddommelige formidler
Guds hånd
Den skjulte Ene
Det frø, som er blomsten
Bjerget, hvorpå formen dør
Lyset i lyset
Den, der korrigerer formen
Den Ene, som afmærker skillevejen
Mesteren
Den, der dvæler i helligdommen
Den lavere end de tre, den højeste af de fire
Herrens basun.

De aforismer, der er forbundet med denne den fjerde stråle,
kan ikke umiddelbart forstås. Dertil kræves en opøvelse af in-
tuitionen. Aforismerne meddeles i seks korte og overmåde
kortfattede [side 100] ordrer, som mærkværdigt nok udtaltes
sent i den skabende periode og på det tidspunkt, hvor det fjer-
de skabende Hierarki inkarneredes.
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1) Udtal sagte ordet. Tal sagte.
   Kvalitet..........evnen til at gennemtrænge stoffets          
                          dybder.

2) Forfægt begæret. Giv det nødvendige til den søgende.
   Kvalitet..........begærets dualistiske aspekter.

3) Sænk tråden. Åbenbar Vejen. Forén mennesket med
Gud. Løft op.
   Kvalitet..........evnen til at åbenbare Vejen.

4) Alle blomster er dine. Anbring rødderne i dynd, blom-
sterne i solen. Prøv dynd og sol, og rødder og blomster
bliver ét.
   Kvalitet..........evnen til at udtrykke guddommelighed.
                          Vækst.

5) Gå ud og vend tilbage, og gå ud på ny. Gå cyklen rundt
i himmelhvælvet. Bevis, alt er ét.
   Kvalitet..........sfærernes harmoni.

6) Giv lyden farve. Lad farven lyde. Frembring tonerne og
se, at de går over i skyggerne, som på sin side frembrin-
ger lydene. Således ses alt som ét.
   Kvalitet..........syntesen af sand skønhed.

Denne oplysning om strålerne har dybere betydning, end det
endnu kan forstås. Den klogeste måde at nærme sig en forstå-
else på vil være et omhyggeligt og systematisk studium og på
samme tid være tilbageholdende med at drage forhastede slut-
ninger. Det er mig ikke muligt på dette tidlige stadium at be-
handle de særlige menneskelige psykologiske anvendelsesmu-
ligheder. Jeg ønsker at skabe et generelt overblik ved at over-
føre ideer, ved at forankre nogle få grundlæggende begreber i
læserens bevidsthed og ved at søge at iklæde dette meget
dunkle og vanskelige emne en sådan form, at en ny rytme i
tænkningen vil blive sat i gang, samt at nogle nye erkendelser
vil blive forstået og fastholdt. Dette vedrører nu for tiden en
prototypisk, kosmisk proces [side 101] og vil sluttelig føre til
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en forståelse af den rolle, den enkelte må spille i et vældigt
kosmisk hele. Vi begynder med det universelle og slutter med
det specielle, hvilket altid er den sande, okkulte metode.

Imidlertid kan alt, hvad jeg siger om et strålevæsen, lige så
godt siges om et menneskeligt væsen, men det bør erindres, at
den rene stråletype endnu ikke eksisterer, idet der i den men-
neskelige familie ikke findes denne fuldkomne form, mekanis-
me eller udtryk for strålekvalitet, ej heller denne absolut rene
tilsynekomst, bortset fra sådanne sjældne tilfælde som Buddha
eller Kristus, og (inden for et andet område) en Alexander el-
ler Julius Cæsar. Leonardo da Vinci var en analog tilkendegi-
velse. Strålerne vedrører energi og bevidsthed og betinger ud-
tryk, men hvor det benyttede stof og det belivede vehikel end-
nu er mangelfuldt udviklet, findes en begrænsning, og megen
energi »udelukkes« automatisk. Virkningen af en strålekraft,
som arbejder gennem ufuldkomne former, vil blive fordrejet,
afsvækket og anvendt forkert. Lad mig illustrere det. Jeg har
udtalt, at den første stråleenergi bevirker en tilintetgørelse af
former; det må erindres, at den rene tilintetgører endnu er
ukendt, og lykkeligvis for menneskeheden er det sådan. Det er
en god ting, at et første stråle ego endnu er så handicappet og
begrænset af formnaturen og dennes kvalitet, at det ikke er i
stand til at gøre hensigtsmæssig eller intelligent brug af sin
tilintetgørende kraft. Første stråle personligheder er, som I
véd, ofte destruktive, men den frembragte energi er utilstræk-
kelig til at forvolde særlig skade. På den anden side er den
rene kærlighed ude af stand til at komme til udtryk i dag, idet
formnaturen hindrer den i at strømme frit. En overvejelse af
disse to tilfælde vil hjælpe læseren til at vurdere forholdet.
Men den tid er nær, hvor der vil fremkomme et mere fuld-
stændigt udtryk for en stråles hensigt, type eller kvalitet og så-
ledes en mere sand tilsynekomst.

Dette skyldes den forestående tilsynekomst eller manifesta-
tion af visse store livsvæsener, som vil legemliggøre anden,
tredje, femte og syvende stråles energi. De vil således udgøre
[side 102] brændpunkter for indstrømning af disse fire typer
af guddommelig energi, og dette vil skabe en enorm stimu-
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lering af de livsenheder, der stemmer overens med dem og re-
sponderer på dem. Disse fire væsener, som vil vise sig som
menneskelige væsener inden for den nutidige verdens område,
kan ventes inden udgangen af indeværende århundrede, og de-
res forenede bestræbelse vil udtrykkeligt indlede den nye tids-
alder og indvarsle den periode, der vil indgå i historien som
herlighedens tid for den femte rodrace. Enhver af disse fire
mestre, for det vil de være, vil subjektivt også være brænd-
punkt for en trefoldig indstrømning af energi fra det center i
Guds legeme, der symbolsk benævnes som »solens hjerte«, for
enhver stråle er på sin side en trefoldig manifesterende entitet,
sådan som den solare guddom selv er det. Kærlighed vil være
deres fremtrædende kendetegn, og gennem denne magnetiske
tiltrækningskraft vil de nye former blive til, hvilket vil mulig-
gøre renere stråletyper og derfor sandere ekspressive tilsyne-
komster. En stor del af den tilintetgørende energi, som findes i
verden i dag, skyldes en af vor planetariske Logos' første strå-
le disciples tilstedeværelse på det astrale plan. Denne discipels
arbejde består i at berede vejen til manifestation for de andre
fire store disciple, som først og fremmest er opbyggere; de vil
påbegynde deres arbejde, når nedbryderne af form har gen-
nemført deres opgave.

Da det er nødvendigt, at de studerende nu begynder at for-
stå nogle af Hierarkiets metoder, vil jeg her henlede opmærk-
somheden på følgende: Det, der i vesten kaldes »Kristus-prin-
cippets« virke, består i at opbygge former, der kan udtrykke
kvalitet og liv. Dette er det karakteristiske arbejde for gud-
dommens andet aspekt. Antikrists virke er at tilintetgøre for-
mer, og dette er i det væsentlige arbejdet for guddommens før-
ste aspekt. Men tilintetgørerens arbejde er ikke sort magi, og
når den uvidende menneskehed betragter antikrist som arbej-
dende på den sorte side, er det en stor fejltagelse. Hans virke
er lige så velgørende som det, det opbyggende aspekt udfører,
og det er blot menneskets [side 103] modvilje over for former-
nes død, som får det til at anse, at tilintetgørerens arbejde er
»sort«, at det er imod den guddommelige vilje, og at det mod-
arbejder det guddommelige program. Det arbejde, der udføres
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af dem, der repræsenterer denne mysteriøse kraft, som vi kal-
der det kosmiske onde, og de håndhævere, der responderer
derpå, fortjener betegnelsen »sort«, men denne betegnelse kan
ikke anvendes for det arbejde, antikrist udfører. Det bør tilfø-
jes, at de sorte kræfters arbejde vælder frem nede fra, mens til-
intetgørernes arbejde tilskyndes fra oven. Symbolerne for dis-
se to metoder er sværdet og korset.

Efter disse indledende bemærkninger, som tilsigter at angi-
ve emnets store betydning, vil vi nu gå videre med en analyse
af de tre stråler, vi mangler at behandle.

GUDDOMMENS FEMTE HENSIGT

5. stråle. Konkret viden eller videnskab
Tordenen ruller om bjergets top; mørke skyer skjuler for-
men. Tågerne, som stiger op fra den vandfyldte sfære, er
med til at forvrænge det vidunderlige . . . . , som findes på
det hellige sted. Formen er der. Dens tone lyder.

En lysstråle oplyser formen; det skjulte kommer nu til
syne. Viden om Gud, og hvordan han tilslører sig selv,
fuldbyrdes i menneskets tanker. Energierne og kræfterne
får deres hemmelige navne, åbenbarer deres indre formål,
og alt ses som rytme, en tilbagevenden til sig selv. Den sto-
re pergamentrulle kan nu læses. Guds hensigt og hans pla-
ner er fastlagte, og mennesket kan tyde formen.

Planen tager form. Planen er form. Dens formål er at
åbenbare Guds sind. Fortiden åbenbarer formen, men nuti-
den angiver indstrømningen af energi.

Det, som er på vej, kommer som en sky, der tilslører so-
len. Men skjult bag denne sky af immanens findes kærlig-
hed, og på jorden findes kærlighed, og i himlen findes kær-
lighed, og [side 104] denne – kærligheden, som gør alle
ting nye – må stå åbenbaret. Dette er den hensigt, der ligger
bag alle de handlinger, som den store herre for konkret vi-
den udfører.
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Forinden navnene på dette store livsvæsen opremses, vil jeg
gerne fremhæve, at den femte stråle besidder en enestående og
særlig magtfuldhed i relation til menneskeriget. Årsagen er, at
det mentale femte plan er sfæren for hans mest betydningsful-
de aktivitet, og det er på dette plan, at vi finder tænkeevnens
trefoldige aspekt:

1. Abstrakt eller højere tænkeevne, legemliggørelsen af en hø-
jere triade.

2. Den konkrete eller lavere tænkeevne, det højeste aspekt af
det lavere selv.

3. Egoet eller sol-englen, den rene tankens søn, som udtrykker
intelligens, både abstrakt og konkret, og udgør punktet for
forening.

Dette livsvæsen har også megen magt i dag i forbindelse med
den femte rodrace og med overførsel af menneskehedens be-
vidsthed til det femte eller åndelige rige. De studerende kunne
lære meget, såfremt de sammenlignede den højere tænkeevnes
opbyggende kraft med den lavere tænkeevnes tilintetgørende
kraft. Ligesom personligheden ikke har nogen anden funktion
i den guddommelige plan end at være kanal og udtryksmiddel
for sjælen, således er den lavere tænkeevne bestemt til at være
kanal for ren indstrømning af højere mental energi.

Denne femte stråle er et væsen af det mest intense åndelige
lys, og i sin manifestation på det femte plan, som i særdeles-
hed er hans, symboliserer han de tre aspekter på en måde, som
ingen anden stråle opnår at gøre. Denne stråle er ved sin høje-
re mentale kvalitet en ren kanal for den guddommelige vilje.
Gennem den syvfoldige gruppe af de solare liv på de mentale
niveauer, hvor de kommer til syne, bragte han syv tilsvarende
genspejlinger [side 105] af guddommens syv centre i aktivitet,
for så vidt angår vor planet, hvad ingen af hans seks broder-
stråler har præsteret. Dette udsagn betyder kun lidt for jer,
men det overvældende offer og den indsats, der er forbundet
dermed, finder kun sin lige i Buddhas liv, og dette er en af
grundene til, at kærlighed og tænkeevne i denne femte race i
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sidste instans gensidigt må åbenbare hinanden.
Nogle af de navne, som er givet herren for denne stråle, er

som følger:

Åbenbareren af sandhed
Den store forener
Den guddommelige formidler
Den, der krystalliserer former
Den trefoldige tænker
Skyen på bjergets top
Fremskynderen af korset
Det spaltende sværd
Den, der udskiller avnerne
Den femte store dommer
Guds rose
Den himmelske Ene
Døren til Guds tanke
Den indledende energi
Herskeren over den tredje himmel
Vogteren af døren
Den, der tildeler viden
Englen med det flammende sværd
Beskytteren af hemmeligheden
Den, Logos viser kærlighed
Broderen fra Sirius
Hierofanternes mester.

Den femte stråle har så mange navne som følge af dens nære
tilknytning til mennesket (lige siden den oprindelige skabelse
af [side 106] mennesket), at det ikke har været let at udvælge
dem, som bedst sætter den studerende i stand til at danne sig
en idé om den femte stråles særpræg og mission; men studiet
af de seks aforismer og de kvaliteter, de angiver, vil vise, hvor
magtfuld og betydningsfuld denne stråles herre er. Disse seks
aforismer blev reciteret af hans seks brødre ved den skæbne-
svangre krise, hvorved den menneskelige familie kom ind i
eksistens, og sol-englene ofrede sig selv. Esoterisk set »gik de
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ned til helvede og fandt deres plads i fængslet«. Den dag blev
sjæle født. Et nyt udtryksrige opstod, og de tre højeste plan og
de tre lavere plan blev draget ind i en funklende gensidig ud-
veksling.

1) Gud og hans engle rejser sig nu og ser. Lad bjergenes
toppe dukke frem af den tætte, fugtige tåge. Lad solen
nå deres tinder og lad dem stå i lys. Strål.
   Kvalitet..........tilsynekomst i form og ud af form.

2) Gud og hans engle rejser sig nu og hører. Lad en dyb
mumlen opstå, og lad det søgende menneskes råb nå de-
res øren. Lad mennesket lytte. Lad mennesket kalde.
Tal højt.
   Kvalitet..........evnen til at lade stilhedens røst blive       
                          hørt.

3) Gud og hans engle rejser sig nu og berører. Bring dem
magtens stav. Stræk den ud mod menneskenes sønner;
berør dem med ild, derefter bring dem nærmere. Bring
frem.
   Kvalitet..........indledende aktivitet.

4) Gud og hans engle rejser sig nu og finder behag. Lad al
erfaring komme. Lad alle vejene komme til syne. Skeln
og vælg; dissekér og analysér. Alle veje er én.
   Kvalitet..........åbenbaring af Vejen.

5) Gud og hans engle rejser sig nu og fornemmer den
odeur, der stiger op fra menneskets brændende grund.
Lad ilden gøre sit værk. Drag mennesket ind i smelte-
ovnen og lad det inde i den rosenrøde midte give slip på
den natur, som holder tilbage. Lad ilden brænde.
   Kvalitet..........renselse ved ild.

[side 107]

6) Gud og hans engle rejser sig nu og sammensmelter de
mange i den Ene. Lad sammensmeltningsprocessen
fortsætte. Lad det, som forårsager, at alt er, skabe årsag
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til ophør. Lad ét eneste tempel fremkomme. Frembring
kronen på værket. Så lad det ske.
   Kvalitet..........manifestation af det store, hvide lys.

(Shekinah. A.A.B.).

Ved studiet af disse kvaliteter findes der meget af praktisk
nytte for læseren. Såfremt læseren mener at vide, at han befin-
der sig på en bestemt stråle, vil ovennævnte kvaliteter antyde
nogle af de karakteregenskaber, han kan være opmærksom på,
og måske vise ham, hvad han må gøre, hvad han må udtrykke,
og hvad han må overvinde. Disse kvaliteter bør studeres fra to
synsvinkler: deres guddommelige aspekt og deres modsatte
aspekt eller formsiden. F.eks. vises denne stråle som værende
den, der åbenbarer Vejen, og det bør derfor erindres, at denne
femte stråle åbenbarer vejen ned i døden eller i inkarnation
(som er det dødlignende fængsel for sjælen), eller den åbenba-
rer vejen op og ud af mørket ind i Guds dags rene lys. Jeg
nævner dette, da det er mig magtpåliggende, at alle, som læser
denne bog, skal kunne gøre brug af denne lære i deres daglige
liv. Jeg er ikke interesseret i at fremkomme med fantastiske el-
ler usædvanlige oplysninger angående disse emner for at mæt-
te en usund mental appetit. At fylde sin hukommelse med ok-
kulte enkeltheder, som ikke tjener noget nyttigt formål, an-
spænder bare hjernecellerne og nærer hovmodet.

GUDDOMMENS SJETTE HENSIGT

6. stråle. Hengivenhed eller idealisme
Denne stråle, som netop nu er ved at gå ud af manifestation, er
af vital interesse for os, for den har præget vor vestlige civili-
sation på mere afgørende måde end nogen af de andre stråler.
Det [side 108] er den af strålerne, vi er mest fortrolig med og
kender bedst. Det mantra, som definerer dens hensigt, ligner
ikke de øvrige og kan udtrykkes nogenlunde som følger:
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Korstoget er i gang. Krigerne er på march. De knuser og
dræber alt, som hindrer deres vej, og hvad der opholder
dem undervejs fremad, trampes under fode. March hen
imod lyset.

Arbejdet går fremad. Arbejderne slører deres øjne for
medynk og frygt. Kun arbejdet tæller. Formen må forsvin-
de, så kærlighedsånden kan komme til hvile. Intet må
standse arbejdernes fremskridt med Planen. De går til det
overdragne arbejde med jubel og sang.

Korset rejses; formen anbringes derpå, og på dette kors
må den overgive sit liv. Alle skaber et kors, som danner
korset. De bestiger korset.

Gennem krig, gennem arbejde, gennem smerte og slid
nås målet. Således siger symbolet.

Det vil kunne bemærkes, hvordan denne hensigt, når menne-
sket anvender den i forbindelse med sig selv, udvirker frigø-
relse. Eftersom den blev anvendt i forbindelse med et andet
menneske, har den resulteret i den afskyelige og frygtelige be-
retning om menneskers gensidige grusomhed. I førnævnte
mantra kan I finde nøglen til den sjette stråles hensigt, sådan
som den kommer til syne i det menneskelige rige, og både et
indgående og omfattende studium af de bagved liggende ideer
vil åbenbare lidt af den større hensigt. Sjælen er og må være
ubarmhjertig i forhold til sin form og sit problem. Imidlertid
kan sjælen forstå behovet for smerte og vanskeligheder i ver-
den, for den kan selv udvide sin viden om sin egen frem-
gangsmåde til en viden om Guds fremgangsmåde i sin verden,
men den gør intet bevidst, som på nogen måde vil øge smerte
eller sorg.

Nogle af navnene på denne godgørende om end noget vold-
somt aktive herre for en stråle er som følger:
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[side 109]

Den, der afviser begær
Den Ene, som ser det rette
Den, der ser virkeligheden
Den guddommelige røver
Den, der tilbeder livet
Den, der hader former
Krigeren på march
Logos' sværddrager
Den, der understøtter sandheden
Den, der korsfæster, og den korsfæstede
Den, der bryder stene
Den uforgængelige, flammende Ene
Den Ene, hvem intet kan omvende
Den uforsonlige hersker
Generalen på den fuldkomne vej
Den Ene, som anfører de tolv.

Mærkværdigvis har denne den sjette stråles herre altid været
en elsket gåde for sine seks brødre. Dette kommer frem i de
spørgsmål, de stillede ham ved en bestemt lejlighed, hvor de
mødtes »under herrens øjne« for at udveksle planer for et fore-
net, guddommeligt, harmonisk virke. De stillede disse spørgs-
mål i en himmelsk glædens og kærlighedens ånd, men i den
hensigt at kaste lys over deres elskede broders noget dunkle
kvalitet.

1) Hvorfor er begær rødt? Hvorfor rødt som blod? Fortæl
os, oh Guds søn, hvorfor din vej er rød af blod.
   Kvalitet..........evnen til at dræbe begær.

2) Hvorfor vender du ryggen til jordens sfære? Er den for
lille, for ringe? Hvorfor sparke til den som til en bold på
en boldbane?
   Kvalitet..........vrage det, som er uønsket.
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3) Hvorfor flytte korset fra jorden til himlen? Jorden kan
dog være en himmel. Hvorfor bestige korset og dø?
   Kvalitet..........selv-opofrelse.

[side 110]

4) Hvorfor kæmpe sådan med alting omkring? Søger du
ikke fred? Hvorfor stå mellem nattens og dagens kræf-
ter? Hvorfor på denne måde ubevægelig og rolig, utræt-
telig og frygtløs?
   Kvalitet..........udholdenhed og frygtløshed.

5) Ser du ikke Gud i alt, livet i alt og kærlighed i alt?
Hvorfor isolerer du dig og efterlader bag dig det elskede
og velkendte?
    Kvalitet..........evnen til at frigøre sig.

6) Kan du standse den sjette store sfæres vande? Kan du
stemme op for strømmen? Kan du bringe både ravnen
og duen tilbage? Kan du, fisken, svømme frit?
   Kvalitet..........overvindelse af den emotionelle naturs
                          vande.

Denne stråle, der er på vej ud, strålen for hengivenhed til idea-
let, og strålen, der er på vej ind, strålen for magisk orden eller
organisation, er for størsteparten ansvarlig for den type af be-
vidsthed, nutidsmennesket er i besiddelse af. I det væsentlige
er mennesket hengiven (indtil et punkt af fanatisme) over for
hvilket som helst, der måtte være målet for dets interesse i li-
vet. Dette mål kan være at opnå discipelskab, at stifte familie
eller at erhverve penge, at opnå popularitet eller ethvert andet
mål, som det helliger sin tid og energi; men hvad det end måt-
te være, helliger det alt hvad det er og har til dette mål. Men-
nesket er også i det væsentlige og ifølge sagens natur en ska-
ber af lov og orden, endskønt denne kvalitet kun lige er be-
gyndt at gøre sig mærkbar. Dette skyldes, at menneskeheden
langt om længe er ved at blive mentalt centreret, og derfor har
vi i verden på dette tidspunkt de mange og forskelligartede
forsøg på at bringe orden i forhold vedrørende virksomheder,
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nationale, økonomiske, sociale og andre, for at skabe system
og orden og tilvejebringe en reorganisering af alle energier
med det formål (endnu ikke bevidst erkendt) at indlede den
nye tidsalder. Men på grund af mangelfuld mental kontrol og
en næsten universel [side 111] uvidenhed om tænkningens
love og desuden en dyb mangel på viden om menneskets egen
natur, arbejder mennesket i blinde. De idealer, som opfattes,
tolkes ikke korrekt af tanken, ej heller anvendes de på en så-
dan måde, at de er alment og hensigtsmæssigt anvendelige.
Følgelig fortsætter forvirringen og den kaotiske eksperimen-
teren, og personlig autoritet benyttes for at gennemtvinge et
individs idé om idealet.

Der findes i dag et behov for fornuftig undervisning angå-
ende lovene om tænkning og om de regler, der styrer opbyg-
ningen af de tankeformer, som skal legemliggøre de ideer, der
er udgået fra det universelle guddommelige sind. Det er på de
subjektive livsplan, at menneskene må begynde at gennemføre
den nødvendige orden. Når dette er realiseret, vil vi opleve, at
enhver betydende menneskegruppe, som er engageret i ver-
dens affærer eller i regeringsarbejde i alle dets grene, får hjælp
på det mentale plan af skolede tænkere, sådan at anvendelsen
bliver rigtig og tilpasningen til Planen korrekt. Dette tidspunkt
ligger et stykke ude i fremtiden, og følgelig findes der på jor-
den fordrejelser og urigtige fremstillinger af Planen, som den
eksisterer i himlen, for at benytte den kristne udtryksmåde.

Det var erkendelsen af det nuværende verdensbehov for op-
lyste tænkere og subjektive arbejdere, der tilskyndede lederne
til at styre de indstrømmende åndelige energier sådan, at der
dannedes esoteriske grupper overalt; det førte også til udgivel-
sen af den mængde af mystisk og orientalsk litteratur om me-
ditation og beslægtede emner, som oversvømmer verden i dag.
Det samme gælder den indsats, som jeg, der virker på den in-
dre side af livet, gør ved i denne afhandling at undervise i nye-
re psykologi og på den måde vise mennesket, hvordan det er
udstyret, og hvor velegnet det er til det arbejde, for hvilket det
er blevet skabt, og som det indtil nu ikke er lykkedes det at
opfatte. Styrken i og virkningen af den syvende stråles indfly-
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delse vil imidlertid åbenbare det magiske arbejde for det, og
de næste to tusind og fem hundrede år vil tilvejebringe så
megen forandring og muliggøre så mange såkaldte »mirakler«,
at endog [side 112] verdens ydre tilsynekomst vil opleve en
indgående forandring; vegetation og dyreliv vil forandres og
udvikles, og meget, som i begge naturriger ligger latent i
formerne, vil bringes til udtryk gennem den friere strøm og
den mere intelligente behandling af de energier, som skaber
og udgør alle former. I løbet af de seneste fem hundrede år er
verden forandret utroligt, og i løbet af de næste to hundrede år
vil forandringerne ske endnu hurtigere og mere dybtgående,
idet væksten af menneskets intellektuelle kræfter hurtigt øges,
og mennesket, skaberen, kommer i besiddelse af sine skaber-
kræfter.

GUDDOMMENS SYVENDE HENSIGT

7. stråle. Ceremoniel orden eller magi
»Lad herrens tempel blive bygget«, råbte den syvende store
engel. Så bevægede syv store gudesønner sig med afmålte
skridt til deres steder i nord, syd, vest og øst og indtog de-
res pladser. Opbygningsarbejdet begyndte således.

Dørene var lukket. Lyset skinnede svagt. Tempelmurene
kunne ikke ses. De syv var tavse, og deres former var tilslø-
rede. Tiden var ikke inde til, at lyset kunne bryde frem. Or-
det kunne ikke udtales. Kun mellem de syv former fortsatte
arbejdet. En lydløs kalden lød fra den ene til den anden.
Tempeldøren var dog stadig lukket.

Som tiden gik, hørtes der lyde af liv. Døren blev åbnet,
og døren blev lukket. For hver gang den åbnedes, voksede
kraften inde i templet; for hver gang tog lyset til, idet men-
neskesønnerne én efter én trådte ind i templet, passerede fra
nord til syd, fra vest til øst, og fandt lys i hjertets centrum,
fandt forståelse og kraft til at virke. De trådte ind gennem
døren; de gik hen foran de syv; de løftede templets slør og
gik ind til livet.

Templet voksede i skønhed. Dets linjer, dets mure, dets
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udsmykning og dets højde, dybde og bredde kom langsomt
til syne og trådte frem i lyset.

Ude fra øst lød ordet: Luk døren op for alle menneske-
sønnerne, [side 113] som kommer fra alle de mørke dale i
landet og søger herrens tempel. Giv dem lyset. Åbenbar
den indre helligdom og udvid ved alle herrens håndværke-
res arbejde templets mure og kast lys over verden. Lad det
skabende ord lyde og vække de døde til live.

Sådan skal lysets tempel bringes fra himmel til jord. Så-
dan skal dets mure rejses på menneskeverdenens store slet-
ter. Sådan skal lyset åbenbare og nære menneskenes drøm-
me.

Derefter skal mesteren i østen vække dem, der sover.
Derefter skal vogteren i vesten teste og prøve alle sande
lyssøgende. Derefter skal vogteren i syden instruere og
hjælpe de blinde. Derefter skal porten til norden forblive
vidt åben, thi dér står den usynlige mester med sin hånd
fremstrakt til velkomst og med forstående hjerte for at føre
pilgrimmene til østen, hvor det sande lys stråler.

»Hvorfor denne åbning af templet?«, spørger de store
syv. »Fordi arbejdet er tilendebragt; håndværkerne er for-
beredt. Gud har skabt i lyset. Hans sønner kan nu skabe.
Hvad kan der ellers gøres?« »Intet«, kom svaret fra de store
syv. »Lad arbejdet fortsætte. Lad Guds sønner skabe.«

Disse ord vil mange notere sig som værende af stor betydning
og som en hentydning til en intention om (i løbet af den kom-
mende cyklus) at åbne døren helt op til det skjulte mysteriums
tempel for mennesket. En efter en skal vi gennemgå den eso-
teriske og åndelige pendant til den psykologiske faktor, som
kaldes »en mental test«. Denne test vil vise et menneskes men-
tale kraft og dets brugbarhed i mentalt arbejde, den vil vise
dets evne til at opbygge tankeformer og til at levendegøre
dem. Dette behandlede jeg i En afhandling om Hvid Magi, og
relationen mellem denne afhandling og den syvende stråles
magiske arbejde og dens aktivitetscyklus vil i tiltagende grad
blive mere tydelig. En afhandling om Hvid Magi er et forsøg
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på at opstille regler for skoling og arbejde, som vil gøre det
muligt for kandidaten til mysterierne at træde ind i templet og
indtage sin plads som en [side 114] skabende arbejder og så-
dan bistå i det magiske virke i herrens tempel.

Navnene, som denne stråleherre kendes ved, er mange, og
deres betydning er af stor vigtighed i dag. Fremtidens arbejde
kan ses ved at studere disse navne.

Den utilslørede magiker
Arbejderen i magisk kunst
Skaberen af formen
Den, der skænker lys fra den anden herre
Den, der håndterer tryllestaven
Iagttageren i østen
Vogteren af det syvende plan
Den, der nedkalder vrede
Opretholderen af det magiske ord
Tempelvogteren
Guds repræsentant
Den Ene, der løfter til livet
Dødens herre
Den Ene, der nærer den hellige ild
Den hvirvlende sfære
Indvierens sværd
Den guddommelige alkymist
Opbyggeren af kvadratet
Den retningsgivende kraft
Den flammende forener
Nøglen til mysteriet
Viljens udtryk
Skønhedens åbenbarer.

Denne stråleherre har en særlig magt på jorden og på det fysi-
ske plan af den guddommelige manifestation. Det er derfor
åbenbart, hvor nyttig han er for sine seks brødre. Han får deres
arbejde synliggjort. Han er den mest aktive af alle strålerne i
denne verdensperiode og er aldrig ude af manifestation i mere
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[side 115] end et tusinde fem hundrede år ad gangen. Det er
næsten, som om han hvirvler ind i og ud af aktivt virke i en
meget hurtig cyklus, og hans nærmeste relation, symbolsk set,
er til hans brødre for anden og femte stråle i denne verdenspe-
riode.

Han opbygger (ved anden stråles medvirken) ved tankens
kraft (i samarbejde med herren for femte stråle og på det fysi-
ske plan, som er hans egen væsentlige og specielle sfære). I en
anden verdensperiode kan hans relation til de andre stråleher-
rer undergå forandring, men på dette tidspunkt vil hans virke
lettere kunne forstås, når det erkendes, at han bistår den op-
byggende herre for den anden stråle og anvender energierne
fra herren for konkret tænkning.

Aforismerne, som indeholder hans kvaliteter, lyder som
følger og blev esoterisk hvisket i hans øren, da han »forlod det
allerhøjeste sted og gik ned i den syvende sfære for at udføre
det angivne arbejde«.

1) Tag dit værktøj med dig, broder af det opbyggende lys.
Hug dybt. Konstruér og form den levende sten.
   Kvalitet..........evnen til at skabe.

2) Vælg dine arbejdere med omhu. Vis dem alle kærlig-
hed. Udvælg seks til at udføre din vilje. Forbliv den sy-
vende i østen. Dog, kald på verden om at træde ind i
det, du skal opbygge. Forén alt i Guds vilje.
   Kvalitet..........evnen til at samarbejde.

3) Tag sæde i centrum og desuden i østen. Bevæg dig ikke
derfra. Send ud din kraft for at udføre din vilje og træk
dine kræfter tilbage. Anvend fornuftigt tankens magt.
Hold dig stille.
   Kvalitet..........evnen til at tænke.
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4) Se alle dele drages ind i hensigten. Opbyg med skønhed
for øje, broder herre. Gør alle farver strålende og klare.
Sørg for den indre herlighed. Byg helligdommen godt.
Plej omhu.
   Kvalitet..........åbenbaring af Guds skønhed.

[side 116]

5) Vogt din tanke vel. Træd efter ønske ind i Guds tanke.
Tag derfra kraften, planen og rollen, der skal spilles.
Åbenbar Guds sind.
   Kvalitet..........mental evne.

6) Vent i østen. De fem har givet dig et venligt ord. Jeg,
den sjette, tilråder dig at bruge det på de døde. Genopliv
de døde. Opbyg former på ny. Vogt dette ord vel. Lad
alle mennesker søge det selv.
   Kvalitet..........evnen til at levendegøre.

Vi har nu studeret lidt af de syv strålers arbejde. Undervisnin-
gen har måttet meddeles symbolsk, og forståelsen deraf nød-
vendiggør en vågen esoterisk sans; at opfatte det hele er endnu
ikke muligt.

Chohanerne af den sjette indvielse skal vejlede de bevidst-
hedsenheder, i hvilke deres særlige strålevibration og farve er
fremherskende. Denne kendsgernings store betydning overses
ofte, selv når den teoretisk kendes af aspiranter, der står foran
indvielse. Derfor er det vigtigt at bestemme strålen for egoet
og for monaden – efter tredje indvielse er det af vital betyd-
ning. Inden for ethvert område af livet eksisterer der altid en
majoritet og en minoritet. Sådan er det også i Logos' virke,
idet majoriteten ved slutningen af den større cyklus (manvan-
tara) vil finde vej til den synteseskabende kærlighedsstråle; en
lille minoritet vil finde vej til magtstrålen. Denne minoritet er
bestemt til en betydningsfuld funktion. Denne minoritets en-
heder vil udgøre den kerne, som (i det næste solsystem) vil
udgøre majoriteten, idet de finder deres syntese på første strå-
le. Dette er et stort mysterium og ikke let at forstå. En antyd-
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ning til dets løsning kan findes skjult i den virkelige betyd-
ning af ordene »eksoterisk« og »esoterisk«.

Den kendsgerning bør erindres, at kun fem stråler domine-
rer på samme tid. Alle er i manifestation, men kun fem domi-
nerer. Der bør skelnes mellem de stråler, der dominerer i et
solsystem, og de stråler, der dominerer inden for et planetsy-
stem eller en [side 117] kæde. I En afhandling om Kosmisk Ild
er der henvisning hertil. Tre stråler ud af de syv vil danne syn-
tese. En stråle ud af de tre vil danne syntese ved kulminatio-
nen. I det første solsystem var den tredje stråle den syntese-
skabende stråle, men i dette solsystem er anden stråle den syn-
teseskabende stråle, og i næste solsystem vil første stråle have
en lignende funktion.

To stråler, første og anden, er i det store og hele målet for
menneskets stræben. En stråle, den tredje, er målet for deva-
eller engle-evolutionen. Alle tre stråler er i kontakt med de to
poler, men selve målet nås ved cyklens slutning og markerer
Sol-Logos' fuldførelse. Dette er igen skjult i mystik. Den sy-
vende stråle og den første stråle er nært forbundet og har den
tredje stråle som forbindelsesled, sådan at vi får relationen ud-
trykt på følgende måde: 1. 3. 7. Der findes også en nær forbin-
delse mellem strålerne 2. 4. 6. med den femte stråle i en gan-
ske særlig position som et centralt punkt for opnåelse, egoet
eller sjælens hjem, tænkeevnens legemliggjorte plan, person-
lighedens punkt for fuldbyrdelse og genspejlingen i de tre ver-
dener af den trefoldige monade.

1. stråle.. . . . Vilje, der viser sig som magt i udviklingen af
Logos' plan.

3. stråle.. . . . Aktivitetens intelligente tilpasning. Denne strå-
le var den dominerende i det forrige solsystem;
den udgør grundlaget eller basis for dette sy-
stem og kontrolleres af Mahachohanen.

7. stråle.. . . . Ceremoniel ritual eller organisation. Denne
stråle er genspejlingen på det fysiske plan af
ovennævnte to stråler og er ligeledes forbundet
med Mahachohanen. Den kontrollerer elemen-
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talkræfterne og involutionsprocessen samt
formsiden af de tre naturriger. Den holder hem-
meligheden om fysisk farve og lyd skjult. Den
er loven.

[side 118]

Disse tre stråler tilsammen omfatter og legemliggør alt. De er
magt, aktivitet og lov i manifestation.

2. stråle.. . . . Kærlighed og visdom, den synteseskabende
stråle, som er målet for dette system, idet den
holder alt i nær harmoni og relation.

4. stråle.. . . . Udtrykket for harmoni, skønhed, musik og en-
hed.

6. stråle.. . . . Strålen for hengivenhed til ivrig stræben og for
opofrelse af det personlige selv til bedste for alt;
formålet er harmoni og skønhed, tilskyndet af
kærlighed.

Disse to grupper af stråler kan stå i relation til hinanden som
følger:

Strålerne 1.3.7. er de store stråler, der er forbundet med for-
men, med evolutionsprocessen, med syste-
mets intelligente funktion og med de love, der
kontrollerer livet i alle former i alle naturri-
ger.

Strålerne 2.4.6. er de stråler, der er forbundet med det indre
liv, der udfolder sig gennem disse former –
strålerne for motiv, stræben og opofrelse.
Fortrinsvis stråler for kvalitet.

Strålerne 1.3.7. har at gøre med konkrete ting og med stoffets
og formens funktion lige fra det laveste plan
til det højeste.

Strålerne 2.4.6. har at gøre med abstrakte ting, med åndeligt
udtryk gennem form.

Stråle 5. . . . . . . danner intelligensens forbindende led.
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Det tredje spørgsmål skal nu analyseres, og det er:

[side 119]

Tredje spørgsmål: Kan sjælen bevises som en kendsger-
ning?

Den akademiske videnskab mener på fyldestgørende måde at
have modbevist sjælens eksistens. Forskning har stået på i
umindelige tider; formålet med forskningen har – videnskabe-
ligt set – været at bevise, hvor i det menneskelige legeme sjæ-
len kunne have sæde. Dette har været det fremherskende mål
og den vigtigste faktor for den videnskabelige tankegang, som
er så forskellig fra den mere mystisk indstillede broders.

Al forskning, i særdeleshed den seneste i forbindelse med
nutidens materialistiske retninger og med den bedre forståelse
af det menneskelige legemes mekanisme, har taget sigte på at
fastslå sjælen som værende overtro, en forsvarsmekanisme, og
at et menneskes nuværende udrustning med hensyn til hjerne,
nervesystem og det endokrine system udmærket kan klare be-
vidst tænkning med alle de højere manifestationer af menne-
skets sind (og følgelig også personlighedens lavere udtryk, in-
dividualitet og bevidst integration). Alt dette skal på sin side
forstås som værende et resultat af en lang evolutionær og se-
lektiv proces. Selve maskineriet er et guddommeligt under i
sin fuldkommenhed og sine muligheder. Fra en urkim, der ud-
vikler sig som følge af naturlovenes pres og omgivende betin-
gelser samt en konsekvent tilpasning til behov og et yderst
omhyggeligt valg, har menneskets udvikling fundet sted; det
besidder nu en mekanisme, der reagerer over for naturverde-
nen, over for sanseindtryk og over for tænkning. Det, der kal-
des sjælen, betragtes ofte som et resultat af denne selektive
proces og som udgørende summen af de reagerende og fint-
mærkende kræfter i legemets celler og organer samt af livs-
princippet. Det fortælles os, at alt har sin rod i forældrekimen,
og at de omgivende betingelser tilsammen med arveanlæg og
opdragelse er tilstrækkeligt til at forklare det fænomen, som

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



den menneskelige bevidsthed er. Mennesket er en maskine, en
del af en endnu større maskine, som vi kalder [side 120] natu-
ren, og såvel menneske som natur fungerer efter uforanderlige
love. Der findes ingen fri vilje, undtagen inden for visse klart
definerede grænser, som betinges af udstyr og omstændighe-
der. Udødelighed kan ikke eksistere, for når maskinen bryder
sammen og opløses, er der intet andet tilbage end de enkelte
celler og atomer, der oprindeligt dannede maskinen. Når prin-
cippet om sammenhæng og om integration ophører med at
fungere, så ophører det, som det frembragte – det sammen-
hængende fungerende legeme – ligeledes med at fungere. Be-
vidsthed og valg, erkendelse og følelse, tanke og tempera-
ment, liv og kærlighed, karakter og evner – alt forsvinder, og
der er intet tilbage ud over de atomer, som legemet var sam-
mensat af. De på deres side spredes og forsvinder, og til sidst
er alt igen blevet absorberet i det store reservoir af kræfter og
atomer.

Hvad er der i dag tilbage af de utallige millioner af menne-
skelige væsener, som har levet og vist kærlighed, lidt og fry-
det sig på vor planet, til at vidne om deres eksistens i forgan-
gen tid, for ikke at tale om deres fortsatte eksistens i nutiden?
Nogle få knogler, nogle få bygninger og senere spor af deres
indflydelse på historiens gang; endnu senere bemærker vi,
hvad de har efterladt sig af skønhed på områder som litteratur,
arkitektur, maleri, og i de former, i hvilke de har legemliggjort
deres tanke og stræben, deres visioner og deres idealer. I dag
finder vi på planeten en menneskehed på alle udviklingstrin,
med mekanismer af varierende art, tilstrækkelige såvel som
utilstrækkelige. Vi ser, at de alle uden undtagelse bryder sam-
men under prøvelsen og begrænses gennem sygdom eller bæ-
rer på skjulte sygdomskim; den fuldkomne udrustning er helt
ukendt, og ethvert menneske huser spirerne til bekymring. In-
tet menneske besidder en fuldendt mekanisme, men har en
mekanisme, som uundgåeligt vil bryde sammen på et eller
andet tidspunkt som følge af et underudviklet eller overudvik-
let kirtelsystem, som til en vis grad skjuler nedarvet sygdom
og racemæssig svaghed, og som svigter et eller andet sted i
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mekanismen, ude af stand til at imødekomme de daglige be-
hov (fysiske, emotionelle og mentale). [side 121] Hvad vidner
dette om? Om summen af det forenede celleliv? Om den
omgivende gruppe, hvori en bestemt form befinder sig? Om
det af natur upersonlige og abstrakte liv, som gennemstrøm-
mer formen? Om en vag gruppeånd, som udtrykker sig gen-
nem det fjerde naturrige? Om et midlertidigt og ikke varigt
selv? Eller om en udødelig entitet, som bor i legemet?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som fremsættes i dag,
og i sidste instans kan troen på en sjæl i det store og hele på-
stås at være et spørgsmål om temperament, om ønske og be-
gær i hine tider, hvor mennesket kæmpede og led og lindrede
tilværelsens prøvelser ved at opbygge et tankelegeme om et
lykkeligt, udødeligt væsen, som omsider skulle blive befriet
for alle den fysiske tilværelses vanskeligheder. Sjælen kan be-
tragtes som en smuk vision eller som en hallucination, for alt,
som går i retning af at bevise dens eksistens, er vidnesbyrdet
fra mange mystikere ned gennem tiderne om en kontakt og er-
faring, hvilket kan forklares som drømmerier, hjerneskader el-
ler virkelighedsflugt, men som ikke hviler på noget sikkert
grundlag. Sådan siger materialisterne og tilhængerne af bevi-
ste videnskabelige kendsgerninger. Tro, mundtligt vidnesbyrd,
håb, mærkelige og uforklarlige psykiske hændelser, mængden
af de ukyndiges meninger, og det, synske mennesker (som
måske er psykopatiske tilfælde) oplever, er ikke tilstrækkeligt
til at bevise sjælen som en kendsgerning. De beviser kun men-
neskets forestillingsevne, det at kunne forestille sig noget og
at skabe billeder samt at glemme sin forfærdelige nutid i en
drømmeverden om en mulig og inderligt ønsket fremtid, i
hvilken det vil være slut med frustration, i hvilken det bliver
muligt fuldt og helt at komme til udtryk, og i hvilken ethvert
menneske vil overtage en usandsynlig arv, som det selv har
skabt ud af de urealiserede håb og uudtalte længsler i sit dybt
skjulte tankeliv. Troen på Gud og himlen og et evigt liv er op-
stået af fortidens ærefrygt og af den umodne menneskeheds
skræk, der skyldtes uvidenhed. Menneskene opfattede alle na-
turfænomener som ufattelige og skrækkelige og som en hand-
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ling udført af et gigantisk menneske, [side 122] skabt som
dem – hvilket var en projektion fra deres egen bevidsthed – og
som kunne mildnes ved eller vredes over et menneskes opfør-
sel. Af et menneskes indvirkning på denne guddom afhang
dets skæbne, om den blev god eller dårlig, svarende til denne
Guds reaktioner på menneskets handlinger. Sådan har vi op-
rindelsen til forestillingen om himmel og helvede i de nuvæ-
rende religiøse trosretninger. Ud derfra voksede automatisk
ideen om en bestående entitet, kaldet sjælen, der kunne glæde
sig i himlen eller lide i helvede efter Guds vilje, alt som et re-
sultat af de handlinger, den udførte, mens den befandt sig i
menneskelig form. Men sensitiviteten i menneskets former
øgedes og de blev mere og mere forfinede under påvirkning af
loven om selektion og tilpasning; gruppelivet udviklede sig og
gruppeintegrationen blev forbedret; historiens, traditionens og
kunstens arv blev rigere og satte sit præg, sådan at forestillin-
gerne om Gud og ligeledes om sjælen og om verden voksede.
Da blev menneskets opfattelse af virkeligheden rigere og dy-
bere, så vi i dag står over for problemet med en tankearv, der
bekræfter en verden af forestillinger, begreber og intuitive
indtryk, der beskæftiger sig med det ulegemlige og uhåndgri-
belige, og som vidner om en urgammel tro på en sjæl og dens
udødelighed, for hvilken der ikke eksisterer nogen virkelig be-
grundelse. På samme tid har videnskaben påvist, at alt, hvad
vi med sikkerhed kan vide noget om, er fænomenernes hånd-
gribelige verden med dens former, mekanismer, reagensglas
og laboratorier samt de forskelligartede menneskelegemer
»forfærdende og vidunderligt skabt«. På mysteriøs vis skaber
disse legemer tanker, drømme og forestillinger, som igen fin-
der udtryk i fortidens, nutidens og fremtidens formulerede sy-
stemer eller inden for områder som litteratur, kunst og selve
videnskaben eller i det jævne hverdagsliv, hvor det almindeli-
ge menneske lever, viser kærlighed, arbejder, leger, føder
børn, spiser, tjener penge og sover.

Og hvad så? Forsvinder mennesket ud i intetheden, eller le-
ver en (hidtil uset) del af det videre et eller andet sted? Overle-
ver dette aspekt for en tid og forsvinder så igen, eller består
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der et [side 123] udødeligt princip, en subtil, uhåndgribelig
entitet, som eksisterer enten i eller ude af legemet, og som er
det udødelige, uforanderlige væsen, som utallige millioner ned
gennem tiderne har bevaret troen på? Er sjælen en forestillin-
gens fiktion, og har videnskaben på tilfredsstillende måde
modbevist dens eksistens? Er bevidsthed hjernens eller det
dermed forbundne nervesystems funktion, eller må vi accep-
tere ideen om et bevidst væsen, der bebor formen? Har vor
evne til at erkende og reagere over for vore omgivelser sit ud-
spring i legemsnaturen, eller findes der en entitet, som iagtta-
ger og reagerer? Er denne entitet forskellig fra legemet og kan
den adskilles derfra, eller er den et resultat af legemstypen og
liv, og derfor enten består efter at legemet er borte eller for-
svinder med det og går tabt? Er der intet andet end stof eller
energier i konstant bevægelse, som frembringer menneskelige
tilsynekomster, der på deres side reagerer over for og blindt
og ubevidst udtrykker den energi, som strømmer igennem
dem, idet de ikke har nogen individuel eksistens? Eller er alle
disse teorier delvis sande, og skal vi i virkeligheden blot op-
fatte menneskets natur og væsen som en syntese af dem alle
og acceptere de almene præmisser? Kan det ikke tænkes, at de
mekanistisk indstillede og videnskabelige forskere har ret i
deres konklusion angående mekanismen og formnaturen, og at
de åndeligt indstillede tænkere, der hævder eksistensen af en
udødelig entitet, også har ret? Måske mangler der noget, der
kunne bygge bro over kløften mellem disse to meninger. Kan
det tænkes, at vi opdager et noget, der kan forbinde den sande
værens uhåndgribelige verden med formlivets (såkaldte)
håndgribelige verden?

Når menneskeheden er forvisset om guddommelighed og
udødelighed og har nået et punkt med viden om sjælens natur
og om det rige, den fungerer i, vil indstillingen til det daglige
liv og til aktuelle anliggender undergå en sådan forandring, at
vi i sandhed vil se fremkomsten af en ny himmel og en ny
jord. Når først den centrale entitet i enhver menneskelig form
anerkendes og bliver kendt for det, den essentielt er, og når
først dens guddommelige [side 124] beståen er fastslået, da vil
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vi uundgåeligt opleve begyndelsen til, at der på jorden vil her-
ske guddommelig lov – en lov, der vil virke uden gnidninger
og uden oprør. Denne velgørende reaktion vil finde sted, fordi
tænkerne i menneskeheden vil smelte sammen i en stor sjæls-
erkendelse, og en derpå følgende gruppebevidsthed vil sætte
dem i stand til at se det formål, der ligger bag lovens virke.

Lad os udtrykke dette lidt mere enkelt. Det nye Testamente
fortæller os, at vi må stræbe efter, at et sådant sind, som Kri-
stus havde, også vil manifestere sig i os. Vi arbejder her på
jorden hen imod at fuldkommengøre Kristi påbud, vi stræber
efter at udvikle Kristus-bevidsthed og at virkeliggøre Kristi
lov, som er kærlighed. Dette vil bære frugt i Vandbærerens
tidsalder, og vi vil opleve, at der opstår broderskab på jorden.
Kristi påbud er den vigtigste af de grundlæggende åndelige
love. Kristi sind er en betegnelse, der tilkendegiver, at den
guddommelige intelligente kærlighed hersker og stimulerer
sjælens herredømme i alle former og medfører, at ånden kom-
mer til at herske. Det er meget vanskeligt at forklare naturen
af den åbenbaring, der er på vej. Det indebærer, at menneske-
ne overalt erkender, at det »mentale stof«, som hinduerne kal-
der det, som deres egne sind er forbundet med, og som deres
mentale legemer er en integreret del af, også er en del af Kristi
sind, den kosmiske Kristus, som den historiske Kristus – på
vor planet – er den ordinerede repræsentant for. Når menne-
skene gennem meditation og gruppetjeneste har udviklet en
bevidst viden om deres egen styrede og indre oplyste tænke-
evne, vil de opdage, at de har opnået en bevidsthed om sand
væren og et niveau af viden, som vil bevise for dem, og det er
hævet over enhver tvivl, at sjælen er en kendsgerning.

Tidsaldrenes mysterium nærmer sig sin åbenbaring, og
gennem åbenbaringen af sjælen vil det mysterium, som den
har tilsløret, stå afdækket. Verdens hellige skrifter har, som vi
ved, altid profeteret, at vi i de sidste tider vil se det åbenbaret,
som var hemmeligt, se det komme frem i dagens lys, der hidtil
var skjult [side 125] og tilsløret. Denne vor nuværende cyklus
udgør de sidste tider, og de næste to hundrede år vil se, at dø-
den ikke eksisterer på den måde, som vi nu forstår den store
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overgang, og vil se, at kendsgerningen om sjælens eksistens
bliver fastslået. Sjælen vil blive opfattet som en entitet, som
den motiverende impuls og som det åndelige center bag alle
manifesterede former. De nærmeste få årtier vil komme til at
se visse store anskuelser bekræftet. Kristi virke og hans ho-
vedmission for to tusind år siden var at vise de guddommelige
muligheder og de evner, der ligger latent i ethvert menneske.
Hans kundgørelse, at vi alle er Guds sønner og har én univer-
sel fader, vil i fremtiden ikke længere blive betragtet som en
smuk, mystisk og symbolsk fremstilling, men vil blive betrag-
tet som en videnskabelig erklæring. Vort universelle broder-
skab og vor essentielle udødelighed vil blive bevist og realise-
ret som kendsgerninger i naturens orden. Han kom, som han
sagde, ikke for at bringe fred, men et sværd, og esoterisk set
har han været den »kosmiske tve-deler«. Hvorfor? Fordi han
ved at skabe enhed også skelner mellem legeme og sjæl. Imid-
lertid er legeme og sjæl kun to dele af ét hele, hvilket ikke må
glemmes. Ved at virkeliggøre kendsgerningen om sjælen og
dens udtryk, legemet, fremstår den fuldstændige helhed.

Hvordan vil denne åbenbaring ske? Vi går her ind på for-
udsigelsernes og forudanelsernes område, som mange har
modvilje overfor, fordi det er det, der sker i nuet, der hjælper
sjælens åndelige liv; de mener, at det at give løfter om fremti-
dig hjælp og åbenbaring, at opmuntre aspiranten til forhåb-
ningsfuld funderen og frugtesløs forventning bærer i sig kim-
ene til fare, uvirksomhed og grundløse indbildninger. Men
»hvor der ingen vision er, går folket til grunde«. Så meget er
sket i løbet af de sidste to hundrede år, og så meget er allerede
åbenbaret, at vi har et solidt grundlag for al vor fremadskuen.
Såfremt udviklingen i det nittende og tyvende århundrede, ale-
ne inden for videnskab og psykologi, havde været forudsagt til
verdens tænkere i det sekstende århundrede, hvor mærkvær-
digt og utænkeligt ville alt ikke have forekommet dem. Mere
mærkværdigt [side 126] end noget, jeg har kunnet forudsige
jer, for vi har allerede set så meget ske, og bevisførelsen over
for verden om den sande væren tager til så hurtigt, at vi ikke
længere kan forundres over nogen som helst hændelse.
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Kendsgerningen om sjælen vil blive bragt til menneskehe-
dens erkendelse på mange måder, og åbenbaringen vil ske ad
så mange veje, at alle åndstyper vil blive tilfredsstillet. Jeg vil
blot angive nogle få.

Antallet af psykiske mennesker i verden øges stærkt, og
menneskehedens voksende sensitivitet over for impression er
årsag til både glæde og fare. Overalt i verden registrerer aspi-
ranter hidtil ukendte kontakter, opfatter en fænomenal verden,
som sædvanligvis er skjult for dem, og bliver generelt vidende
om en ekspansion af bevidstheden. De registrerer en verden af
fænomener – ofte astralt, undertiden mentalt og lejlighedsvis
egoisk – hvilket fører dem ind i en ny bevidsthedsdimension
og ind i en anden tilstand af væren. Denne bevidsthedsudvi-
delse tjener både til at opmuntre disse aspiranter i deres stræ-
ben og til at komplicere vejen for dem. Den voksende sensiti-
vitet er universel; derfor ser vi en hurtig vækst af spiritualisme
og af de psykiske videnskaber, og derfor øges også antallet af
mennesker med nervøse spændinger og med neurotiske til-
stande, og følgelig i høj grad problemerne for psykiaterne; en
følge er også udbredelsen af nye nervelidelser og mentale syg-
domme. Denne sensitivitet er den menneskelige mekanismes
reaktion på de udviklingsfaser, der forestår, og menneskehe-
den som helhed bringes i en tilstand, i hvilken den vil være
klar til at »se og høre« det, der indtil nu har været tilsløret.

Den øgede farvesans og evnen til at reagere musikalsk på
kvarte toner og subtile nuancer indicerer, at det nu er et tyn-
dere slør, der adskiller fænomenernes ydre og håndgribelige
verden fra den indre værens og subtile stofs verden. Også ud-
viklingen af det æteriske syn og det stærkt stigende antal clair-
voyante og clairaudiente mennesker tilkendegiver gang på
gang eksistensen af det astrale plan og af den æteriske mod-
part til den fysiske [side 127] verden. Flere og flere menne-
sker bliver vidende om dette subjektive område; de ser men-
nesker vandre omkring, som enten er såkaldt »døde«, eller
som under søvnen har forladt det fysiske hylster. De opfatter
farver og særprægede nuancer og ser ordnede lysstrømme,
som ikke er af denne fysiske verden; de hører lyde og stemmer
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fra eksistensformer, der ikke benytter fysiske talegaver, og
som er ikke-legemlige.

Det første skridt hen imod at kunne bekræfte sjælen som en
kendsgerning er at påvise kendsgerningen om en fortsat tilvæ-
relse, skønt dette givetvis ikke kan bevise kendsgerningen om
udødelighed. Ikke desto mindre kan det betragtes som et
skridt i den rigtige retning. At noget overlever dødsprocessen,
og at noget består efter det fysiske legemes opløsning, bekræf-
tes til stadighed. Hvis dette ikke er tilfældet, er vi ofre for en
kollektiv hallucination, og tusinder af menneskers hjerne og
forstand er utroværdig, bedragerisk, syg og forvrænget. Et så-
dant gigantisk, kollektivt vanvid fæstes der vanskeligere lid til
end til alternativet, en udvidet bevidsthed. Denne udvikling i
psykisk retning beviser imidlertid endnu ikke, at sjælen er en
kendsgerning; den tjener kun til at nedbryde den materialisti-
ske indstilling.

Det er hos menneskehedens tænkere, at den første virkelige
anerkendelse af sjælen vil opstå, og denne begivenhed vil bli-
ve et resultat af forskning og analyse, som verdens psykologer
vil foretage med hensyn til geniets natur og til betydningen af
skabende arbejde.

Nogle mænd og kvinder i verden rager højt op over deres
medmennesker og skaber noget enestående inden for et be-
stemt område; deres arbejde har en udstråling af guddomme-
lighed og udødelighed over sig. Skabende kunstneres arbejde,
store videnskabelige forskeres intuitive opfattelse, verdens
digteres inspirerede forestillingsevne og oplyste idealisters vi-
sioner – alt dette må begrundes og forklares; de love, hvorun-
der sådanne mænd og kvinder arbejder, er endnu ikke opda-
get. Psykologernes studium af det anormale og afvigelser
under det normale, af forkvaklede sind og [side 128] abnorme
tilstande er blevet fremhævet alt for meget, og der er ikke ret-
tet tilstrækkelig opmærksomhed mod tilstande, der er mere
ophøjede end det normale, ej heller mod de bevidsthedstyper,
som overskrider det almindelige intelligente menneskes be-
vidsthedstilstand. Disse overnormale tilstande kommer til
udtryk hos store kunstnere, musikere, dramatikere, forfattere
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og de mange andre typer af skabende arbejdere, som ned
gennem tiderne har kastet glans over menneskeriget, og i det
kommende århundrede vil de bryde frem igen med endnu
større glans.

Når hypotesen om sjælen er anerkendt, når naturen af den
åndelige energi, som gennemstrømmer sjælen, er bekræftet,
og når kraftcentrenes mekanisme er studeret, vil vi gøre hurti-
ge fremskridt, hvad angår viden. Når der gennem meditation
gøres forsøg på kreativt at frembringe noget af den opfattede
skønhed, nogle af de åbenbarede ideer og nogle af de mønstre,
der er set, vil vi lære at udvikle genialitet og forstå, hvordan
menneskene kan skoles til at arbejde kreativt. Derefter vil man
gøre opdagelser vedrørende de centre i mennesket, hvor det
guddommelige princip dvæler, og hvorfra den indre Kristus
kan virke. Studiet af det overbevidste må tages op, og ikke
blot studiet af det selvbevidste eller det underbevidste. Gen-
nem dette studium – såfremt det gennemføres med åbent sind
– vil nutidens psykologi endelig nå frem til en erkendelse af
sjælen.

Forskningsområdet er så vidtrækkende, at jeg kun kan an-
give enkelte af de mulige emner, der kan tages op til forskning
og undersøgelse:

1. Udforskningen af genialitetens natur og dens bestemte og
helt specielle udvikling.

2. Skoling i skabende arbejde og et studium af forskellen mel-
lem denne form for skoling og for uddannelse i erhvervsar-
bejde. Skabende arbejde beviser, at sjælen er en kendsger-
ning; erhvervsuddannelse angiver typen af personlighed.

3. Videnskabelig udforskning af kræfterne i mennesket, især
med hensyn til telepati. Man vil kunne konstatere, at telepa-
tisk [side 129] virksomhed foregår fra sind til sind eller fra
sjæl til sind, og at det ikke nødvendigvis indebærer hjerne
til hjerne kommunikation og kontakt. Dette er et af de mest
lovende forskningsområder, om end det stadig volder store
vanskeligheder. Den kendsgerning, at sjælen eksisterer, vil
ikke blive bevist ved hjælp af telepati før efter år 1945. Til
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den tid vil en begivenhed have fundet sted i verden, og der
vil være fremkommet en særlig ny lære, som vil sætte hele
spørgsmålet om telepatiske fænomener i et nyt lys.

4. Den videnskabelige skoling af clairvoyante og den intelli-
gente udvikling af clairvoyante evner hos verdens intelli-
gentsia lader endnu meget tilbage at ønske, men det vil
komme som et resultat af sindets kontrol og af indre oplys-
ning. Menneskene vil lære at underordne legemsmekanis-
men en nedstrømning af åndelig energi og stimulering, så-
dan at den psykiske naturs kræfter aktiveres – og den gamle
metode med at sidde til udvikling for at vække centrene vil
blive fundet farlig og unødvendig.

Inden for den moderne psykologi kan vi forvente en gradvis
erkendelse af, at selvet er en kendsgerning. Problemet for psy-
kologerne er at forstå dette selvs relation til eller identitet med
sjælen.

Imidlertid vil den største hjælp komme fra det videnskabe-
lige område. Sjælen som kendsgerning vil i sidste instans bli-
ve bevist gennem studiet af lys og af udstråling og gennem en
kommende udvikling af lyspartikler. Gennem denne forestå-
ende udvikling vil vi opdage, at vi ser mere og trænger dybere
ind i det, vi kan se i dag. En af de kendsgerninger, som natur-
videnskaben har anerkendt, er en cyklisk ændring i faunaen og
floraen på vor planet. Dyr, der eksisterede i stor mængde og
var kendt for mange tusinde år siden, er nu uddøde, og vi sø-
ger ved hjælp af deres knogler at rekonstruere deres former.
Blomster og træer, som engang dækkede vor planets overfla-
de, er helt forsvundet, og kun de fossile rester kan tilkendegi-
ve for os den vegetation, som er fuldstændig [side 130] for-
skellig fra den, vi nu glæder os over. Mennesket selv er foran-
dret så meget, at vi finder det vanskeligt at genkende homo sa-
piens i de tidlige primitive racer fra den meget fjerne fortid.
Denne foranderlighed og udslettelse af tidligere typer skyldes
en væsentlig faktor blandt mange. Kvaliteten af det lys, som
fremmer og nærer vækst, vitalitet og frugtbarhed i naturriger-
ne, har ændret sig adskillige gange gennem tiderne, og hver
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gang, den har ændret sig, har det skabt tilsvarende mutationer
i den fænomenale verden. Fra en esoterikers standpunkt påvir-
kes alle livsformer på vor planet af tre typer af lyssubstans, og
i øjeblikket er en fjerde type ved gradvis at gøre sig mærkbar.
Disse lystyper er:

1. Solens lys.
2. Selve planetens lys – ikke solens reflekterende lys, men

planetens egen iboende stråling.
3. Et lys, der siver ind (om jeg så må sige) fra det astrale plan,

en stadig og gradvis gennemtrængen af det »astrale lys« og
dets fusion med de andre to typer af udstråling.

4. Et lys, der er begyndt at smelte sammen med de andre tre
typer, og som kommer fra den materies tilstand, som vi kal-
der det mentale plan – et lys, der på sin side er en refleksion
fra sjælens rige.

Der foregår hele tiden en intensivering af lyset, og denne tilta-
gen i intensitet begyndte på jorden omkring den tid, hvor men-
nesket opdagede anvendelsesmuligheden af elektricitet – den-
ne opdagelse var et direkte resultat af denne intensivering.
Elektricificeringen på planeten gennem den verdensomspæn-
dende anvendelse af elektricitet er en af de ting, der er med til
at indlede den nye tidsalder, og som vil hjælpe med til at
åbenbare sjælens tilstedeværelse. Inden længe vil denne inten-
sivering af lyset blive så stor, at den rent materielt vil medvir-
ke til at sønderrive det slør, der adskiller det astrale plan fra
det fysiske plan; det adskillende æteriske væv vil snart oplø-
ses, og dette vil tillade [side 131] en hurtigere indstrømning af
det tredje lysaspekt. Lyset fra det astrale plan (en lysende klar
udstråling) og lyset fra planeten selv vil forenes endnu mere,
og resultatet for menneskeheden og for de tre andre naturriger
kan ikke vurderes højt nok. Det vil for det første fundamentalt
påvirke det menneskelige øje og gøre det nuværende kun spo-
radisk forekommende æteriske syn til alment eje. De infrarøde
og ultraviolette farveskalaer vil komme inden for vort kon-
taktområdes radius, og vi vil kunne se det, som nu er skjult.
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Alt dette vil tendere mod at tilintetgøre den platform, som ma-
terialisterne står på, og vil for det første bane vejen for en
anerkendelse af sjælen som en sund hypotese, og dernæst for
en bevisførelse af dens eksistens. Vi har blot behov for mere
lys, i esoterisk forstand, for at kunne se sjælen, og det lys vil
snart være til rådighed, og da vil vi forstå meningen med orde-
ne: »Og i det lys vil vi se lys«.

Denne intensivering af lyset vil forsætte indtil år 2025,
hvor der vil komme en cyklus af relativ stabilitet, dvs. med
stabil lysstyrke uden nogen særlig vækst. I det andet dekanat
af Vandbærerens tegn vil disse tre aspekter igen vokse med
tiltagende lys fra det fjerde aspekt, det vil sige med lys fra
sjælens rige, som når os via det universelle »chitta« eller men-
tale stof. Dette vil sprede sig over hele verden. Til den tid vil
sjælen imidlertid være erkendt som en kendsgerning, og som
en konsekvens af denne erkendelse vil hele vor civilisation
have ændret sig så radikalt, at vi i dag end ikke kan gisne om,
hvilken form den vil tage. Inden for de næste ti år vil vi ople-
ve en stærkt øget sammensmeltning af de første tre former for
lys, og de af jer, som er vågne over for disse spørgsmål og
hændelser, vil finde det interessant at bemærke, hvad der fore-
går. Den samstemmende mening på det religiøse og spiritua-
listiske område samt inden for bibelsk profeti og endvidere
ved studiet af pyramidens symbolik får de studerende til at tro,
at den nærmeste fremtid vil bringe en stor begivenhed og en
uforudset åndelig hændelse. Dette skulle ganske rigtigt kunne
forventes, og der burde træffes omhyggelig forberedelse der-
til. Jeg refererer ikke til et enkeltvæsens komme. [side 132]
Jeg refererer til en naturlig hændelse med vidtrækkende virk-
ninger.

Der findes visse andre aktivitetsområder, som alle vil spille
deres rolle i anskueliggørelsen af sjælen som en kendsgerning.
Der findes et aspekt af menneskets bevidsthed, som længe har
forvirret den materialistiske psykolog. Det er den mærkværdi-
ge forudanelse, evnen til med nøjagtighed at kunne forudse og
forudsige begivenheder i den nærmeste fremtid eller fjerne
hændelser. Der gives advarsler af en eller anden indre moni-
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tor, som atter og atter har frelst mennesket fra død og katastro-
fe; der er nyligt afdøde mænd og kvinder, der har vist sig for
venner og slægtninge inden meddelelse om deres død er nået
frem. Dette ligger ikke inden for den telepatiske viden om dø-
den, men indebærer personens virkelige tilsynekomst. Endvi-
dere findes der en evne til at tage del i begivenheder på fjerne
steder samt til ganske nøje, hvad angår sted, personer og en-
keltheder, at genkalde sig det, der hændte. Sådanne evner og
mange lignende forudanelser og genkendelser har længe for-
virret forskere, der ønsker en korrekt forklaring. Såfremt de
forsker klogt, indsamler troværdigt bevismateriale og senere
dokumenterer forudanelsen, vil de begynde at forstå, at der i
mennesket eksisterer nogle faktorer, der ikke er bundet af
rum-tid begrænsninger, men som rækker ud over den normale
menneskelige bevidsthed. De nuværende forsøg på forskning
og forklaringer er utilstrækkelige og gør ikke på tilfredsstil-
lende måde rede for kendsgerningerne. Hvis de derimod an-
skues ud fra sjælens standpunkt, med dens evne til alvidenhed
og dens uafhængighed af begreber som fortid, nutid, fremtid
(for disse er gået tabt i det evige nu's bevidsthed), vil de be-
gynde at forstå processen lidt mere klart. Når den sande bebo-
er af legemet er erkendt, og lovene om forudanelse er opdaget,
og når evnen til at forudse er almindeligt udbredt, så vil vi be-
gynde at få mere end rigeligt af beviser for sjælens eksistens.
Det vil være umuligt at forklare de almindeligt udbredte fæno-
mener uden at vedgå sjælens eksistens. [side 133]

Ad disse forskellige veje vil der blive samlet bevis for sjæ-
len. Der ligger et frugtbart virkefelt i mængden af vidneud-
sagn og bevismateriale. I en skoling af højere mennesketyper
til at anvende sjælskraften og sjælsevnerne og i en trænet kon-
trol af mekanismen vil det bevismateriale, der derved frem-
bringes, være af så høj en kvalitet og vil blive præsenteret så
videnskabeligt, at det vil blive betragtet som lige så betyd-
ningsfuldt og berettiget som ethvert af de synspunkter, der
fremsættes af vore førende videnskabsfolk inden for deres
forskellige forskningsområder i dag. Studiet af sjælen vil in-
den længe være en lige så legitim og respekteret forskning
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som ethvert andet videnskabeligt problem, som f.eks. udforsk-
ningen af atomets natur. Inden længe vil udforskningen af
sjælen og dens styrende love lægge beslag på vore bedste tæn-
keres opmærksomhed. Det vil til sidst lykkes den nyere psy-
kologi at bevise sjælens eksistens, og samtidig vil menneske-
hedens udvikling af den intuitive og instinktive reaktion på
den sjælsimpuls, der udgår fra den usynlige side af livet, til
stadighed og med held bevise eksistensen af en åndelig entitet
i mennesket – en entitet, der er alvidende, udødelig, guddom-
melig og skabende.

Men denne proces ville foregå langsomt, om ikke der blev
udført et arbejde af en gruppe af disciple og indviede i samar-
bejde med mesteren P., som har sit hovedkvarter i Amerika,
og som sammen med sine disciple gør meget for at stimulere
de forskellige psykologiske retninger i verden i dag. Det er
omsonst for de studerende at forsøge at fastslå hans identitet.
Han virker gennem bevægelser og filosofiske retninger, men
arbejder ikke med enkeltpersoner. Han virker praktisk taget
udelukkende på det mentale plan, med tankens kraft, og er
ganske ukendt og ikke erkendt undtagen af sine medarbejdere
i de forskellige lande i verden og af disciplene på hans stråle,
den fjerde stråle. Meget af det, som bliver tilgængeligt inden
for psykologi i dag, skyldes det arbejde, han udfører for at sti-
mulere tænkeevnen hos ledere af bevægelser. Han arbejder
med dem på det mentale plan, men kontakter dem ikke som
enkeltpersoner på det fysiske plan. [side 134]

Tiden er knap, og mestrene er yderst aktive og er i øjeblik-
ket fuldt og helt optaget af arbejdet med at redde verden. De
har ikke tid til at arbejde med personer, bortset fra arbejdet
med deres egne grupper af accepterede chelaer, som alle er ak-
tive i verdensarbejdet, ellers ville de ikke være i en mesters
gruppe. Mestrene kan dog af og til arbejde med små grupper
af aspiranter, som de tilbyder en mulighed og giver et finger-
peg af og til. Hver af mestrene oplærer nogle få, meget få,
aspiranter, der kan indtage pladserne efter chelaer, som går vi-
dere til indvielse, men ud over disse to grupper arbejder de i
indeværende århundrede ikke med personer, idet de overlader
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de mange aspiranter til de lavere indviedes og chelaers om-
sorg. Selv deres arbejde og antallet af deres personlige chelaer
er nu for tiden meget begrænset, og de arbejdende disciple i
verden er blevet opfordret til at stå på egne ben, at anvende
deres egen dømmekraft og ikke bebyrde mestrene i denne an-
spændte og farefulde tid ved unødigt at lægge beslag på deres
opmærksomhed. Verdensproblemerne er i dag så vigtige og
muligheden for menneskeheden er så stor, og mestrene er så
fuldstændigt beskæftiget med verdensanliggender og med de
indflydelsesrige og fremtrædende personer i høje stillinger i
nationerne, at instruktion af mindre betydende mennesker i de
forskellige små, okkulte grupper og selskaber midlertidigt er
suspenderet. Tiden til at fuldbyrde og gennemføre visse
aspekter af Planen, der er betroet de Store, er relativt så kort,
at alle tro chelaer må gå i gang med arbejdet og søge at klare
deres egne problemer uden at tilkalde mesterens hjælp, sådan
at han uhindret kan tage sig af mere betydningsfuldt arbejde.
Jo nærmere en discipel er knyttet til en mester, desto dybere
forstår han dette faktum, og desto mere søger han at opfylde
sin pligt, lære sine lektier, tjene menneskeheden og løfte noget
af arbejdsbyrden fra mesterens skuldre.

Verden er i dag fuld af disciple på forskellige trin, og hver
af dem er på sit sted i stand til at vejlede og hjælpe nogle aspi-
ranter. Der kan modtages undervisning og erhverves mængder
af bøger til inspiration og hjælp for alle, der virkelig søger ån-
delig [side 135] viden. I løbet af de sidste halvtreds år er me-
get af læren offentliggjort, og megen esoterisk belæring er gi-
vet til verden, og dette er nu tilgængeligt for alle, som er se-
riøst søgende. Aspiranter har mere end rigeligt at arbejde med
samt megen teori at omsætte til praksis, og derved gives me-
strene mulighed til at tage sig af mere betydningsfuldt arbejde.

En af de interessante ting, som er ved at ske, og en af de
faktorer, som i sidste instans vil tjene til at bevise sjælen som
en kendsgerning, er de mange meddelelser, inspirerede skrif-
ter og telepatiske dikteringer, som i dag oversvømmer verden.
Som bekendt frembringer den spiritualistiske bevægelse en
enorm mængde af sådan inspireret eller pseudo-inspireret lit-
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teratur; noget af det er af allerhøjeste kvalitet og kommer uden
tvivl fra højt udviklede disciple, og noget af det er meget mid-
delmådigt i kvalitet. De forskellige teosofiske selskaber har
været modtagere af lignende meddelelser, og de findes i en-
hver okkult gruppe. Ægte meddelelser er ofte af stor åndelig
værdi og indeholder megen lærdom og hjælp for aspiranten.
Nutidens studerende gør klogt i at erindre, at det er læren, der
har betydning, ikke den formodede kilde; disse skrifter og
meddelelser må bedømmes alene efter deres reelle værdi. Så-
danne meddelelser udgår for størstedelens vedkommende fra
sjælsplanet, og modtageren eller meddeleren (formidleren el-
ler den skrivende) er enten inspireret af sin egen sjæl eller han
har tappet tankeplanet og fået viden fra den strålegruppe, som
hans sjæl tilhører. Han stiller ind på et tankereservoir, og hans
sind og hjerne omsætter disse tanker i ord og sætninger.

I et mindre antal tilfælde er det menneske, som modtager et
diktat eller et skrift, i telepatisk forbindelse med en discipel,
mere fremskreden end det selv, dvs. dets tænkning præges af
en chela i gruppen. Denne chela, som står mesteren nærmere,
end han gør, videregiver til ham noget af den viden, han har
absorberet ved at være i stand til at leve i mesterens aura. Men
mesteren tager ikke del i processen; den foregår mellem chela-
en og aspiranten. I sådanne tilfælde bliver modtageren af med-
delelsen [side 136] ofte vildledt og tror, at mesteren selv dik-
terer til ham, men i virkeligheden har han – gennem en mere
fremskreden chela – stillet ind på mesterens tankeatmosfære.

Ingen af mestrene af sjette indvielse (såsom mestrene M. og
K.H.) arbejder for tiden med diktat til deres disciple. De er for
engagerede i verdensproblemerne og i arbejdet med at overvå-
ge skæbnerne for verdens fremtrædende personer i de forskel-
lige nationer til at have mulighed for at diktere belæring til en
bestemt discipel, der virker i et eller andet lille arbejdsområde,
og angående emner, om hvilke der allerede findes så tilstræk-
kelig viden, at disciplen kan gå videre alene og uden hjælp. To
af mestrene arbejder telepatisk og gennem diktat til flere ac-
cepterede disciple, og deres bestræbelse er at inspirere disse
disciple, der er aktive i verdensarbejdet, til større nytte for
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Planen. De arbejder på denne måde for at præge enkelte af de
fremtrædende tænkere inden for det videnskabelige og det so-
ciale område med den viden, der er fornøden til at kunne tage
de rette beslutninger i forbindelse med menneskehedens frem-
gang mod større frihed. Men jeg kender ingen andre mestre i
denne specielle generation, som arbejder sådan, for de har de-
legeret meget af dette arbejde ud til deres indviede og disciple.
Størstedelen af meddelere i vore dage (som virker gennem
aspiranter på det fysiske plan) er aktivt arbejdende og accepte-
rede chelaer, og de stræber (eftersom de lever i mesterens og
hans gruppes tankeaura) til stadighed efter at nå alle slags
mennesker over hele verden og i alle grupper. Derfor er der
den stigende strøm af meddelelser, af inspirerede skrifter og af
personlige budskaber og belæring.

Hvis man til ovennævnte føjer en lignende stor strøm af
meddelelser, som hidrører fra de formidlendes egne sjæle og
fra underbevidsthedens rige, har man en forklaring på den
mængde af materiale, der udkommer nu. Midt i alt dette må vi
være taknemmelige for, at menneskets modtagelighed og sen-
sitivitet bliver større og større.

At den første reaktion over for og virkning af en sådan
strøm [side 137] af meddelelser ofte er en stigende åndelig
stolthed og ambition, og at den gradvise nedbringelse af læren
fra sindet til hjernen og fra hjernen til ord og sætninger ofte
slår fejl ved ikke at være tilstrækkelig, er kun alt for sandt, og
at der ofte er misforståelser angående oprindelseskilden for in-
struktionerne er også sandt, for der savnes i høj grad ydmyg-
hed hos mennesket og ægte sans for proportion. Men ud af
denne indstrømning fra den subjektive side af livet kommer
der ny viden, øget hengivenhed til Planen samt de indikatio-
ner, der i sidste instans vil bringe os vished. Menneskene vil
blive klar over – og det snart – at sjælen ikke er en imaginær
fiktion, at den er andet end en symbolsk måde at udtrykke et
dybtliggende håb på, og at den ikke udgør menneskets metode
til at opbygge en forsvarsmekanisme; ej heller udgør den en il-
lusorisk vej til flugt fra en sørgelig nutid. Menneskene vil for-
stå, at sjælen er et væsen, et væsen, der er ansvarlig for alt,
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som forekommer på det fænomenale plan.

Vi har endnu to spørgsmål at overveje, og de er:

Fjerde spørgsmål: Hvilken værdi har et studium af og en
viden om de syv stråler?

Femte spørgsmål: Hvilken betydning har sjælens enestå-
ende kvaliteter: sansning, bevidsthed eller erkendelse, ly-
sets energi?

Det fjerde spørgsmål er vigtigt på grund af dets vitale anven-
delighed i praksis. I sidste instans giver definition mental til-
fredsstillelse, men den er ikke kriterium for anvendt viden.

Det er frem for alt nødvendigt, at aspiranten er praktisk an-
lagt. Tiden for en mystisk og drømmende bevidsthed er meget
snart forbi, og efterhånden som mennesket ved psykologisk
forståelse får mere præcis kundskab om sig selv, vil det be-
gynde at handle med præcision og med intelligens; det vil
præcist vide, hvilken vej det bør gå, og vil forstå de kræfter
[side 138] i sit eget væsen, som vil føre til korrekt handling,
når de bringes i berøring med omgivelsernes kræfter. Aspiran-
ter bør bestræbe sig på at gøre praktisk brug af de meddelte
sandheder og sådan mindske det ansvar, de har påtaget sig.
Når viden er erhvervet, og den ikke anvendes, opstår der en
faretruende tilstand, der senere må bødes for.

Der er i tidligere bøger meddelt meget, der venter på jeres
tilpasning og effektive tjeneste. I den foreliggende bog vil der
også blive meddelt meget, men det er nødvendigt, at de stude-
rende erindrer, at det er dem selv, der påkalder og fremkalder
den undervisning, de modtager. Forholdet mellem mig og
dem, der læser dette, er ikke som indstillingen hos en lærer,
der pånøder en gruppe ventende elever systematiseret viden.
Gruppen af studerende er ganske enkelt den kanal, hvorigen-
nem et særligt aspekt af den tidløse visdom kan nå en venten-
de verden. Jeg betragter jer ikke som en gruppe gode mænd og
kvinder, der som følge af jeres udviklingstrin anses for værdi-
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ge til at modtage noget, der er esoterisk eller usædvanligt, og
som er forholdt den øvrige del af menneskeheden. Jeg betrag-
ter jer som studerende, der er oprigtigt interesserede i det ån-
delige liv, der er optaget af den bestræbelse at arbejde intelli-
gent, og der er villige til (mere eller mindre) at søge at leve
som sjæle og at anvende så meget af den meddelte undervis-
ning, som kan opfattes. Hvilken brug de studerende gør deraf
er helt og holdent deres egen sag. Men enhver aspirant- og di-
scipelgruppes værdi består i dette: De kan – såfremt de vælger
det, og såfremt deres samlede stræben er stærk nok – tiltrække
læren og sådan danne et brændpunkt, hvorigennem denne lære
kan gå videre og begynde sit virke med at forme menneskenes
tænkning, med at kaste lys over psykologiens problemer og
som følge heraf med at udvide denne side af sandheden, (der
angår de syv stråler, en gammel syvfoldighed, men næsten
ikke forstået), sådan at en ny erkendelse kan udvikles, og en
ny videnskab om psykologi kan indlede sin løbebane. [side
139]

I spørger derfor: Hvad skal vi som gruppe gøre for at kunne
tjene og udgøre en god kanal til hjælp for menneskeheden?

Først og fremmest må I sørge for, at jeres indstilling til al
undervisning er en villig tjeneste uden at tænke på det person-
lige selv. Væksten i åndelig erkendelse og det at løfte menne-
skeheden har betydning og ikke jeres egen personlige vækst
eller udvikling, heller ikke jeres egen tilfredsstillelse ved at
modtage særlige og nye informationer. I vil vokse, og jeres
sjæl vil i tiltagende grad få hold på sit redskab, når jeres tænk-
ning og indsats er vendt mod gruppetjeneste, og når jeres tale
– på grund af indstrømmende kærlighed – er harmløs og ikke
skader.

For det andet: lad ikke jeres tanker være optaget af håbløs
spekulation over lærerens identitet. Hvilken betydning har det,
hvem han er? Kan I fastslå hans identitet på en eller anden
måde? Hvilken værdi har det at acceptere en udtalelse fra en
medstuderende, hvem det så end måtte være, der påstår, at han
er informeret? I kan ikke konstatere, om han har ret eller uret,
og derfor forbliver det spild af tid, som kunne anvendes til
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mere frugtbringende tjeneste, til nærmere at studere de væ-
sentlige ting i livet, og til meditation.

Det er indholdet i undervisningen, der har betydning. Det
er de aspekter af sandhed, som jeg fremsætter til jeres overve-
jelse, der bør tælle; det er den hjælp, jeg kan give, og den ån-
delige og mentale stimulering, jeg kan overføre, der har betyd-
ning for jer. At opøve intuitionen til at erkende åndelig sand-
hed bør være genstand for jeres stræben. Den eneste autoritet
er læren, ikke læreren; mange skoler er grundstødt på autorite-
tens klipper. Der eksisterer kun én autoritet – og det er ethvert
menneskes egen udødelige sjæl. Den er den eneste autoritet,
som bør anerkendes.

Lær at opfatte læren korrekt og se den, som det den er. En
del af den er skrevet for fremtidens mennesker, og den sande
betydning af denne Afhandling om de Syv Stråler vil først ved
slutningen af dette århundrede begynde at blive en del af men-
neskehedens [side 140] generelle kundskab, med mindre den
information, der gives nu, fremkalder større forandring, end
det overvågende Hierarki endnu anser for muligt. En del af
læren kan I alle få umiddelbar gavn af. Noget af den vil kaste
lys over den moderne psykologis problemer samt sammenkæ-
de de mange aspekter af videnskaben om sjælen. Disciple vil i
denne tid vokse ved at finde frem til det reservoir, der giver
næring til deres sjæl; de vil opdage, at kilden til deres styrke
skal findes i gruppeundervisning og i gruppestræben. Vi sko-
ler mennesker til at leve som sjæle og ikke til som børn at bli-
ve puslet om og draget omsorg for som i et beskyttet barne-
kammer, der fungerer efter regler og forskrifter. Som sjæle får
menneskene deres liv fra det universelle ocean og ikke fra en
lille speciel kilde. De bærer deres små krukker og finder vej til
dette ocean, og hver især fylder sin lille beholder med det, det
har behov for. I lyset fra jeres egen intuition og illuminerede
tænkeevne (udviklet og gjort anvendelig gennem meditation)
skal I tage det aspekt af læren, som passer og hjælper jer, og
fortolke det set i lyset af jeres eget behov og jeres egen vækst.

Tiden for personlighedskontakt, for personlig opmærksom-
hed og for personlige budskaber er forbi og har været det i no-

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



gen tid, undtagen i illusionens dal på det astrale plan. Dette er
et strengt budskab, men ingen oprigtig discipel vil misforstå
det. Fra dybet af sin egen erfaring og kamp ved han, at det er
sådan. Det er gruppen af mestre, Hierarkiet som helhed, der
har betydning samt dets samspil med menneskeheden; det er
mestrenes gruppe af disciple, der tæller, og dens relation på
det fysiske plan til de disciple på prøve, som discipelgruppen
kan se eksisterer i grupper over hele verden, uanset hvor enhe-
derne måtte befinde sig; det er den undervisning, der kan stil-
les til rådighed, samt dens indvirkning på den kollektive tænk-
ning hos menneskehedens tænkere, som er af vital betydning;
det er samspillet mellem den subjektive gruppe af verdensar-
bejderne og – på det ydre objektive plan – dem, der elsker
menneskeheden, som for os lærere synes at være af største
vigtighed. At tilfredsstille [side 141] individuel stræben, at op-
fylde aspiranters ønsker og at give næring til åndelig ambition
tiltaler os absolut ikke. Tiderne er for alvorlige og krisen for
akut.

Alligevel er det en kendsgerning, at der i dag findes grup-
per af aspiranter, der modtager særlig instruktion, samt discip-
le, der underkastes en særlig skoling. Men det må erindres (til
trods for de mange udsagn om det modsatte fra hengivne i
verden), at der i disse tilfælde ikke gives undervisning i, hvor-
dan enkeltheder i det personlige liv skal klares; særlige pro-
blemer angående helbred, økonomi og familieanliggender
hverken behandles eller overvejes; der gives heller ikke trøst
eller anvendes tid til at berolige eller tilfredsstille den ulige-
vægtige personlighed. Det er en skoling af aspiranter i teknik
for åndelig vækst, der varetages; forslag til korrektion af
skjulte faktorer, der skaber emotionelle tilstande, kan komme
på tale; meditation kan blive planlagt for at tilvejebringe be-
stemte resultater; der gives instruktion i de love, der styrer for-
eningen med sjælen; men der foretages intet, hvad angår per-
sonligheden. Disciplene må selv varetage problemerne vedrø-
rende personligheden. På grund af presset fra verdensarbejdet
har mestrene mindre og mindre tid at ofre, end ikke til deres
disciple. Hvordan kan da de, som ikke befinder sig blandt de
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accepterede disciple, forvente, at mesteren har tid til at be-
skæftige sig med deres småanliggender?

I fremtiden vil der fortrinsvis dannes grupper, som vil fun-
gere på et nyt grundlag, og nogle af disse nye »gruppe-organis-
mer« er allerede nu ved at blive dannet i verden. De befinder
sig endnu på forsøgsstadiet og kan antagelig vise sig at være
utilstrækkelige eller mindre vellykkede. Den undervisning,
der gives i disse nye grupper, de forslag der stilles, de eksperi-
menter i skoling, der sættes i gang, og den teknik, der instrue-
res i, bliver ikke givet personligt og privat til et enkelt gruppe-
medlem, for alt foregår åbent og kan læses, læres og overvejes
af enhver af de øvrige medlemmer i gruppen. Endnu findes
der nødvendigvis kun få af disse grupper, og de er meget små.
De har karakter [side 142] af forsøg, som skal vise, om det
skulle være muligt senere at lade de grupper, der er samlet om
en mester på de indre plan, træde frem på det ydre plan. Disse
grupper af accepterede disciple på den indre side er sensitive
organismer, og ethvert medlem af disse grupper, der er samlet
om en mester, er vidende om det, der angår hans meddisciples
åndelige udvikling, inden for den specielle gruppes radius,
hvori han selv befinder sig. Disse små forsøg med en forsigtig
gentagelse på det ydre plan er endnu i sin vorden. Det er en
slags prøve og en forsøgsvis bestræbelse, som kan slå fejl.
Medlemmerne af disse små ydre grupper (hvis medlemsskab
og gruppering kun er kendt af dem, som er en del af dem) må
være villige til at blive instrueret og udviklet som gruppeenhe-
der og indforstået med, at de øvrige medlemmer af gruppen er
vidende om deres fejltagelser og fremgang. De skal ligeledes
bevare fuldkommen tavshed om gruppens eksistens, og et
brud på denne tavshed medfører, at de udelukkes fra gruppen.
Enkeltpersonerne i disse grupper forsvinder i gruppens liv
som helhed. Medlemmerne skoles i gruppen, og gruppen sko-
les som en enhed, hvorved der ikke lægges vægt på den enkel-
te, men alene på gruppens samspil og vekselvirkning, dens in-
tegration og vækst. Kun de faktorer i den enkeltes liv, som
kunne hindre væksten af gruppelivet bemærkes og behandles.
Det er gruppens tone, gruppens farve og gruppens udvikling,
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som tæller hos dem, der underviser, og den enkelte betragtes
aldrig individuelt, kun i relation til gruppen. Det, der pålægges
ham at gøre, og den anvendte disciplin, er altsammen baseret
på ønsket om at bevare gruppebalancen og ikke på nogen som
helst personlig interesse i den enkelte. I dette eksperiment
prøves mennesket i praksis for at se dets egnethed. Det vil bli-
ve testet tidligt i sin status som enhed i gruppen. Såfremt det
består prøven og klarer denne forudsætning, beriges gruppen
og vokser derved. Såfremt prøven mislykkes for det, glider det
ud af gruppen, og en anden indtager dets plads, indtil gruppe-
enheden er bragt i harmoni og kompletteret, og alle de, der er
oprigtige og sande, upersonlige og mentalt afbalancerede,
selvforglemmende [side 143] og kærlige, kan arbejde sammen
i harmoni. Derefter kan de som gruppeenhed danne et brænd-
punkt for formidling af åndelig kraft til en nødlidende og ven-
tende verden.

Men det er vigtigt at erindre, at indstillingen hos den ind-
viede eller læreren, der underviser, er fuldstændig neutral og
upersonlig; han er vidende om sjælens lys og tilstand og om
den mentale tilstand, men han retter ikke sin opmærksomhed
mod aspirantens affærer på det fysiske plan eller mod en sko-
ling af hans emotionelle væsen og hans astrale udvikling. Ved
at klare deres egne affærer på det fysiske plan og deres egne
astrale idiosynkrasier lærer aspiranterne at blive mestre og
adepter. Dette må de gøre i deres egne sjæles lys og styrke. Vi,
som underviser, ville bryde loven og hindre deres udvikling,
såfremt vi forsøgte at fremtvinge tilstande, der må fremkom-
me naturligt. Vi ville også overstimulere deres lavere natur.
Hvornår vil aspiranterne lære, at lærerne og senior-disciplene,
som har fået dem betroet, kun arbejder på mentale plan og
med sjælen? Hvornår vil de forstå den kendsgerning, at før et
menneske har fået kontakt med sin egen sjæl og ligeledes har
lært at virke som en behersket tænker, kan vi kun gøre lidt for
ham? Atter siger jeg: vi er ikke interesserede i personligheder
og deres små anliggender. Vi har hverken tid eller lyst til at
blande os i et menneskes daglige livsform. Hvorfor skulle vi
det, når der er trykt og lært tilstrækkeligt til at optage et stræ-
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bende menneskes opmærksomhed gennem lange tider? Når et
menneske begynder at leve som en sjæl, og når dets bevidst-
hed har fjernet sig fra illusionens verden, kan det blive nyttigt.
Den første lektie, det må lære, er at få den rette sans for værdi-
er i tid og rum og at vide, at vi arbejder med sjæle og ikke ple-
jer personligheden.

Forekommer dette jer som en for hård udtalelse? Hvis I sy-
nes det, betyder det, at I endnu er noget selvcentrerede og be-
taget af jeres egen individuelle sjæl, som I endnu ikke er til-
strækkelig i kontakt med, men måske har fornemmet vibratio-
nen af og intet mere. I har endnu ikke det sande billede af ver-
dens behov, hvilket ville frigøre jer for jeres egen ambition, så
I var fri [side 144] til at arbejde, som vi (på den indre side) ar-
bejder uden tanke på selvet eller på åndelig lykke og uden øn-
ske om nogen selvvalgt opgave, uden længsel efter funklende
løfter om fremtidig succes, og uden usigelig længsel efter en
nænsom berøring af og kontakt med dem, der besidder en hø-
jere bevidsthed end vi selv. Såfremt også dette ligger over je-
res erkendelse, se da kendsgerningen i øjnene og forstå, at in-
gen vil bebrejde jer noget. Det viser kun, hvor I står, og at il-
lusionen på det astrale plan endnu trælbinder jer og leder jer
til at sætte personlige interesser over grupperealisering. Så
længe I vandrer på det plan og fungerer på det bevidsthedsni-
veau, er det ikke muligt at drage jer bevidst ind i mestrenes
grupper på de mentale plan. I er endnu for destruktive og per-
sonlige; I kunne nemt skade gruppen og forårsage vanskelig-
heder; I ville (gennem gruppestimuleringen) se ting med en
klarhed, som I endnu ikke er klar til og ville derved blive ned-
brudt. I har behov for at tage ved lære og acceptere vejledning
fra jeres egen sjæl og at lære at arbejde harmonisk og uperson-
ligt på det fysiske plan med den gruppe eller de grupper, som
jeres skæbne knytter jer til. Når I har lært lektien om selvfor-
glemmelse, når I intet søger for det personlige selv, når I står
fast på egne fødder og søger hjælp i jeres eget indre, og når
tendensen i jeres liv er samarbejde, så kan I gå fra iagttagerens
stadium til kommunikatorens. Dette vil ske, fordi man kan ha-
ve tillid til, at I udelukkende formidler det, som er upersonligt
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og virkelig konstruktivt, og som ikke vil nære den emotionelle
natur og tilfredsstille det begærende selv.

Et interessant punkt kan her bemærkes og et spørgsmål be-
svares. I En afhandling om Hvid Magi refererede jeg til to
grupper: iagttagere og kommunikatorer (den tredje gruppe lig-
ger uden for vort nuværende emne), og der blev stillet det
spørgsmål: Hvem skoler disse iagttagere og kommunikatorer?
Jeg vil gerne gøre det klart, at iagttagerne skoler sig selv eller
– mere præcist – hver enkelts sjæl skoler personligheden til
nøjagtig iagttagelse. Hvad angår kommunikatorerne, da skoles
disse langsomt og gradvis af senior-disciple, som arbejder fra
den subjektive side af [side 145] livet. Denne skoling sættes
aldrig i system på det fysiske plan, ej heller er de disciple, som
arbejder på det fysiske plan, beskæftiget med at skole grupper
af kommunikatorer til senere tjeneste hos Hierarkiet. Angåen-
de dette (som alt andet i det åndelige liv) skoler disciplen først
sig selv til at være modtagelig over for sin sjæl og derefter
skoler han sig selv til at være modtagelig over for den indre
gruppe af arbejdere, der senere, som et resultat af den indsats
han selv har taget initiativ til, uddanner ham til at blive kom-
munikator, en formidler. Det, der præger sådanne kommuni-
katorer, er mental klarhed, sand upersonlighed, åndelig tole-
rance og sparsomhed i anvendelse af ord ved udformning af
indtryk. Det bør erindres, at midt i den overflod af psykiske
skrifter, der strømmer ud i verden i dag, vil arbejdet for den
sande kommunikator være at beskæftige sig med Planen og
ikke med personligheder, med principper og ikke med indivi-
duelle mål, og at alle sådanne kommunikatorer vil være men-
tale typer, kanaler for Guds kærlighed og gruppebevidste. Der
vil intet forekomme i deres arbejde, som vil skabe separatis-
me, og intet som vil nære ilden til kontrovers, antagonisme el-
ler partigængeri. Der kan komme meget af værdi ad andre ka-
naler end gennem denne gruppe af kommunikatorer, og I kan
se hen til en øget strøm af inspirerede skrifter af høj kvalitet
og til en strøm af visdom fra sjælenes rige gennem de mange
hundrede, som er i kontakt med deres egen sjæl; også fra det
højeste niveau på det astrale plan vil der komme meget af høj
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kvalitet ad hengivenhedens kanaler, men intet af dette vil
stamme fra den gruppe af kommunikatorer, der er ved at dan-
nes. Endnu er kun en håndfuld personer beskæftiget med dette
arbejde, og den virkelige tilstrømning af kommunikatorer vil
først begynde om femten år.

Lad os vende tilbage til vore to spørgsmål og især til det
angående værdien af at studere strålerne. Jeg har følt det nød-
vendigt at skrive om dette emne af følgende årsager:

1. Nutidens psykologi befinder sig i en blindgyde. De mange
psykologiretninger har ydet deres bidrag til hele emnet, og alle
[side 146] har de værdi, for alle indeholder et aspekt af sand-
hed. Gennem dem er vi nået frem til en forbløffende viden om
mennesket, om dets instinkter og animale mekanismer, om
dets reaktioner over for omgivelserne og om dets sensitive ap-
parat; vi har lært meget om det underbevidste, hvorfra æld-
gamle racemæssige synder og viden, undertrykte komplekser
og latente begær såvel som højt organiserede psykiske reak-
tioner med kolossal kraft vælder op i det bevidste sind. Vi ved
meget om mennesket som en hel fungerende enhed, og om
den vekselvirkning, der foregår mellem nervesystemet, kirtel-
systemet, musklerne og deres udtryk, i form af kvalitet, karak-
ter, personlighed og omgivelser. Vi har således lært meget
vedrørende den sammensætning, som kaldes menneske, og
mennesket, som psykisk væsen såvel som animalt væsen, er
en påvist kendsgerning i naturen. Men mennesket, sjælen, for-
bliver stadig en spekulation, et håb, en tro. Sjælen som en
kendsgerning er endnu ikke bevist, og for at hjælpe sandheden
frem i lyset søger jeg at henlede nutidens tænkeres opmærk-
somhed på emnet om de syv stråler, sådan at lyset fra denne
esoteriske viden kan rettes mod videnskaben om psykologi.
Sådan kan arbejdet for åbenbaring hjælpes frem.

2. Er der dukket noget op i forskernes tanker, efterhånden som
de har studeret mennesket, er det den kendsgerning, at menne-
sket i det væsentlige er dualistisk. Psykologien har påvist, at
der i ethvert menneskes bevidsthed findes en følelse af duali-
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tet, at mennesket på mystisk vis er to væsener, og at det er
kampen mellem disse to, der har ført til alle de neuroser og
komplekser, som stiller store krav til rutinerede psykologers
dygtighed at løse op for. Den indviede Paulus refererede her-
til, da han talte om den evige kamp mellem kødets lyst og den
himmelske natur, og alle aspiranter, som er optaget af at kæm-
pe en intelligent kamp hen imod frigørelse, kan vidne om det
samme. Paulus fremhæver, at sejren vindes gennem Kristus,
og jeg giver et fingerpeg om vigtigheden af dette studium om
de syv stråler, når jeg siger, at disse syv stråler esoterisk set er
det syvfoldige udtryk for den kosmiske [side 147] Kristus, den
anden person i treenigheden. Forvirrede mænd og kvinder går
i tusindvis til psykologernes klinikker, bærende på byrden af
deres dualistiske natur, og psykologer i tusindvis erkender
denne dualitet og søger at forene de adskilte aspekter. Når
man forstår de syv strålers sande natur, og når man forstår, at
deres virkning på menneskeheden giver sig udtryk som de syv
mennesketyper, da kan vi nærme os emnet om menneskets
dualitet med større intelligens. Vi vil da bedre kunne opfatte
naturen af de kræfter, som udgør en af disse dualiteter. Dette
er den sande esoteriske videnskab. Videnskaben om de syv
kvaliteter eller stråler og deres virkning på de utallige former,
som de danner og beliver, er den kommende nye tilnærmelse
til den korrekte metode for skoling og udvikling af den men-
neskelige familie. Nutidens eksoteriske videnskab ved meget
om den ydre form – eller stof-aspektet – og dens elektriske na-
tur. Esoterisk videnskab ved meget om naturen af de subjekti-
ve energier og de kvaliteter, som farver og betinger denne
form. Når disse to former for kundskab kombineres forstan-
digt, vil vi udvikle en mere sand og mere nøjagtig psykologi
samt en ny videnskab om menneskets kultur. Da vil arbejdet
med at forene selve mennesket – mennesket, den psykiske en-
titet og mennesket, den betingende sjæl – hurtigt gå fremad.

3. Viden om strålerne og deres kvaliteter og energier vil brin-
ge megen oplysning til dem, som arbejder inden for de for-
skellige videnskaber. Alle videnskaber befinder sig på en af
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strålerne, og en videnskab er bogstaveligt talt det lys, en stråle
kaster over et specielt område af den guddommelige manife-
station. De fire naturriger er legemliggørelser af fire store livs-
væsener, som hver især befinder sig på en af de fire mindre
stråler. Det væsen, som udgør det fjerde naturriges eller men-
neskerigets liv (idet dette rige betragtes som en særskilt orga-
nisme ligesom menneskets legeme eller personlighed er en
særskilt organisme, der lader sig adskille fra det som sjæl), be-
finder sig på femte stråle. Det væsen, som på lignende måde
besjæler det tredje rige, [side 148] dyreriget, vibrerer med
sjette stråle. Det væsen, som er et udtryk og en virksom kraft
for hele planteriget, findes på den fjerde stråle. Således har vi:

Menneskehed. . . . . 4. rige. . . . 5. stråle. . . . Konkret viden.
Dyr. . . . . . . . . . . . . 3. rige. . . . 6. stråle. . . . Hengivenhed opad eller

fremad.
Planter. . . . . . . . . . 2. rige. . . . 4. stråle. . . . Harmoni og skønhed.
Mineraler. . . . . . . . 1. rige. . . . 7. stråle. . . . Organisation og ritual.

Disse udsagn siger jer ikke meget på nuværende tidspunkt,
men vi skal senere analysere dem, når vi når frem til en mere
detaljeret beskrivelse af disse stråler. Her giver jeg blot et hel-
hedsindtryk. Ikke desto mindre fremgår det tydeligt, at når den
energikvalitet, der gennemtrænger og besjæler et specielt na-
turrige, erkendes og accepteres af videnskaberne (om end kun
som hypotese), da kommer meget for dagens lys, hvad angår
den ydre form, som er kvalificeret ved en særlig kraft og et
særligt liv.

For eksempel er der en bestemt årsag til, at størstedelen af
vestens vilde blomster og haveblomster, i særdeleshed dem,
der blomstrer om efteråret, nu for tiden forekommer i gule og
orange nuancer; den samme årsag ligger til grund for den
mentale kvalitet hos de senere underracer i den ariske race så-
vel som for denne kvalitets fremherskende tone under den ari-
ske epoke. Indflydelsen fra den fjerde stråle for harmoni og
skønhed og den udviklende kraft fra den femte stråle for viden
(synonym med sammensmeltningen af intuition og intellekt i
det højt udviklede menneske) har en bestemt virkning på plan-
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teriget og på menneskets aura. Begge har en gul-orange ud-
stråling. Jeg nævner dette for at illustrere, hvordan en stråles
kraft kommer til udtryk i den ydre verden, samt for at tilken-
degive værdien af den esoteriske viden, når den anvendes ek-
soterisk.

Den blå stråle for hengivenhed passerer nu over i den vio-
lette [side 149] stråle for det, vi kalder ceremoniel. Hvad bety-
der disse ord? Ganske enkelt, at universets store musiker skif-
ter toneart, lader en anden tone lyde, og får således hjulet til at
dreje på en anden måde, og svinger den violette stråle, den
store tone G, ind i manifestationens bue. Disse stråler bringer
med sig – i alle naturrigerne – alt det, der er i harmoni med
dem: Mennesker, devaer af højere eller lavere orden, elemen-
taler af både ønsket og uønsket natur, blomster, frugter og
planteliv af særlig slags samt dyr og former af forskellig art.
Det er en stråles tilbagetrækning, der signalerer den endelige
udslettelse af nogle specielle former, nogle dyrearter, og fører
til, at nogle plantearter dør ud. Af den grund findes forvirring
blandt nutidens videnskaber. Den proces, der kendetegner
strålens indtræden, foregår langsomt, som alt i naturen, og det
samme gælder tilbagetrækningsprocessen. Samtidig med en
ny stråles cykliske fødsel og fremkomst, trækker den stråle,
der er virksom ved den nyes komme, sig langsomt tilbage til
sin kilde.

Nu for tiden toner den sjette stråle bort og drager med sig
alle de former, hvis grundtone er blå – for eksempel de men-
nesker, som med hengivenhed (malplaceret eller ej) fulgte et
eller andet mål, en person eller idé. Med denne stråle forsvin-
der således de, som vi kalder fanatikere, dvs. de, som med en-
sidig nidkærhed arbejder hen imod et mål, de fornemmer.
Mange af de blomster, I nu fryder jer over, dør ud, klokke-
blomst, hyacint og oliventræet for eksempel; safiren vil blive
sjælden, og turkisen vil miste sit skær. Blomster med violet
farve – lavendel og purpur – vil blive fremherskende. Bag alt
dette ligger en dyb hensigt.

I sit tætteste aspekt rummer det fysiske plan kun få mysteri-
er for nutidsmennesket; det har viden om disse ting. Men det
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fysiske plans mere subtile niveauer ligger skjult og bliver
menneskets næste forskningsområde. Den ceremonielle stråle
bringer de metoder med sig, hvorved denne viden kan erhver-
ves og åbenbares, sådan at alle kan opnå den, og ikke blot be-
læste og [side 150] okkultister. De tre højere æteriske niveau-
er med deres beboere venter på at blive alles eje, og med disse
beboere kommer den første tilnærmelse.

På nuværende tidspunkt er det muligt at forudsige visse be-
givenheder, som vil finde sted i løbet af de næste et hundrede
år.

For det første vil, om cirka ti år, den første æter med alt,
som er sammensat af dette stof, blive anerkendt som en viden-
skabelig kendsgerning, og de intuitivt arbejdende videnskaber
vil kunne erkende dette plans devaer. Mennesker, der inkar-
neres på den syvende stråle, vil besidde øjne, der ser; de vil
kunne se de purpurfarvede devaer samt det æteriske legemes
lavere devaer.

For det andet, når Han, som både engle og mennesker ven-
ter, vil komme nær det fysiske plan, vil Han bringe med sig
ikke blot nogle af de høje væsener og mestrene, men også
nogle af de devaer, som står for deva-evolutionen, sådan som
mestrene står for den menneskelige evolution. Glem ikke, at
den menneskelige evolution kun er en af mange, og at også
devaerne befinder sig i en kriseperiode. De er blevet kaldet til
at nærme sig menneskeheden, for med deres højere vibration
og fremragende viden at forene deres kræfter med menneske-
hedens med det formål at fremme de to evolutioner. Devaerne
har meget at bidrage med, med hensyn til farve og lyd, idet de
påvirker menneskers og dyrs æteriske legemer. Når det, de har
at give, er opfattet af menneskeheden, vil der ikke mere fore-
komme fysiske sygdomme, og opmærksomheden vil rettes
imod svaghederne i det astrale eller emotionelle legeme.

De fire æteres violette devaer danner, som I kan forestille
jer, fire store grupper med syv underafdelinger. Disse fire
grupper arbejder med de fire mennesketyper, der for tiden er
inkarneret, idet det er en kendsgerning, at der på intet tids-
punkt i denne runde er inkarneret mere end fire menneskety-
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per på én gang. Fire stråler dominerer i enhver given periode;
den ene lidt mere kraftig end de øvrige tre. Med dette mener
jeg, at kun fire stråler er i fysisk inkarnation, mens alle syv ty-
per naturligvis [side 151] findes på sjælens plan. Dette begreb
ses i de fire kaster i Indien, og I vil kunne finde disse fire ty-
per overalt. De fire devagrupper er en skare af herrens tjenere,
og det er deres specielle arbejde at kontakte mennesker og yde
dem en bestemt og eksperimentel skoling.

Devaerne vil instruere i farvernes virkning ved healing af
sygdom, især i virkningen af det violette lys, der kan mindske
menneskets sygdomme, samt i at kurere dem for lidelser på
det fysiske plan, som har deres oprindelse i det æteriske lege-
me eller dubletten.

Devaerne vil lære menneskene at se æterisk ved at hæve
den menneskelige vibration gennem indvirkning fra deres
egen.

Devaerne vil bevise for verdens materialistiske tænkere, at
der virkelig eksisterer overbevidste stadier – ikke blot over-
menneskelige – og de vil også gøre den hidtil ikke anerkendte
kendsgerning klar, at foruden menneskene har andre væsener
hjemsted på jorden.

Devaerne vil også undervise om intoneringen af de toner,
der svarer til de violette nuancer, og gennem denne intonering
sætte menneskene i stand til at anvende æterne, sådan som de i
dag anvender det fysiske plans stof til deres forskellige behov.

Devaerne vil således gøre det muligt for menneskene at be-
herske æterne, hvilket har til følge, at tyngde for dem vil
transmuteres, og al bevægelse vil intensiveres, blive hurtigere,
mere glidende, lydløs og derfor mindre trættende. Når menne-
skene behersker de æteriske niveauer, vil træthed aftage, over-
gang mellem tilstande ske hurtigere, og de vil evne at tran-
scendere tid. Så længe denne profeti ikke er en kendsgerning i
bevidstheden, vil dens betydning være uklar.

Devaerne vil endvidere lære menneskene, hvordan de bedst
tilfører legemet næring, og hvordan de kan drage fornøden
næring fra de omgivende ætere. Menneskene vil i fremtiden
koncentrere sig om sundhedstilstanden i det æteriske legeme,
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hvorved det tætte fysiske legemes funktion praktisk talt vil fo-
regå automatisk. [side 152]

Devaerne vil sætte menneskene i stand til – som menneske-
hed og ikke som enkeltindivider – at udvide deres bevidsthed
til også at omfatte det, der ligger over det fysiske. Glem ikke i
fuldbyrdelse heraf den vigtige kendsgerning, at videnskaben
vil opdage det væv, der skiller det fysiske plan fra det astrale
plan, og dette vævs formål vil endelig blive anerkendt. Sam-
men med denne opdagelse vil menneskene få evne til at gen-
nemtrænge vævet og således bevidst skabe forbindelse med
det astrale legeme. En ny forening af væsentlig betydning vil
være fuldbyrdet.

Hvad vil der yderligere ske, og på hvilken måde vil tilnær-
melse til disse devaer foregå?

I løbet af de kommende femten år vil menneskene mere og
mere, ofte underbevidst, modtage særlig undervisning af de
devaer, de er knyttet til. Dette vil i begyndelsen finde sted te-
lepatisk. Nutidens læger modtager megen information fra vis-
se devaer. Der eksisterer to højtstående devaer, som tilhører
den grønne gruppe på de mentale plan, og som deltager i dette
arbejde, og nogle læger får subjektivt megen viden fra en vio-
let deva, der virker på det fysiske plans atomare underplan, og
som bistås af en deva fra det kausale plan, der arbejder med
eller gennem lægernes egoer. Efterhånden som menneskene
lærer at fornemme og erkende disse devaer, vil der blive givet
mere og mere undervisning. De underviser på tre måder:

a. Ved hjælp af intuitiv telepati.
b. Ved at tilkendegive farve, der på denne måde viser fuldbyr-

delsen af visse ting.
c. Ved bestemte melodiske lyde, der forårsager vibrationer i

æterne, som på deres side frembringer former.

Menneskehedens udvidede syn vil observere, at æteren i sidste
instans rummer mere substans, end det nu antages, og efter-
hånden som det æteriske syn øges, vil man erkende, at æterne
bogstaveligt består af det fysiske plans stof. Når et menneske
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derfor under sygdom vil påkalde en deva, og når denne deva
er i stand [side 153] til at tilintetgøre sygt væv ved at frem-
bringe en tone, som vil resultere i, at det inficerede væv elimi-
neres, og når der på grund af vibrationens tilstedeværelse syn-
ligt dannes nyt væv, da vil tilstedeværelsen af disse devaer bli-
ve almindeligt erkendt, og deres evner vil blive anvendt.

På hvilke måder vil deres tilstedeværelse blive erkendt og
deres evner benyttet?

Først og fremmest ved, at det menneskelige øje udvikles på
afgørende måde, sådan at det kan se det, der nu ikke kan ses.
Udviklingen bevirker en forandring inde i øjet, men ikke til en
form for clairvoyance.

Dernæst vil man gennem vedvarende forsøg med invoka-
tioner og ved at anvende dem som et middel til påkaldelse op-
dage devaerne. Denne udvikling må man dog nærme sig med
varsomhed, idet det for en ubeskyttet kan føre til ulykke. Her-
af følger nødvendigheden af at leve et rent liv, at lære beskyt-
tende invokationer og formler samt at lære kirkens og frimure-
riets beskyttende evne. Glem ikke, at der eksisterer onde væ-
sener på andre plan end det fysiske, at de kan respondere på
analoge vibrationer, og at de invokationer, som påkalder en
deva, såfremt de ikke intoneres rigtigt, kan påkalde et væsen,
der vil virke tilintetgørende. I ritual ligger beskyttelse. Derfor
lægges der vægt på kirkelige handlinger og frimureriets ritua-
ler, noget som vil tage til snarere end tage af, efterhånden som
årene går. Invokationers virkning vil senere blive kendt.

Ethvert enkelt menneske vibrerer i en eller anden speciel
rytme. De, som kender og udfører clairvoyant og clairaudient
arbejde, ved, at alt stof udsender lyde, at alt stof pulserer, og at
alt stof har sin egen farve. Ethvert menneske kan derfor op-
øves til at frembringe en eller anden speciel lyd; ved at skabe
denne lyd, toner en farve frem i det, og kombinationen af dis-
se to angiver en rytme, som helt og holdent er dets egen.

Ethvert menneske i menneskeheden befinder sig på en af de
syv stråler; derfor vil én farve og én tone være fremherskende,
og gradueringer og nuanceringer i tone og farve er utallige.
Enhver [side 154] stråle har sine understråler, som den domi-
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nerer over, idet den virker som den synteseskabende stråle.
Disse syv stråler er forbundet med spektrets farver. Det er
røde, blå, gule, orange, grønne og violette stråler. Dertil kom-
mer den indigo stråle, som sammenfatter dem alle. Der er de
tre hovedstråler – rød, blå og gul – og de fire underfarver,
som, i den monade, der udvikler sig, svarer til den åndelige
triade og den lavere kvaternitet. Vort systems Logos koncen-
trerer sig om kærlighedsaspektet, det blå aspekt. Dette – som
en syntese – manifesterer sig som indigo. Dette spørgsmål
med hensyn til strålerne og deres farver kan virke forvirrende
på enhver nybegynder. Jeg kan kun angive nogle tanker, men
ved at samle antydninger, vil forståelsen indfinde sig. Forkla-
ringen ligger i farvers lighed, der nødvendigvis medfører lig-
hed i tone og rytme. Derfor, når et menneske befinder sig på
den røde og den gule stråle, med den røde som dets hovedstrå-
le, og træffer et andet menneske, som befinder sig på den blå
og den gule stråle, med en sekundær lighed til den gule, kan
der muligvis være genkendelse. Men møder et menneske på
den gule og den blå stråle, med gul som sin hovedfarve, en
broder på den gule og den røde stråle, er genkendelsen umid-
delbar og gensidig, da hovedfarven er den samme. Når denne
fundamentale årsag til forening eller adskillelse forstås bedre,
vil også sekundær-farverne bringes til at virke som mødested
til gensidig gavn for de involverede parter.

Farverne rød, blå og gul er primærfarver og kan ikke redu-
ceres. De er de tre hovedstrålers farver.

a. Vilje eller magt. . . . . . . . . . rød
b. Kærlighed-visdom.. . . . . . . blå
c. Aktiv intelligens. . . . . . . . . gul

Derefter har vi understrålerne:

d. Orange
e. Grøn
f. Violet
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og den synteseskabende stråle indigo.

[side 155]

4. Det er naturligvis i menneskenes interesse, at et studium af
strålerne øver den største tiltrækning. Det er dette studium,
som vil tilskynde og vække psykologer til sand forståelse af
mennesket. Ethvert menneske befinder sig på en af de syv
stråler. Dets personlighed findes på én af dem i hver inkarna-
tion, men strålen varierer i overensstemmelse med egoets eller
sjælens stråle. Efter den tredje indvielse anbringer (hvis man
kan bruge et sådant upassende udtryk) det sin sjæl på en af de
tre hovedstråler, skønt den indtil da befandt sig i en af de syv
strålegrupper. Med denne ophøjede indstilling stræber det ef-
ter monadens væsentlige enhed. Den kendsgerning, at der fin-
des syv stråletyper, indebærer store implikationer, og det, at
emnet er så indviklet, forvirrer begynderen.

En stråle giver gennem sin energi særlige fysiske tilstande
og bestemmer kvaliteten af den astral-emotionelle natur; den
farver det mentale legeme; den regulerer fordelingen af energi,
idet strålerne kendetegnes ved varierende vibrationsgrad, og
styrer et specielt center i legemet (forskelligt for hver stråle),
hvorigennem fordelingen sker. Enhver af strålerne virker pri-
mært gennem ét center og gennem de resterende seks i særlig
rækkefølge. Strålen prædisponerer et menneske til en vis styr-
ke og svaghed og sætter dets begrænsninger såvel som udsty-
rer det med evner. Den styrer den måde, som er karakteristisk
for dets relation til andre mennesketyper, og er ansvarlig for,
hvordan det som form reagerer over for andre former. Den be-
tinger dets farve og kvalitet, dets generelle indstilling på per-
sonlighedens tre plan, og den former dets fysiske fremtoning.
Visse mentale indstillinger er lette for én stråletype og vanske-
lige for en anden, og heraf kommer, at personligheden i ud-
vikling veksler fra stråle til stråle, fra liv til liv, indtil alle kva-
liteter er udviklet og kommet til udtryk. Visse sjæle befinder
sig inden for bestemte aktivitetsområder på grund af deres
stråle-skæbne, og et specielt virkefelt forbliver relativt det
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samme gennem mange inkarnationer. En leder eller statsmand
har tilegnet sig dygtighed i sin beskæftigelse gennem mange
forsøg inden for dette [side 156] område. En verdenslærer har
undervist gennem lange tidsperioder. En verdensfrelser har
gennem mange inkarnationer haft den opgave at frelse. Når et
menneske har tilbagelagt to tredjedele af sin evolutionære vej,
så vil dets sjæls stråletype begynde at dominere personlighe-
dens stråletype og vil således styre retningen for dets udtryk
på jorden, ikke i (såkaldt) åndelig forstand, men med hensyn
til at prædisponere personligheden til visse aktiviteter.

Derfor er viden om strålerne og deres kvaliteter og aktivite-
ter set ud fra et psykologisk standpunkt af grundlæggende be-
tydning, og derfor er denne afhandling skrevet.

5. Befolkningsgrupper, organisationer, nationer og grupper af
nationer er alle et resultat af stråleaktivitet og magnetisme.
Følgelig er det værdifuldt at have en forståelse af de kræfter,
som vælder frem fra det guddommelige skabende centrum, og
som vi kalder strålerne, for at kunne forstå de store menneske-
massers kvalitet og natur og skæbne. De syv planeter styres
hver af en af strålerne. Lande (betragtet uafhængigt af nationa-
litet) er ligeledes et resultat af stråleaktivitet, og af den grund
kan betydningen af emnet ikke overvurderes.

Spørgsmål 5: Hvilken betydning har sjælens enestående
kvaliteter: sansning, bevidsthed eller erkendelse, lysets
energi?

Vi vil nu overveje vort sidste spørgsmål, og jeg vil med al-
mindelige udtryk – nødvendigvis begrænset af sprogets util-
strækkelighed – antyde over for jer betydningen af de frem-
herskende sjælskvaliteter.

a. Sansning, eller sensitiv respons på kontakt, og med dette
menes efterfølgende vækst i viden.

b. Bevidsthed, erkendelse af omgivelserne, og udvikling af
redskaber, hvorved bevidstheden i tiltagende grad kan ud-
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vikles. [side 157]
c. Lys eller udstråling, virkningen af samspillet mellem livs-

enheder og omgivelserne.

Det første punkt, jeg her peger på, er vanskeligt at opfatte for
den, der ikke er en indviet eller ikke er accepteret discipel af
højere grad. Sjælen er den faktor i stoffet (eller snarere det,
der opstår af kontakten mellem ånd og stof), som frembringer
sanset respons, og det, vi kalder bevidsthed i dens varierende
former; den er også den latente eller subjektive væsentlige
kvalitet, som giver sig til kende som lys eller lysende udstrå-
ling. Den er det »selvlysende inde fra«, som er karakteristisk
for alle former. Stof i sig selv og i dets udifferentierede til-
stand, førend det gennem skabelsesprocessen gøres aktivt, be-
sidder ingen sjæl og besidder derfor ikke egenskaber som re-
spons og udstråling. Det er først, når disse to – i skabelses- og
udviklingsprocessen – er bragt i forbindelse med hinanden og
sammensmeltet, at sjælen virkelig træder til og giver disse to
guddommelige aspekter mulighed for at manifestere sig som
en treenighed, samt en chance til at demonstrere sansende ak-
tivitet og magnetisk udstrålende lys. Alt, hvad vi vil fastholde
i denne afhandling, må vi nærme os set ud fra en synsvinkel
om menneskets evolution, og derfor kunne det fastslås, at re-
aktionsapparatet (menneskets formnatur) først fuldbyrder hele
sin skæbne, når sjælsaspektet dominerer, og først da vil sand
magnetisk udstråling og den rene lysudstråling blive mulig.
Symbolsk er mennesket i de tidlige stadier af den menneskeli-
ge evolution, set ud fra bevidsthedens synsvinkel, relativt ude
af stand til at respondere samt er ubevidst, ligesom stoffet er
det i dets tidlige stadier af den formdannende proces. Opnåel-
se af fuld bevidsthed er naturligvis målet for evolutionspro-
cessen. Det uudviklede menneske – igen symbolsk udtrykt –
hverken udsender eller skaber noget lys. Lyset i hovedet er
usynligt, selv om de clairvoyante forskere vil kunne se det
svage lysskær i de bestanddele, der udgør legemet, og det lys,
der er skjult i de atomer, der udgør formnaturen.

Efterhånden som evolutionen fortsætter, intensiveres disse
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[side 158] svage punkter af »mørkt lys« i deres skær; lyset i
hovedet blusser op med mellemrum i løbet af gennemsnits-
menneskets liv og bliver til et skinnende lys, når han betræder
discipelskabets vej. Når han bliver en indviet, er atomernes lys
så strålende og lyset i hovedet så intenst (med en parallel sti-
mulering af kraftcentrene i legemet), at lyslegemet viser sig.
Dette lyslegeme bliver til sidst fuldt synligt og mere fremtræ-
dende end det tætte håndgribelige fysiske legeme. Det er i det-
te lyslegeme, at den sande gudesøn bevidst dvæler. Efter tred-
je indvielse intensiveres det dualistiske lys og udvikler en
endnu større glans, idet det blandes med åndens energi. Dette
er i virkeligheden ikke en optagelse af eller en forening med et
tredje lys, men er stoffets lys og sjælens lys, der flammer op
til større stråleglans som følge af åndens åndedrag. Der er tid-
ligere angivet noget om dette lys i »En afhandling om Kos-
misk Ild«. Studér dette og prøv at forstå betydningen af denne
proces. Ved at forstå disse lysaspekter opnås et sandere billede
vedrørende naturen af disse ild i det menneskelige udtryk for
guddommelighed.

Det må aldrig glemmes, at det er alle tings sjæl, anima
mundi, sådan som den kommer til udtryk i alle fire naturriger,
der giver vor planet dens lys i himlen. Planetens lys er sum-
men af det lys, svagt og ubestemt, som findes i alle atomer af
det udstrålende eller vibrerende stof eller substans, som alle
former i alle naturriger består af. Hertil kommer, at der i pla-
neten og ligeledes i ethvert naturrige findes en korrespondan-
ce til det æteriske legeme med dets centre af udstrålende ener-
gi, som ligger bag eller som »understøtter« den ydre fysiske
form. Menneskets æteriske legeme er en bestanddel af det pla-
netariske æteriske legeme og udgør dets mest forædlede og
højest udviklede aspekt. Efterhånden som æonerne går, tager
lyset, der stråler ud fra planeten, til i styrke. Dette betyder ikke
nødvendigvis, at en beboer på Neptun ville kunne se vor pla-
net stråle mere og mere klart, skønt dette virkelig finder sted i
få tilfælde i universet. Men det betyder, ud fra en clairvoyant
synsvinkel, at planetens æteriske legeme vil vokse i levende
udstråling og pragt, idet udstrålingen [side 159] mere og mere
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vil være udtryk for sjælens sande lys.
Sjælen er essentielt set lys, både bogstaveligt set som vibra-

tion samt filosofisk set som værende den rette formidler af vi-
den. Sjælen er også lys symbolsk set, idet den er lig solens
stråler, der strømmer ud i mørket; sjælen forårsager åbenba-
ring ved hjælp af hjernen. Den sender sit lys ind i hjernen, og
sådan oplyses Vejen mere og mere for mennesket. Hjernen er
lig sjælens øje, som ser ud i den fysiske verden; på samme
måde er sjælen monadens øje, og i besynderlig og okkult for-
stand udgør det fjerde naturrige på vor planet den planetariske
guddoms øje. Hjernen reagerer på de syv sanser:

1. Høresans 5. Lugtesans
2. Følesans 6. Tænkning, sund fornuft
3. Synssans 7. Intuition eller den synteseskabende sans
4. Smagssans

Gennem disse syv sanser muliggøres kontakten til stoffets og
åndens verden. På ejendommelig måde svarer de syv sanser på
det fysiske plan til de syv stråler og er nært knyttet til og styret
af dem. Den følgende tabel giver en antydning, og det er det,
der er tilsigtet.

1. Høresans.. . . 7. stråle. . . Magi. . . . . . . . . . . . . . Magtord
2. Følesans. . . . 1. stråle. . . Tilintetgører. . . . . . . . Guds finger
3. Synssans. . . . 3. stråle. . . Vision. . . . . . . . . . . . . Guds øje
4. Smagssans. . 6. stråle. . . Idealisme.. . . . . . . . . . Folkeslags begær
5. Lugtesans. . . 4. stråle. . . Kunst.. . . . . . . . . . . . . Åbenbaringens skønhed
6. Intellekt. . . . 5. stråle. . . Tænkning. . . . . . . . . . Gudsviden
7. Intuition. . . . 2. stråle. . . Kærlighed-visdom. . . Gudsindsigt

Gennem magtord skabtes verdenerne i rækkefølge, og herren
for strålen for ceremoniel magi tilvejebringer orden i den gud-
dommelige organisme. [side 160]

Ved at anvende Guds finger i det styrende og kraftfulde ar-
bejde, får vi den cykliske tilintetgørelse af former, sådan at
guddommens manifestation kan vokse i kraft og skønhed. Så-
ledes gennemfører herren for magt eller vilje opgaven med at
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tilintetgøre, hvorved der tilvejebringes skønhed og åbenbaring
af Guds vilje og hans velsignelsesrige hensigt.

Ved hjælp af Guds øje skinner lyset på solens og planeter-
nes vej såvel som på menneskets vej. Herren for tilpasning og
intellekt udarbejder med intelligens den guddommelige idé og
plan og bringer den til udtryk og objektivitet.

Når »alle folkeslags begær« kommer, og den kosmiske Kri-
stus står åbenbaret, vil alle mennesker og alle levende væsener
i okkult forstand »smage« eller tage del i den store hændelse,
og herren for strålen for hengivenhed og idealisme vil se fuld-
byrdelsen af sit værk og være »tilfreds«.

Herren for den fjerde stråle for harmoni, skønhed og kunst
vil også føje sin del til det store skaberværk, og man vil opda-
ge, at den mysteriøse åbenbaring, som vi kalder skønhed, der
er vanskelig at følge til sit udspring, bl.a. er udtrykt i den sub-
tile kvalitet, for hvilken »lugtesansen« i animal forstand er
symbol. Den store søgen og dét esoterisk at »følge et spor« vil
være slut. Den fjerde stråle er i særlig grad vejen for den sø-
gende, for forskeren og for den sensitive, der gengiver skøn-
hed. Den jødiske nation er nært forbundet med den fjerde strå-
le og den fjerde rodrace, og deraf følger deres fremtrædende
position i den nutidige kunstens verden og også betydningen
af deres endeløse symbolske vandring og søgen.

Når gudsviden er til stede generelt (og her menes ikke
kendskab til eller viden om et højtstående væsen, men en gud-
dommelig alvidenhed, der udtrykkes ved menneskets mellem-
komst), vil herren for konkret viden, som er legemliggørelsen
af det mentale eller femte princip, opleve sit værk bragt til af-
slutning. Han stimulerer menneskehedens sans for indre viden
og nærer bevidsthedsaspektet i naturrigerne under det menne-
skelige, idet han således udvirker stoffets respons på ånd og
tilvejebringer [side 161] fortolkningen af det, som der har væ-
ret en sanset forbindelse med.

Intuition er bogstavelig talt den umiddelbare opfattelse af
sandheden som en syntese, sådan som den dybest set består,
og herren for anden stråle vil bringe hele evolutionsprocessen
til afslutning ved i menneskeheden at udvikle den fuldendte
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indsigt, som vil gøre ethvert menneske til en perfekt og intelli-
gent medarbejder af Planen.

Et grundigt studium af disse strålekræfter i relation til det
skabende arbejde og til fremme af Planen (for så vidt som vi
på nuværende tidspunkt kan opfatte den) vil åbenbare, hvor
nøje hele opbygnings- tilintetgørelses- genopbygningsproces-
sen er knyttet til de tre sjælskvaliteter – sansning, bevidsthed
og erkendelse – og vil vise, hvordan spørgsmålet om lys, som
jeg netop har beskrevet, har afgørende relation til vor evne til
at fortolke og forstå disse tre kvaliteter.

Bevidsthed angår, i den esoteriske lære, formaspektets re-
aktion i de tre naturriger under det menneskelige:

1. I forhold til den verden af levende, vibrerende og magneti-
ske former, som hver form er nedsænket i. Enhver form på-
virker gennem sin udstråling alle andre former, og reaktio-
nen på omgivelserne vil svare til formens kvalitet og til
dens udviklingsmæssige status.

2. I forhold til kræfternes subjektive verden, som vi kalder
den æteriske verden. Alle former i alle fire naturriger rea-
gerer således i nogen grad og på en eller anden måde.

3. I forhold til kvalitetens eller begærets verden. Alle former i
alle naturriger reagerer under ét over for det guddommelige
tilskyndelses- eller begæraspekt, som er basis for hele evo-
lutionsprocessen. Dette betragtes som en tilskyndelse og
styres mere eller mindre selv af den menneskelige familie;
det følges blindt af formerne i de andre naturriger, som rea-
gerer på disse forskellige tilskyndelser i overensstemmelse
med deres reaktionsmekanismes natur.

[side 162]

Når vi beskæftiger os med indstrømningen af mental energi og
med de kræfter, der udgår fra det mentale femte plan (højere
tænkeevne, lavere tænkeevne og den egoiske intelligente en-
hed), da træder vi mere afgjort ind i området for selve den
menneskelige evolution, og det vage ord »bevidsthed« kan
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meget vel blive erstattet af ordet »bevidst viden«. Mennesket
har viden i varierende grad, og det er kun mennesket, der véd,
at det véd. Menneskets reaktionsapparat reagerer over for og
påvirkes af alle de kontakter, som formerne under den menne-
skelige reagerer over for, derudover er det vidende om sin
egen eksistens, og dets reaktionsmekanisme er i stand til at
reagere, ikke blot over for ydre tilskyndelser, men også over
for impulser, der udgår fra dets indre, fra det såkaldte selv,
samt fra den verden for indre iagttagelse og mystisk vision,
som synes lukket for alle livsformer under den menneskelige.

I et større perspektiv, som vi ikke skal beskæftige os med i
denne afhandling, så er planeten et responsapparat for et væ-
sen, der står højt over mennesket, og dette væsen responderer
bevidst på indvirkninger, der kommer fra solsystemet som
helhed samt fra visse stjernebilleder (der er livsvæsener), som
vort solsystem er forbundet med. På lignende måde fungerer
Sol-Logos ved hjælp af det gigantiske responsapparat, hvis
grænse er afhængig af solsystemets indflydelsessfære. Enhver
form, fra det allermindste atom til et umådeligt stort stjernebil-
lede, er legemliggørelsen af et livsvæsen, der ytrer sig som be-
vidsthed, erkendelse og responderende sans gennem en eller
anden art af responsmekanisme. Således oplever vi skabelsen
af et univers, hvis livsvæsener gensidigt påvirker hinanden og
er indbyrdes forbundne; alle er bevidste, nogle af dem selvbe-
vidste og andre gruppebevidste, men alle har deres rod i det
universelle sind, alle besidder sjæle, og alle repræsenterer
aspekter af det guddommelige liv.

Liv, kvalitet, tilsynekomst forbliver således den primære
treenighed. Tilsynekomst er den objektive side, og former er
ned gennem tiderne blevet studeret videnskabeligt, analyseret
og [side 163] klassificeret. Nu vender vi os indad og er intro-
spektive og begynder en cyklus, hvor kvalitetens og betydnin-
gens verden vil blive underkastet en lignende forskning og
klassificering. Dette vil resultere i, at der opstår nye livsværdi-
er, som vil berige vor forståelse, og som igen vil resultere i til-
tagende intuition, der træder i stedet for intellektet.

Jeg vil indtrængende bede alle leve mere i betydningens
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verden og mindre i tilsynekomsternes verden. Det er en mere
sand verden med mindre illusion. Når forståelsen er udviklet,
når mennesket har lært at se ned under overfladen og har ud-
viklet sand vision, da vil sjælens kvalitet i tiltagende grad
fremkomme i alle former, og tilsvarende vil formnaturens
magt træde i baggrunden. Det er menneskehedens privilegium
at åbenbare denne betydningens verden, og alle sande esoter-
isk studerende burde være pionerer på dette område. [side
164]
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[side 165-166]

KAPITEL III

Ti grundlæggende kendsgerninger

1. Der er ét liv.
2. Der er syv stråler.
3. Liv-Kvalitet-Tilsynekomst udgør eksistens.
4. De syv stråler er de syv skabende kræfter.
5. Strålerne manifesterer sig gennem de syv planeter.
6. Ethvert menneske er på en af strålerne.
7. Der er én monade, syv stråler og myriader af former.
8. Evolutionens love indeholder de syv strålers livsformål.
9. Mennesket udvikler sig ved selvudtryk og selvrealisering.

10. Individualisering fører til sidst til indvielse.
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[side 167]

KAPITEL III

Ti grundlæggende kendsgerninger

Som afslutning på dette afsnit af vor afhandling og inden vi
begynder systematisk at studere strålerne, vil jeg søge at for-
mulere for jer de fundamentale kendsgerninger, som ligger til
grund for denne lære. De er for mig, en beskeden medarbejder
i Hierarkiet, såvel som for Den store hvide Loge som helhed,
udsagn om kendsgerninger og sandhed. Studerende og søgen-
de må acceptere dem som en hypotese.

1. Der er ét liv, som primært udtrykker sig gennem syv
grundlæggende kvaliteter eller aspekter og sekundært
gennem myriader af varierede former.

2. Disse syv udstrålende kvaliteter er de syv stråler, de syv
livsvæsener, som giver deres liv til formerne og giver
formverdenen dens betydning, dens love og tilskyndelse
til evolution.

3. Liv, kvalitet og tilsynekomst, eller ånd, sjæl og legeme,
udgør alt eksisterende. De udgør selve eksistensen med
dens evne til vækst, til aktivitet, til manifestation af skøn-
hed samt evnen til at være i fuldstændig overensstemmel-
se med Planen. Denne Plan er rodfæstet i de syv strålevæ-
seners bevidsthed.

4. Disse syv livsvæsener, hvis natur er bevidsthed, og hvis
udtryk er sansning og særegen kvalitet, skaber cyklisk
den manifesterede verden; de virker nært sammen i fore-
ning og harmoni og samarbejder intelligent med den
Plan, som de er vogtere af. De er de syv bygmestre, som
ledet af universets store arkitekt skaber herrens strålende
tempel.

5. Ethvert strålevæsen udtrykker sig overvejende gennem en
af de syv hellige planeter, men livet fra alle syv strømmer
gennem enhver planet, inklusive jorden, og forsyner såle-
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des alle [side 168] former med kvalitet. Hver planet er en
lille kopi af grundplanen, og hver planet er i overens-
stemmelse med helhedens hensigt og formål.

6. Menneskeheden, som denne afhandling beskæftiger sig
med, er et udtryk for Guds liv, og ethvert menneske er
opstået i overensstemmelse med en af de syv strålekræf-
ter. Dets sjæls natur er kvalificeret eller betinget af det
strålevæsen, som har udåndet det, og dets formnatur er
farvet af det strålevæsen, der – i sin cykliske tilsynekomst
på det fysiske plan på ethvert givet tidspunkt – fastsætter
kvaliteten af menneskehedens liv og af formerne i natur-
rigerne. Sjælens natur eller kvalitet forbliver uændret
gennem en hel verdensperiode; dens formliv og natur for-
andres fra liv til liv, svarende til dens cykliske behov og
den omgivende gruppes tilstand. Sidstnævnte er betinget
af den stråle eller de stråler, der er inkarneret på det på-
gældende tidspunkt.

7. Monaden er det liv, der leves i samklang med de syv strå-
levæsener. En monade, syv stråler og myriader af former
– dette er strukturen bag de manifesterede verdener.

8. De love, der styrer kvaliteten eller sjælens fremkomst
gennem former, er ganske enkelt stråleherrernes mentale
hensigt og livsretning. Deres hensigt er uforanderlig, de-
res vision fuldkommen, og deres retfærdighed uforligne-
lig.

9. Udviklingsmåden eller -metoden for menneskeheden er
selvudtryk og selvrealisering. Når denne proces er fuld-
byrdet, da er selvudtrykket det ene selv eller strålelivet,
og den opnåede realisering er åbenbaringen af Gud som
kvalitet i den manifesterede verden og som liv bag tilsy-
nekomst og kvalitet. De syv strålevæsener eller de syv
sjælstyper ses som udtryk for ét liv, og forskellighed for-
taber sig i den Enes vision og i identifikation med den
Ene.

10. Den metode, der benyttes til at frembringe denne reali-
sering, er erfaring, der begynder med individualisering og
slutter med indvielse; sådan frembringes den fuldkomne
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forening af og det fuldkomne udtryk for liv-kvalitet-tilsy-
nekomst. [side 169]

Ovennævnte er en kortfattet fremstilling af Planen. Mestrenes
Hierarki i dets syv afdelinger (svarende til de syv stråler) er
Planens vogtere, og hos dem ligger ansvaret for gennemførel-
sen af det næste skridt i ethvert århundrede. [side 170]
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[side 171-172]

ANDEN DEL
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[side 173-174]

KAPITEL I

De syv skabende bygmestre, de syv stråler

1. Strålerne og Liv-Kvalitet-Tilsynekomst.
2. Den nuværende stråle-plan og medarbejderne.
3. Tre betydningsfulde udsagn.
4. Kvalitet i tilsynekomsternes verden.
5. En analyse af strålerne og deres udtryk.
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[side 175]

KAPITEL I

De syv skabende bygmestre, de syv stråler

Vi har nu afsluttet første del og har således lagt grunden til
vore videre studier. Først vil jeg give en kort fortolkning af
den grundlæggende teori i Den hemmelige Lære, kaldet den
hylozoistiske teori. Denne teori gør gældende, at der findes en
levende substans, der består af en mangfoldighed af sansende
livsvæsener, som uafbrudt bringes til udtryk ved »det gud-
dommelige livs åndedrag«. Denne teori anerkender ikke så-
kaldt uorganisk stof noget sted i universet, og betoner den
kendsgerning, at alle former er opbygget af uendeligt små
livsvæsener, der som helhed – stor eller lille – udgør ét livs-
væsen, og at disse sammensatte livsvæsener forenet igen er en
del af et endnu større livsvæsen. Således har vi sluttelig den
store rækkefølge af livsvæsener, der manifesterer sig i større
udtryk og når hele vejen fra det ganske lille livsvæsen, kaldet
atomet (som videnskaben beskæftiger sig med), op til det
umådeligt store atomare livsvæsen, som vi kalder et solsy-
stem.

Dette er en kortfattet og utilstrækkelig definition af læren
om hylozoisme og er et forsøg på at fortolke og finde frem til
betydningen af den manifesterede fænomenale verden med
dennes tre hovedkendetegn, liv-kvalitet-tilsynekomst. Husk
også at finde frem til betydningen bag alle former og livserfa-
ringer og derved lære at trænge ind i de subjektive kræfters
verden, som er den virkelige verden, hvori alle okkultister ar-
bejder.

Lad os tage disse tre ord, liv-kvalitet-tilsynekomst, og prø-
ve at forstå deres betydning i relation til strålerne.

Hvad angår betydningen af ordet »liv« er vor opgave næ-
sten uovervindelig, idet intet menneske har eller kan have no-
gen opfattelse af livets natur, før det har opnået den tredje ind-
vielse. Dette gentager jeg med eftertryk for at indprente jer, at
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det er [side 176] formålsløst at spekulere over dette emne. Di-
sciple, som har gennemgået den tredje indvielse, og som har
besteget forklarelsens bjerg, kan – fra dette høje punkt – skim-
te udstrålingen fra det subjektive centrum af energi (i Den
hemmelige Lære kaldet den centrale åndelige sol) og således
opnå et glimt af forståelse med hensyn til betydningen af ordet
»liv«. Men de kan ikke og tør ikke videregive den opnåede vi-
den. Deres bestræbelse for at gengive en sådan oplysning ville
være resultatløs, og selve sproget ville være utilstrækkeligt til
opgaven. Liv er ikke, hvad man hidtil har formodet. Energi (i
modsætning til kraft, og når ordet skal beskrive det udstrålen-
de centrum, der differentierer sig i kræfter) er ikke det, som
tom spekulation har beskrevet. Liv er syntesen af al aktivitet –
en aktivitet, som er en blanding af mange energier, idet liv er
summen af energierne fra de syv solsystemer, hvoraf vort sol-
system er det ene. Disse er som helhed udtryk for det væsens
aktivitet, som i vore hierarkiske arkiver betegnes som »den
Ene, om hvem intet kan siges«. Denne syvfoldige kosmiske
energi, de sammensmeltede og forenede energier fra syv sol-
systemer, inklusive vort, strømmer automatisk gennem hvert
af de syv og fører følgende kvaliteter med sig:

1. Impuls hen imod aktivitet.
2. Aktiv impuls hen imod organisering.
3. Aktiv organiseret impuls hen imod et bestemt mål.

Jeg har beskrevet disse impulser med ovennævnte ord for at
vise den tendens, der kommer frem ved deres vekselvirkning.
Denne trefoldige energiladede impuls, skabt af den fremdri-
vende kraft fra de syv store åndedrag eller stråler, iværksatte
verdens tilblivelsesproces og manifesterede sig som tilskyn-
delse til evolution – en evolution, som er aktiv, organiseret, og
som uafvigeligt og ufejlbarligt arbejder hen imod et specielt
mål. Dette mål er i sit fulde omfang kun kendt af den ufatteli-
ge eksistens, som virker gennem de syv solsystemer, (som
igen er de syv store [side 177] livsvæseners udtryk), ganske
som vor solare guddom virker gennem de syv planetariske Lo-
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goi. Alt dette har været antydet og skitseret i En afhandling
om Kosmisk Ild, og jeg har ikke til hensigt at udvide emnet
her. Imidlertid vil jeg, fordi det har afgørende betydning for
evolutionen af kvalitet i den menneskelige familie, gøre op-
mærksom på, at de syv skabende bygmestre eller planetariske
Logoi i vort solsystem er legemliggørelser af den vilje, den
energi og den magnetiske kraft, som fra de syv solsystemer
strømmer gennem dem og ind i deres forskellige aktivitets-
sfærer. Sådan skabes gennem deres forenede aktivitet det or-
ganiserede solsystem, hvis energier er i konstant kredsløb, og
hvis fremkommende kvaliteter afbalanceres og tilkendegives
over hele systemet. Alle dele af solsystemet er indbyrdes af-
hængige; alle kræfter og energier er i konstant skiften og for-
andring; de strømmer som store pulsationer og som en form
for rytmisk åndedrag rundt om hele det solare atom, sådan at
ethvert solvæsens kvaliteter, der flyder gennem de syv stråle-
former, gennemtrænger enhver form inden for den solare ind-
flydelsessfære og på den måde kæder enhver form sammen
med enhver anden form. Læg derfor mærke til den kendsger-
ning, at enhver af de syv stråler eller skabende bygmestre le-
gemliggør solsystemets herres energi, – vilje, kærlighed og
hensigt –, såvel som denne herre på sin side legemliggør et
aspekt af energien, vilje, kærlighed og hensigt af »den Ene,
om hvem intet kan siges«. Derfor er det første udsagn, som
den studerende skal forstå om strålerne, følgende:

I. Ethvert strålevæsen er et udtryk for et solvæsen, og enhver
planet er følgelig

1. kædet sammen med ethvert andet planetarisk livsvæsen i
solsystemet,

2. besjælet af energi, der kommer fra et af de syv solsystemer,
3. tilskyndet ved en trefoldig strøm af livskræfter, der kom-

mer fra:

[side 178]
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a. Solsystemer udenfor vort eget.
b. Vort eget solsystem.
c. Dens eget planetariske væsen.

Det er ikke muligt for gennemsnitstænkeren at opfatte betyd-
ningen af dette udsagn, men til en vis grad vil han kunne for-
stå denne udlægning: enhver planet er et brændpunkt, hvor-
igennem kræfter og energier cirkulerer og uophørligt strøm-
mer, og disse energier kommer fra det ydre kosmos eller selve
universet, fra det solsystem, som hans egen planet er en del af,
og som vor sol er midtpunktet i, og fra det væsen, som udgør
vor egen specielle planetariske herre eller livsvæsen.

Jeg ønsker at påpege, at der ifølge den esoteriske lære er
forskel på en konstellation eller et stjernebillede og et solsy-
stem, selv om nutidens videnskaber ikke er enige med mig.

Et solsystem består af en sol som det centrale midtpunkt
med sin række af tilhørende planeter, der holdes i magnetisk
forbindelse i deres baner omkring denne sol.

Et stjernebillede består af to eller flere solsystemer eller
rækker af sole med et antal planeter. Disse systemer holdes
sammen som et sammenhængende hele ved solenes stærkt vir-
kende indbyrdes relation, idet disse soles magnetiske forbin-
delse er så afbalanceret, at »de – i okkult forstand – betræder
Vejen sammen inden for en radius af hinandens kraft«; de be-
varer deres relative afstand og beliver deres planeter, men
samtidig bevarer de en ensartethed i balance og indflydelse. I
få sjældne tilfælde forstyrres denne ligevægt, og der opstår en
tiltagen eller aftagen af deres indflydelse og af magnetisk
kraft.

En sådan tilstand styres af en kosmisk lov om rytme, så gå-
defuld, at vi på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at for-
stå den.

En illustrering af denne i stor målestok tiltagende og afta-
gende indflydelse og udstråling (synonyme begreber inden for
okkultismen) ses i dag i stjernebilledet Tvillingerne, hvor den
ene af Tvillingerne tager til i udstråling og kraft, og den anden
aftager. [side 179] Men dette er esoterisk et noget enestående
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eksempel.
Stjernebilledernes relation til solsystemet, som er grundla-

get for astrologisk forskning, vil blive behandlet senere. Her
søger jeg blot at fremhæve de to kendsgerninger, at de syv
stråler selv er

1. energiudstrømninger fra de syv solsystemer, som på deres
side besjæles af det livsvæsen, der kaldes den »Ene, om
hvem intet kan siges«,

2. under indflydelse af og således under astrologisk kontrol af
de tolv stjernebilleder, hvis energier kontaktes af vort sol-
system under vor sols rejse gennem den større zodiak i lø-
bet af den umådelig lange periode på ca. 25.000 år, og i
mindre grad i løbet af årets tolv måneder, hvorunder den
mindre zodiaks vej betrædes.

Emnet er meget indviklet, og kun den brede generelle skitse-
ring af systemet og de grundlæggende principper, der styrer
loven om evolution, kan svagt opfattes og forstås. Emnet er så
umådeligt omfattende, at den konkrete tænkning og den for-
nuftsbetonede natur fortaber sig i de erkendte kompleksiteter
og problemer. Men den oplyste intuition med sin evne for syn-
tese (som er det frembrydende kendetegn hos disciple og ind-
viede under skoling) kan og vil føre dem til gradvise bevidst-
hedsudvidelser, som til sidst bringer dem til toppen af forkla-
relsens bjerg. Fra denne ophøjede position kan disciplen opnå
den vision, som sætter ham i stand til et kort øjeblik at se hele
verdensstrukturen og til at dele Arjunas erfaring som beskre-
vet i Bhagavad-Gita, da han »så alle former samlet i legemet
af gudernes Gud«. Han kan derefter stige ned fra dette bjerg
med sin personlighed transfigureret og udstrålende. Hvorfor?
Fordi han nu ved, at ånden er en kendsgerning og grundlaget
for udødelighed; han ved, hævet over enhver tvivl, at der ek-
sisterer en Plan, og at Guds kærlighed er den grundlæggende
lov for al manifestation såvel som oprindelsen til den evolu-
tionære drivende kraft. Han [side 180] kan støtte sig til den vi-
den, at åndens kendsgerning, kærlighedens tilstedeværelse og
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Planens synteseskabende rids skaber det grundlag, hvorpå han
kan sætte sine fødder, indtage en sikker indstilling og derefter
fortsætte i fuld tillid mod et sikkert mål.

Det næste, vi kan acceptere som en kendsgerning, er derfor:

II. Alle strålerne er modtagere af og vogtere for de energier,
der kommer fra

1. de syv solsystemer,
2. de tolv stjernebilleder.

Enhver stråle lader disse energier passere gennem sit mani-
festationslegeme (en planet) og overfører dem derved til
den planetariske form og til alle former på og i planeten.
Disse differentierede former er således besjælet af energi,
der kommer fra det kosmiske livsvæsen, fra den solare
guddom og fra det planetariske livsvæsen, og følgelig er de
farvet af kvaliteter fra de syv solsystemer og de tolv stjer-
nebilleder. Denne blanding af energier, der indvirker på
substansen, skaber formerne, og enhver af de subjektive
former skaber igen den ydre tilsynekomst.

Det er os ikke muligt at studere disse kræfter og kvaliteter i
enkeltheder, i særdeleshed ikke i forbindelse med et enkelt
menneske, idet sammenligningsforholdet er relativt lille, og de
detaljer, der skal overvejes, meget indviklede. Men vi kan i
nogen grad få en forståelse af kvaliteternes og energiernes na-
tur, efterhånden som vi studerer de syv strålevæsener med de-
res syv psykologiske typer samt de tolv skabende Hierarkier,
som beskrevet i Den hemmelige Lære. 7 + 12 = 19, og hvis I
til disse 19 livsudtryk lægger de 3 store aspekter af guddom-
men, som vi kalder Gud Faders liv, Gud Søns kærlighed og
Gud Helligånds aktive intelligens, når I frem til det mystiske
tal 22, som (esoterisk) kaldes adepternes tal. Dette betyder
ganske enkelt, at en adept er den, som forstår de 19 kræfters
natur, sådan som disse kræfter udtrykker sig gennem den tre-
foldige guddommelige manifestation, [side 181] som så på sin
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side relaterer sig til menneskelig bevidsthed. Det betyder ikke,
at adepten har mestret og kan anvende disse 19 typer af ener-
gi. De kan kun anvendes bevidst af de tre synteseskabende
bygmestre eller skabere, som er:

1. Det livsvæsen, der udtrykker sig gennem syv solsystemer.
Den Ene, om hvem intet kan siges.

2. Det livsvæsen, der udtrykker sig gennem syv planeter.
Den solare guddom. . . . . . . . . . . Gud.

3. Det livsvæsen, der udtrykker sig gennem syv planetariske
centre eller kontinenter.

Den planetariske Logos. . . . . . . . Den Gamle af Dage.

Det, adepten udrettede, var at bringe sine syv kraftcentre, der
befinder sig i det æteriske legeme, i en tilstand, hvor de kan
respondere på de højere åndelige kræfter; efterhånden som
han gør fremskridt, vil han finde, at han i tiltagende grad bli-
ver lige så modtagelig over for de ovennævnte tre typer af
synteseskabende kraft.

På discipelskabets vej og indtil den tredje indvielse lærer
han at respondere på energien og den åndelige hensigt af hans
egen planets livsvæsen. Ved den første og anden indvielse og
frem til den tredje indvielse er han blevet tilskyndet og indviet
ved Kristi påvirkning, og under hans ledelse har han underka-
stet sig to bevidsthedsudvidelser og forberedt sig til en tredje.
Når han er klar til den tredje, kommer han ind under den pla-
netariske Logos' indviende kraft, og gennem dette store væ-
sens formidlende virke bliver den indviede virkelig vidende
om den energi, der udgår fra den solare guddom. Han lærer
således at respondere på den anden type af synteseskabende
kraft.

Efter at han har taget den højest mulige indvielse på denne
planet, kan han for første gang respondere på energi, der ud-
går fra det ydre kosmiske centrum. Denne sidste udvidelse fo-
rekommer så sandelig sjældent, idet kun et hundrede og elleve
mennesker har nået denne tilstand af viden i løbet af vor pla-
nets historie. [side 182]

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



Til hvilken nytte er denne oplysning for jer eller for en
hvilken som helst studerende? Praktisk taget ingen, ud over at
angive Planens uhyre omfang og den menneskelige bevidst-
heds forbløffende rækkevidde. Hvad denne kontakt med den
højeste type af synteseskabende kraft kan betyde, kan jeg ikke
sige. De planetariske Logoi vandrer i denne ophøjede bevidst-
heds lys, og Kristus selv og hans store broder Buddha samt
Aktivitetens Buddhaer tragter efter dette privilegium for øje-
blikket. Mere end dette ved jeg ikke, og jeg kan heller ikke gå
yderligere ind på spørgsmålet. Men underet og den umådelige
størrelse af det drama, der udfolder sig i universet, beviser, at
det er en realitet, og menneskets forståelse, hvor lille den end
synes at være, er en garanti for dets guddommelighed. Skridt
for skridt nærmer vi os langsomt målet for bevidst og intelli-
gent viden. Trin for trin mestrer vi materien og gør mekanis-
men for viden og kontakt mere hensigtsmæssig. Lidt efter lidt
nærmer vi os (og dermed mener jeg den menneskelige familie
som helhed) »stedet for erkendelse« og forbereder os til at be-
stige visionens bjerg. Om aspiranterne blot erkendte underne i
denne åbenbaring, og om de blot opfattede storheden i beløn-
ningen for deres anstrengelser, da ville vi have færre fejlslag,
mere mod, bestandige og større resultater, og følgelig ville vi
hurtigere opleve en mere oplyst verden.

Rækkevidden af den overførte vision berettiger et omhyg-
geligt studium og en guddommelig stræbens tilbud til sjælen
om erkendelse. Det er ikke mængden af læste ord, der har be-
tydning, men nøjagtigheden af det, hjernen registrerer, og til-
pasningen af læren til det individuelle behov. Vision kan man
ikke tilegne sig. Den findes altid forude, men hvis hele livet
leves for visionens skyld, og hvis det at tjene sine medmenne-
sker forsømmes, så er visionen ikke til gavn. Jeg har søgt at
give et indtryk af Planens størrelse og af de trin på evolutions-
stigen, der ligger foran enhver aspirant og ethvert medlem af
Hierarkiet. [side 183]
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1. Strålerne og Liv-Kvalitet-Tilsynekomst

Vi kommer nu til strålernes betydning, hvilket med det samme
fører os ind på psykologiens område og de forskellige psyko-
logiske indflydelser. Eftersom vi beskæftiger os med den an-
den af strålemanifestationerne, med kvalitetsaspektet, så be-
skæftiger vi os med de forudbestemmende faktorer, der skaber
myriader af differentieringer i den fænomenale verden. Kvali-
tet, farve eller typen af levende energi (som er vor utilstrække-
lige definition af ordet »liv«) arrangerer eller betinger det for-
udbestemte aspekt og de særpræg, der kommer til udtryk hos
alle former i de fire naturriger; derved fastsættes de individu-
elle formudstrålinger, og under den modificerende indflydelse
af den levende kvalitets kontakt med den substans, der påvir-
kes, og med det rige, som opmærksomheden er koncentreret
om, skabes der som følge heraf den karakteristiske tilsyne-
komst, den særlige aktivitet og den egentlige udstråling fra en
hvilken som helst form i et hvilket som helst rige. Tidligere
opdelte jeg strålerne i to grupper:

Gruppe I. . . . . Aspekt-strålerne, de tre større stråler.
Gruppe II. . . . Attribut-strålerne, de fire mindre stråler.

De tre store stråler, som udgør summen af den guddommelige
manifestation, er aspekt-stråler, og det af to årsager:

For det første udgør de som helhed den manifesterede gud-
dom, ordet i inkarnation. De er udtryk for den skabende hen-
sigt og syntesen af liv, kvalitet og tilsynekomst.

For det andet er de aktive i enhver form i ethvert rige, og de
bestemmer de brede generelle kendetegn, som styrer energien,
kvaliteten og det pågældende rige; gennem dem kommer de
differentierede former i eksistens, de enkelte livsvæsener til
udtryk, og mangfoldigheden af guddommelige formidlere op-
fylder deres skæbne på det eksistensplan, der er tildelt dem.

Ad disse tre strømme af kvalificeret livskraft gør Guds ska-
bende formidlere deres tilstedeværelse særlig stærkt mærkbar,
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[side 184] og deres aktivitet bevirker, at enhver form gennem-
trænges af den indre evolutionære egenskab, som i sidste in-
stans vil bringe den på linje med guddommelig hensigt samt
uundgåeligt frembringe den type af bevidsthed, der sætter den
fænomenale enhed i stand til at reagere over for sine omgivel-
ser og således opfylde sin bestemmelse som en integreret del
af helheden. Sådan muliggøres den indre kvalitet og den spe-
cifikke type af udstråling. Samspillet mellem disse tre stråler
bestemmer den ydre fænomenale tilsynekomst, drager livsen-
heden ind i et af naturrigerne og ind i en af de utallige opde-
linger inden for det pågældende rige; den selektive og adskil-
lende proces gentages, indtil vi har de mange forgreninger in-
den for de fire riger, opdelinger, grupper inden for en opde-
ling, familier og underdelinger. På denne måde fremstår for
vor vågnende bevidsthed skabelsesprocessen i sin vidunderli-
ge skønhed, orden og udfoldelse, og vi står tilbage grebne af
ærefrygt og forbløffede over universets store arkitekts skaber-
evne.

Når vi betragter al denne skønhed fra en symbolsk synsvin-
kel og derved forenkler begrebet (hvilket den, der arbejder
med symboler, altid må gøre), kan vi sige, at første stråle le-
gemliggør Guds dynamiske idé, og sådan begynder den Aller-
højeste sit skabelsesværk.

Anden stråle har at gøre med de første formuleringer af den
plan, efter hvilken formen skal konstrueres, ideen materialise-
res, og gennem formidlerne af denne store anden udstråling
kommer prototyperne ind i eksistens med deres matematiske
nøjagtighed, deres strukturerede enhed og deres geometriske
fuldkommenhed. Den store geometriker fremstår således i for-
grunden og muliggør bygmestrenes arbejde. Templet vil blive
opbygget i overensstemmelse med tal og form, antal og ræk-
kefølge og således indbefatte og udtrykke Herrens herlighed.
Den anden stråle er strålen for mester-bygmesteren.

Tredje stråle udgør helheden af de virksomme opbygnings-
kræfter, og den store arkitekt organiserer sammen med sine
bygmestre materialet, begynder konstruktionsarbejdet og vir-
keliggør [side 185] senere (efterhånden som den evolutionære
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cyklus fortsætter sin vej) Gud Faders idé og hensigt, under le-
delse af Guds søn. Imidlertid er disse tre lige så vel en enhed
som et menneske, der undfanger en idé, anvender sin tænke-
evne og hjerne til at bringe denne idé i manifestation og be-
nytter sine hænder og alle sine naturlige kræfter til at fuld-
kommengøre sin idé. En opdeling i aspekter og kræfter har
ingen reel værdi, med mindre den tjener den intelligente for-
ståelse.

De, der læser denne afhandling, og som virkelig ønsker at
drage fordel af læren, må skole sig til altid at tænke i begrebet
helhed. De vilkårlige tabeller, opdelingerne i tre- og syvfol-
digheder, og den varierede rækkefølge af kræfter, som ses ud-
gå fra de syv konstellationer, de ti planeter og de tolv huse i
zodiakken, tjener blot til at give den studerende en idé om en
verden af energi, hvori han skal spille sin rolle. Set ud fra den
esoteriske psykologis standpunkt bør det fremhæves, at alle
psykologiske retninger er på afveje i deres behandling af det
menneskelige væsen, og det af den grund, at de ikke betragter
et menneske som et sammenhørende hele, og – på grund af
manglende viden og den endnu svigtende intuitive evne – at
gennemsnitspsykologen sjældent når ind til områderne for
sand kvalitet og for livsaspekterne; undersøgelsen af et men-
neske sker mere eller mindre objektivt, og de sande kilder til
den fænomenale natur berøres kun sjældent. Personligheds-
strålens afgørende aspekter, som frembringer summen af fysi-
ske, emotionelle og mentale kvaliteter, er ved at blive syste-
matiseret og udforsket, og meget værdifuldt er blevet udrettet.
Et menneskes fysiske reaktioner, dets emotionelle vaner og
dets mentale processer – normale og anormale – forstås langt
bedre nu end for femogtyve år siden. Ikke desto mindre vil
dets temperaments sande natur og den virkelige, indre årsag til
dets forskellige reaktioner, dets komplekser og hæmninger
vedblive at være problemer, som vanskeligt lader sig klare, før
der findes større viden om strålernes kvaliteter, og før et men-
neskes sjælsstråle er fastslået og virkningen af samme stråle
på personlighedsstrålen er noteret og kendt. Når for eksempel
[side 186] psykologer erkender, at det er sjælskvalitet og
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sjælsenergi, der betinger, hvorvidt et menneske i en bestemt
inkarnation vil fungere indadvendt eller udadvendt, så vil de
medvirke til at skabe den afbalancering af strålekræfterne, der
vil sætte mennesket i stand til at udtrykke sig på en sådan må-
de, at vejen til den ydre verden holdes åben, og vejen til den
indre verden ryddes for hindringer.

Hvordan er en ægte mystikers eller et indadvendt menne-
skes sande natur? Han er et menneske, hvis sjælskraft, -stråle
eller -kvalitet er så stærk, at personligheden ikke kan kontrol-
lere den. Mennesket opdager, at vejen til de indre verdener for
begær-emotion, for tænkning og for åndelig vision for det er
den mindste modstands vej, og integrationen og udtrykket på
det fysiske plan lider som en naturlig følge. Sjælens »tiltræk-
ning« erstatter den ydre »tiltrækning«, og mennesket bliver en
visionær mystiker. Jeg hentyder ikke til den praktiske mysti-
ker, som er på vej til at blive en hvid okkultist. Den modsatte
situation kan også forekomme, og da har I det sande udad-
vendte menneske. Personlighedsstrålen fokuserer sig på det
fysiske plan, og den indre tiltrækning fra sjælen er midlertidig
uvirksom, undertiden gennem adskillige inkarnationer. Hvor
denne ydre tilstand og »tiltrækning« er alt for stærk, og hvor
personlighedsstrålens kvaliteter alle fokuseres på ét punkt, vil
der enten være en udvikling hen imod ekshibitionisme, som
det kaldes, eller en konstruktiv personlighed af høj kvalitet,
der udtrykker genialitet og de skabende muligheder for et ko-
ordineret fysisk, emotionelt og mentalt udtryk. Manifestatio-
nen af denne koordinering sker udadtil i handlingens verden
og ikke indadtil i verdenen for væren eller i sjælens rige. Beg-
ge disse tilstande, introversion som ekstroversion, angiver
»den geniale ånd på vej mod det fuldkomne«; hvor evnerne er
middelmådige, kan der forekomme et afvigende eller hæmmet
kompleks og en stærk mindreværdsfølelse, som kan tendere
hen imod en abnorm ekshibitionisme. Er evnerne udmærkede
og skolede, har I en strålende arbejder inden for forskellige
områder for menneskelig stræben. [side 187] Når dertil, som
det af og til er tilfældet, lægges en introverteret tendens, der
har viden om sjælen til følge, samt en intuitiv udvikling, har I
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en leder for menneskene, en lærer fra guderne og en åndelig
magtfaktor. Derfor er det værdifuldt for nutidens psykologer
(i det mindste midlertidigt), at de interesserer sig for hypo-
teserne i den esoteriske psykologi. De kan vinde derved, og
under alle omstændigheder vil de intet tabe.

De fire attributstråler, som finder deres syntese i den tredje
aspektstråle, frembringer de forskellige kvaliteter mere detal-
jeret, end de tre aspektstråler gør. For at tydeliggøre det kan
det generelt siges, at de tre aspektstråler finder deres primære
udtryk i relation til menneskeheden gennem de tre periodiske
vehikler:

1. stråle. . . Magt.. . . . . . . . . . . . Liv. . . . . . . . . Ideer. . . . Monaden
2. stråle. . . Kærlighed-visdom. . Bevidsthed. . . Idealer.. . Sjælen
3. stråle. . . Aktiv intelligens. . . Tilsynekomst. Idoler. . . Personlighed

Deres sekundære udtryk finder de i de tre legemer, der danner
menneskets personlighed:

1. stråle. . . . Magt. . . . . . . Ideer. . . . . Mentallegeme.. . Formål. . . Liv
2. stråle. . . . Kærlighed. . Idealer.. . . Astrallegeme. . . Kvalitet
3. stråle. . . . Intelligens. . Idoler. . . . Fysisk legeme.. . Form

Selv om attributstrålerne udtrykker sig i samme grad på alle
plan og gennem de periodiske vehikler og personlighedens tre
aspekter, finder de deres primære udtryk i et af de fire naturri-
ger:

4. stråle. . . . Harmoni, konflikt. . . 4. rige. . . . Menneske. . . Ligevægt
5. stråle. . . . Konkret viden. . . . . . 3. rige. . . . Dyr
6. stråle. . . . Hengivenhed. . . . . . . 2. rige. . . . Plante
7. stråle. . . . Ceremonielt ritual. . . 1. rige. . . . Mineral

Disse er deres primære indflydelsesområder i de tre verdener,
og vi vil senere komme nærmere ind herpå.

I relation til menneskeheden finder disse fire attributstråler
et vidtrækkende udtryk i forbindelse med personlighedens fire
aspekter eller kvaterniteten. Relationen er som følger:
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[side 188]

4. stråle. . . . . . Harmoni gennem konflikt. . . . Fysisk legeme
5. stråle. . . . . . Konkret viden. . . . . . . . . . . . . Æterisk legeme
6. stråle. . . . . . Hengivenhed. . . . . . . . . . . . . . Astrallegeme
7. stråle. . . . . . Organisation. . . . . . . . . . . . . . Mentallegeme

Men igen bør det erindres, at det indbyrdes forhold og samspil
er synteseskabende på alle plan, på de formløse plan såvel
som på formernes plan, og i denne forbindelse med alle be-
vidsthedsstadier og ud over hele det skabte univers.

De syv stråler

Det siges, at der eksisterer syv store stråler i kosmos. I vort
solsystem er kun én af disse syv store stråler i virksomhed. De
syv underopdelinger udgør de »syv stråler«, og idet de styres
af vor Sol-Logos, danner de grundlaget for talløse variationer
i hans system af verdener. Disse syv stråler kan beskrives som
de syv kanaler, hvorigennem alt levende i hans solsystem
strømmer, de syv fremherskende egenskaber eller livsmodifi-
kationer, idet disse stråler ikke blot gælder for menneskehe-
den, men ligeledes for de syv naturriger. I virkeligheden er der
intet i hele solsystemet, hvilket evolutionstrin det end måtte
befinde sig på, som ikke hører ind under en af de syv stråler
og altid har gjort det.

Følgende oversigt viser de syv strålers forskellige egenska-
ber:

Nr. Egenskab Metoder til udvikling Planet
(iflg. Besant)

Farve

1. Vilje eller magt........... Raja yoga................................... Uranus..........
repræsente-
rer Solen

Flamme-
farvet

2. Visdom. Ligevægt.
Intuition....................... Raja yoga................................... Merkur.......... Gul

Rosa
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[side 189]

3. Højere tænkeevne........ Nøjagtighed i tanke....................
Højere matematik
Filosofi

Venus........... Indigo
Blå
Bronze

4. Konflikt.......................
Horus’ fødsel

Intensitet i kamp........................
Hatha yoga, den farligste metode
til psykisk vækst

Saturn........... Grøn

5. Lavere tænkeevne....... Nøjagtighed i handling..............
Praktisk videnskab

Månen.......... Violet

6. Hengivenhed............... Bhakti yoga................................
Behov for et hengivenhedsobjekt

Mars............. Rosa
Blå

7. Ceremoniel orden........ Overholdelse af ceremoniel.......
Kontrol over naturkræfter

Jupiter........... Lys
Klar
Blå

Det vil stå klart, at ethvert af naturrigerne – elemental-, mine-
ral-, plante- og dyreriget såvel som menneskeriget – er opdelt
i syv primærtyper eller stråler, og eftersom individualisering
(dvs. overgangen fra dyre- til menneskeriget) for tiden kun
kan finde sted i forbindelse med mennesket, følger det, at der i
spidsen for dyreriget på hver stråle vil være nogle dyrearter,
der er modtagelige for menneskelig indflydelse, hvorved så-
dan individualisering kan finde sted. Elefanten siges at stå i
spidsen for dyrenes anden stråletype, mens katten og hunden
indtager en lignende position på henholdsvis fjerde og sjette
stråle. Hvad angår de øvrige, har vi ingen oplysninger, bortset
fra, at dyr af første stråle ikke længere eksisterer på jorden.

Ud over at betragte strålerne som de kanaler, hvorigennem
alt levende strømmer, må vi erkende dem som indflydelser,
der efter tur indvirker på verden. Enhver stråle har en periode
af største indflydelse, som alle i betydelig grad er underkastet,
ikke blot de, der af natur tilhører denne bestemte stråle, men
også de på alle de andre stråler. Enhver stråles lange indfly-
delsesperiode [side 190] er opdelt i syv stadier, hver kvalifice-
ret af indf1ydelsen fra den større stråleperiode, der intensive-
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res, når dens egen understråleperiode nås (dvs. den sjette strå-
les indflydelse er størst i den sjette understråleperiode). Vi må
nøje notere os, at udtrykket »understråle« kun anvendes for
nemheds skyld til at betegne den kortere indflydelsesperiode,
ikke til at angive nogen forskel i strålens natur.

Vi ved, at den for tiden dominerende stråle, omend den er
aftagende, er den sjette, strålen for hengivenhed, og at denne
stråle allerede var virksom inden kristendommens frembrud.
Vi ved også, at den syvende understråles karakteristiske ind-
flydelse begyndte for ca. femoghalvfjerds år siden (1860), og
at denne påvirkning naturligvis vil fortsætte. Det første resul-
tat af den syvende understråles påvirkning var vatikanerkonci-
let i Rom (1870) med erklæringen om pavens ufejlbarlighed.
På samme tid opstod i England Oxford-bevægelsen, mens ud-
viklingen under den syvende understråles påvirkning, der end-
nu varer ved, markeredes af en tiltagende tendens til ritualer
og præstevælde i de forskellige kirker, ja, endog i romerkirken
så man en tydelig stramning af den præstelige autoritet i alle
spørgsmål om dogme og praksis. Så meget om denne indfly-
delse på den religiøse tænkning; dens øvrige aspekter vil blive
belyst senere.

Ligeledes ved vi, at den religiøse vækkelse under Wesley
og Whitfield i England skete under den sjette understråle, og
jeg tror, vi kan drage den slutning, at Molinos og kvietisterne i
Spanien og Central Europa, samt Skt. Martin og hans skare af
spirituelle filosoffer i Frankrig og andetsteds desuden har mar-
keret fremskridtet i samme periode, i hvilken strålen for hen-
givenhed intensiveredes på grund af sin egen sjette understrå-
le.

Med disse få isolerede kendsgerninger foran os kan vi må-
ske konkludere, at den tidsperiode, hvorunder den enkelte un-
derstråle gør sin modificerende indflydelse gældende, ligger
mellem et hundrede og halvtreds og to hundrede år.

Vi ved ikke, hvor ofte (muligvis syv gange) understrålerne
[side 191] repeterer successivt inden for den store stråles cy-
klus. Det må tydeligvis være mere end én gang, eftersom den
store sjette stråle virkede, før kristendommen opstod. Det er
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også indlysende, at buddhismen ikke kan have været afslut-
ningsfasen af den store anden stråle periode, sådan som man
engang antog, idet intervallet mellem fremkomsten af bud-
dhismen og kristendommen kun var fem hundrede år. Det fo-
rekommer sandsynligt, at buddhismen opstod under påvirk-
ning af den anden understråle i den store sjette stråle periode.
Et forsøg på at spore tilbage til, hvad sidste indflydelse fra un-
derstrålerne 5, 4, 3, 2 og 1 resulterede i, har givet anledning til
den formodning, at alkymisternes og rosenkreuzernes periode
kan have været domineret af femte understråle; at flagellanter-
nes og andre fanatiske entusiasters epoke, hvor der udøvedes
selvtortur og lemlæstelse, var påvirket af fjerde understråle,
og at den periode, hvor astrologi praktiseredes overalt, repræ-
senterede tredje understråle, mens gnostikernes tidligere epo-
ke kan have været et resultat af anden understråle. Der er
imidlertid her blot tale om gisninger, og selv om sidstnævnte
formodning er mulig, er der ingen overensstemmelse, hvad
angår tid i de foregående tilfælde, da alkymister, flagellanter
og astrologer alle levede på omtrent samme tid i middelalde-
ren.

Spiritualismens oprindelse i nyere tid skyldes uden tvivl
påvirkning fra den syvende understråle, og det kan også være
et varsel om den store syvende stråles komme. Det er interes-
sant at bemærke, at denne bevægelse blev startet af et hemme-
ligt selskab, som har eksisteret i verden siden den syvende
stråle sidst dominerede på Atlantis' tid.

Alle store religioner er under deres fremkomst påvirket af
en af strålerne, men deraf følger ikke nødvendigvis, at stråler-
ne efter tur resulterer i en stor, vidtrækkende religion. Vi har
hørt, at brahmanismen er den sidste store religion, som opstod
under den første stråles indflydelse; vi kender ikke den religi-
on, som var resultatet af sidste anden stråle periode, men kal-
dæernes, ægypternes og zoroasternes religioner kan antages at
repræsentere [side 192] henholdsvis tredje, fjerde og femte
stråle. Kristendommen og sandsynligvis buddhismen var re-
sultatet af sjette stråles indflydelse. Muhamedanismen, som så
mange bekender sig til, er også under påvirkning af sjette strå-
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le, men hører ikke til de store oprindelige religioner, idet den
er en udløber af kristendommen med et islæt af judaisme.

Undertiden betragtes strålerne som værende opdelt i tre
klasser, første stråle for sig, anden stråle for sig, og de øvrige
fem i én gruppe. Betragtes de på denne måde, tales der om
dem som tre stråler, der symboliserer de forskellige treenighe-
der. En anden tankevækkende symbolsk beskrivelse af de tre
stråler er, at de anvender hver sin ild til alter-offeret – den
elektriske ild, den solare ild og den unaturlige ild eller ild ved
friktion.

Før vi går over til at overveje de gode og dårlige egenska-
ber samt de særlige menneskelige karakteregenskaber, som
adskiller mennesket på én stråle fra mennesket på en anden
stråle, vil det tjene os at rette opmærksomheden mod oprindel-
sen af de to stråleindflydelser, som udgør de dominerende og
modificerende faktorer i ethvert menneskes karakter, såvel
som mod den planetariske indflydelse eller personlighedsstrå-
len, der igen modificerer disse to store indflydelser i løbet af
enhver given inkarnation.

Vi har set, at syv stråler udgør syv differentieringer af én
stor kosmisk stråle, virkeliggjort i selve vor Sol-Logos' væsen,
inden han begyndte skabelsen. Vi ved nu, at den guddommeli-
ge gnist, det guddommelige bevidsthedscenter i enhver af os,
kommer fra vor Logos' højeste princip; derfor har det i sig alle
strålernes udviklingsmuligheder, men fra den tid, da vor Lo-
gos i sig dannede de talløse guddommelige bevidsthedscentre,
var ethvert af disse centre farvet af en af strålernes specielle
attributter. Sådan ser vi, at fra det øjeblik ethvert bevidstheds-
center blev afgrænset (dvs. afsondret fra Logos' absolutte be-
vidsthed af selv det fineste adskillelsens slør) måtte det nød-
vendigvis høre til en af strålerne; selve vort væsens kerne, den
centrale, guddommelige gnist i enhver af os, må således siges
at høre til [side 193] én af de syv stråler, og denne stråle be-
tegnes som et menneskes primære stråle.

Det må erindres, at den første store udstrømning fra Logos
levendegjorde universel substans og fik ethvert materieatom
inden for hans systems »indflydelsessfære« til at vibrere i syv
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forskellige rytmer. Den anden udstrømning forårsagede mole-
kylære kombinationer og dannede således de seks underplan
af det atomare på alle plan og frembragte form. Det var på
tidspunktet for den anden udstrømning, at ethvert af de gud-
dommelige bevidsthedscentre fæstnede en tråd af væren i et
atom på det højeste underplan af det atmiske, det buddhiske
og det manasiske plan – atomer, der var forudbestemt til at
være kernen for de fremtidige legemer, hver på sit respektive
plan, dvs. de tre plan, der danner den højere triade, som der så
ofte refereres til. Nu er ethvert atom under påvirkning af en af
strålerne; de nævnte atmiske, buddhiske og manasiske atomer
tilhører alle den samme stråle; men denne stråle er ikke nød-
vendigvis den samme stråle som den, det overskyggende be-
vidsthedscenter hører til. I virkeligheden er i størstedelen af
tilfældene bevidsthedscentrets stråle og triadens stråle forskel-
lige; den ene modificerer den anden, den førstnævnte er den
primære (mrs. Besant kalder den monadestrålen), den anden er
den sekundære eller individuelle stråle, eftersom det manasi-
ske atom er kernen for det fremtidige kausale legeme, i hvilket
det enkelte individ passerer fra inkarnation til inkarnation.
Dette legeme opbygges naturligvis gradvis af partikler af ma-
terie, der hører til samme kvalitet og type som dets permanen-
te atom, og når det er blevet opbygget sådan gennem lange
evolutionsperioder, så forener det overskyggende guddomme-
lige bevidsthedscenter, som også gennem tidsaldre har udvik-
let sig individuelt, sig med det, og det udødelige individuelle
ego begynder sin opstigning gennem menneskeriget. Dette er
den tredje udstrømning for hver sjæl. Påvirkningen fra denne
sekundære eller individuelle stråle udgør hovedfaktoren i evo-
lutionens tidlige stadier, dvs. i elemental-, mineral-, plante- og
dyreriget, men naturligvis vil den dybest [side 194] rodfæste-
de indflydelse være den, der påvirker det guddommelige be-
vidsthedscentrum. Når derfor ovennævnte forening finder
sted, og entiteten er blevet det reinkarnerende ego, bliver den
primære stråle den dominerende kraft og vedbliver at være
det.

Imidlertid er der endnu en indflydelse, der bør nævnes. Det
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er den planetariske stråle, som ethvert menneske er født under.
Det må selvfølgelig underforstås, at en planets såkaldte på-
virkning i virkeligheden er en påvirkning fra det Hierarki, som
styrer den pågældende planet. Denne personlige stråle er en
vigtig faktor i et menneskes karakter under det ene livsforløb,
hvor den er virksom. Jeg siger ét livsforløb, men det kan na-
turligvis dreje sig om ét eller flere, hvis de karmiske betingel-
ser kræver det, idet fødselstidspunktet for det enkelte menne-
ske er fastsat i overensstemmelse med karmiske nødvendighe-
der, og sandsynligvis har vi alle som personlighed – hvilken
stråle der end er vor primære eller individuelle – tilbragt livs-
forløb igen og igen under påvirkning fra alle syv stråler.

2. Den nuværende stråle-plan og medarbejderne

Den første og den anden stråles virke er primært et led i arbej-
det med at materialisere Guds plan for vor verden og udvirke
dens manifestation. Her vil det være af interesse at iagttage
Planen, som den i øjeblikket udarbejdes, idet disse to typer af
strålekraft, strålen for magt-vilje og strålen for kærlighed-vis-
dom for tiden er fremherskende. Alle de, der arbejder med an-
dre kraftstrømme – hvad enten de manifesterer sig objektivt
eller virker subjektivt – har midlertidigt underordnet deres in-
teresser og i nogen grad stillet deres tidligere arrangementer i
bero, for at imødekomme behovet i verden. Der findes en
plan, som nu træder i kraft, og den har krævet opmærksomhed
og loyalt medarbejde fra alle afdelinger af verdensstyret. I al
organiseret bestræbelse, i alle omfattende konstruktionsplaner
og i alt arbejde må visse faktorer altid underordnes andre fak-
torer, og aldrig før har [side 195] det været mere sandt end nu
ved udarbejdelsen af den hierarkiske plan.

Skal læren i denne afhandling nå det tilsigtede mål, er det
væsentligt, at der indføjet i de okkulte generaliseringer og al-
mengyldige begreber findes punkter af umiddelbar og absolut
interesse, som kan gøre denne afhandling praktisk nyttig og
virkelig anvendelig.

I En afhandling om Hvid Magi skitserede jeg et af de første
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skridt, som Hierarkiet havde taget i arbejdet med at indlede
den nye plan. Forsøgsvis formuleredes Planen i året 1900 un-
der et af Hierarkiets store møder, som finder sted med 25 års
interval. I 1925, ved det næste store møde om samarbejde,
blev den nye plan drøftet i enkeltheder og visse nødvendige
ændringer (som var en følge af verdenskrigen) blev bestemt,
og medlemmerne af dette betydningsfulde råd besluttede to
ting:

For det første, at alle medlemmerne af det planetariske Hie-
rarki skulle gøre en forenet indsats over en periode af adskilli-
ge år (dvs. indtil 1950) for at tilvejebringe ganske bestemte re-
sultater, og at de Store i løbet af denne periode skulle rette de-
res opmærksomhed mod et bestemt forsøg på at udvide men-
neskehedens bevidsthed og på at etablere en slags fremskyn-
delsesproces, sådan at horisonten for menneskenes tænkning
kunne blive stærkt udvidet, og at deres tro, overbevisning og
viden ligeledes blev øget og styrket. Det blev besluttet, at be-
stemte uklare områder, der resulterede i spørgsmål, skulle gø-
res forståelige.

For det andet blev det vedtaget at skabe en nærmere og
subjektiv forbindelse mellem seniordisciple, aspiranter og ar-
bejdere i verden. Til dette formål satte mestrene deres person-
lige discipelgrupper i forbindelse med hinanden, subjektivt,
intuitivt og undertiden telepatisk. Sådan opstod den nye grup-
pe af verdenstjenere.

I stedet for syv grupper af verdensarbejdere, alle optaget af
aktiviteter i forbindelse med de syv store kraftbaner – deres
plads i Planen var afhængig af deres stråle – grupperede me-
strene, [side 196] deres disciple og aspiranter sig i tre hoved-
afdelinger, sådan at afdelingen for politik, religion og under-
visning inden for menneskelig evolution kunne betjenes til-
fredsstillende.

Samtidig organiserede de den gruppe af verdenstjenere,
som skulle virke som forbindelsesled, fortolkere og formidlere
mellem det indre, aktive Hierarki og verdenstænkerne, og som
ligeledes skulle tjene som formidlere i ethvert land og i enhver
gruppe. Således blev alle de grupper, der var tilskyndet af et
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ønske om at tjene, og som (trods fejl i teknik og metode) var
til nytte på en eller anden måde ved at hjælpe deres medmen-
nesker, revet ind i en strøm af åndelig stimulering med det for-
mål at øge deres effektivitet. Stagnerede og sekteriske grupper
ville som helhed være ude af stand til at reagere, men i dem
alle, selv de mest stagnerede, fandtes nogle få, som var modta-
gelige for den nye impuls.

Etableringen af denne nye plan medførte automatisk en
øget skoling af de mænd og kvinder, som viste tegn på at være
modtagelige over for subjektive påvirkninger og over for in-
tuitionen. Man fandt det klogt at tilvejebringe en fremskyn-
dende proces for at gøre menneskeheden mere sensitiv og for
at udvikle visse latente og skjulte evner og ligeledes for at
bringe de mere fremskredne mennesketyper op til et sensitivi-
tetsniveau og en åndelig receptivitet, som hidtil havde været et
privilegium for få mystikere og intuitive. Denne proces har
fundet sted gennem nogle få år, og resultaterne har vist sig at
være bedre end forventet. Krigen, som hærgede verden, ryd-
dede meget ubrugeligt materiale væk.

I store træk havde organisatorerne af Planen i tankerne, at
den skulle opdeles i tre afdelinger:

For det første det politiske område:
Hensigten med det planlagte arbejde var her udvikling og eta-
blering af en international bevidsthed. Dette var en bestræbel-
se i forbindelse med magt eller vilje, med regering, eller med
den første stråle. Disciple og aspiranter, som virkede inden for
organisationsområdet, [side 197] samt skaren af idealister,
blev optaget i dette arbejde, og syvende og sjette stråles arbej-
dere blev bragt i forbindelse med dem. Grupperne sluttede sig
således sammen i én gruppe med denne bestræbelse for øje.
Det bestemtes endvidere at tilkendegive behovet for økono-
misk syntese, da en del af arbejdet var at bringe nationerne i
relation til hinanden, sådan at den ånd, som hersker i en orga-
nisation som for eksempel Røde Kors, også ville kunne herske
internationalt i samspillet mellem nationerne. Det er overflø-
digt at gøre opmærksom på, at materielt pres og spænding
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samt tilintetgørelse af gamle politiske partier og handelsfor-
bindelser måtte spille deres rolle. Det besluttedes at vise nød-
vendigheden af at etablere en international afhængighedens og
relationens ånd, sådan at nationerne ville blive tvunget til poli-
tisk at erkende, at isolation, separatisme og pleje af national
egoisme må stoppe, og at en national ånd, farvet af en følelse
af overlegenhed, af klassehad og racemæssige modsætnings-
forhold udgør en barriere for menneskehedens sande udvik-
ling. Menneskene må lære, at længslen efter at øge sine besid-
delser ligeledes virker som en barriere for virkelig ekspansion.
Således lagdes de planer, hvorved et broderskab af nationer,
baseret på fælles behov, gensidig forståelse og gensidig hjælp-
somhed, gradvis skulle blive til virkelighed.

Det primære mål var at skabe en bestemt mental tilstand –
ikke at skabe et eller andet umuligt og mystisk utopia eller så-
danne materielle forhold, som gør en gruppe helt afhængig af
en anden gruppe, der ved vilje-til-magt gennemtvinger en
standardiseret og ensartet tilstand ved at anvende magt under
en eller anden form. Det arbejde, der således blev tilkendegi-
vet og forelagt den nye gruppe af verdenstjenere, var at for-
kynde de principper for nationale relationer, der ligger til
grund for en verdensstat eller føderation, og instruktionerne
skulle nå frem til ledernes øren i forskellige lande, og på den
måde skulle masserne vækkes langsomt og gradvis (gennem
dem) til den sande betydning af det så let udtalte, men lidt for-
ståede ord, broderskab. [side 198]

Dette arbejde er vel sagtens en af de vanskeligste opgaver,
som samfundet af organiserede tænkere nogen sinde har sat
sig. Racehad og national aspiration er så stærke faktorer og
massernes uvidenhed så stor, at alle medarbejdernes ressour-
cer inden for regering og magt (første stråle) var nødvendige
for at skabe det nødvendige indtryk på den offentlige bevidst-
hed. Der har været og er stadig meget at tilintetgøre, før natio-
nerne er bragt til det punkt, hvor de er modtagelige for den
nye vision og i stand til at indse, at de har behov for hinanden.

Det har været interessant at bemærke, hvordan tanken (der
kommer fra dem, der virker med og gennem tankemønstre)
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om den kontrollerede og nyttigt anvendte magt i løbet af de
seneste år er blevet til virkelighed på det fysiske plan gennem
diktatur af proletariatet, af en nations arbejdere, sådan som det
er sket i Rusland. Det har betydet en omvæltning for aristokra-
tiets, bourgeoisiets og intelligentsiaens herredømme og kon-
trol, og en glorificering af arbejdet og arbejderne; nogle af
landets bedste elementer blev (ved død eller eksil) fordrevet
fra landet. Dog ligger der store idealer bag alle fejlgreb og
grusomheder og bag den rene materialisme, som f.eks. det at
afhjælpe alles behov, det skønne i gensidig tjeneste og det
guddommelige i konstruktivt arbejde.

I Tyskland opstod et diktatur, som erklærede en races over-
legenhed og forsøgte på at guddommeliggøre en race. Uden
humor og virkelig forståelse er en race beredt til at diktere be-
tingelser for andre racer ved sin tankes vægt og sine stand-
punkter snarere end ved krig. Alligevel er idealet om et over-
menneske et sandt ideal, og det burde holdes frem for hele
verden. Midlertidigt har man glemt, at overmennesket er målet
for alle, og at asiater, nordboere, jøder, hedninger, amerikane-
re og angelsaksere, afrikanere og alle andre racer i verden er
børn af den samme fader, næret af den samme livskilde og
frelst ved det samme guddommelige Kristus-princip. Derfor
har overmennesket forladt de almindelige menneskers rækker,
og flere og flere [side 199] vil gøre det for at finde vej til det
åndelige Hierarkis rækker og til den nye gruppe af verdenstje-
nere.

I Amerika har man et diktatur af en organiseret forretnings-
verden, som søger at regulere og kontrollere ethvert område af
nationens økonomiske liv, og som via de bedste hjerner i rege-
ringen borer sig dybt ned til selve rødderne af nationens eksi-
stens. At visse personligheder kan betragte dette som en kræn-
kelse af den enkeltes frihed betyder forholdsvis lidt sammen-
lignet med den gradvis opdukkende syntese, som subjektivt
tilsigter at eliminere begærlighed og gøre ende på nogle få
personers udnyttelse af de mange. I Storbritannien finder vi et
imperiediktatur (hvis et så paradoksalt udtryk kan anvendes),
men det er et imperium af middelklassen, som kontrollerer og
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afbalancerer. I Italien, Tyrkiet og andre steder foregår der lig-
nende store eksperimenter.

Ophavsmændene til disse forskellige nationale tendenser er
ofte uvidende om de impulser, der ligger bag deres arbejde, og
de er hyppigt ude af stand til at forklare de idealer, de arbejder
hen imod, bortset fra udtryk som menneskelig ambition og
magt. Ikke desto mindre er de i virkeligheden – skønt de ikke
selv er vidende om det – sensitive over for de store ideer, der
kastes ind i deres tænkning af de hjerner, som befinder sig bag
kulisserne. De responderer på ideen om almennytte, om men-
neskelig ligestilling, om overmennesket, om verdenshandelens
særlige betingelser samt om fordeling af rigdommene, men –
og det er det vigtige punkt – fordi de ikke pointerer den indre
syntese i bestræbelserne, fordi de ikke har et generelt kend-
skab til de store begrebers oprindelse, og fordi de ikke har no-
gen opfattelse af det indre broderskab, som leder menneskehe-
den frem til et ydre broderskab, så fordrejes disse store prin-
cipper i høj grad, tilpasses det selviske og udnyttes kun i én
retning. Klassehadets, racemodstandens og den nationale
stoltheds ild brænder særdeles kraftigt.

Sådan er det problem, der i øjeblikket ligger foran de Store.
[side 200] Via den indre afdeling for ledelse og politisk styre,
som vi netop har analyseret, vil de bringe nationerne til den
erkendelse, at de er en fundamental enhed, og således fremme
det, vi alle drømmer om: »Fred på jord og mennesker med god
vilje«.

For det andet, det religiøse område:
Målet for denne afdeling er at etablere en universel forståelse
af virkelighedens natur og at nære væksten af den åndelige be-
vidsthed. Skønt religiøse forskelligheder på mange måder er
noget af det vanskeligste at bygge bro over eller at forlige, er
der dog sket et virkeligt fremskridt i denne fase af det hierar-
kiske virke. Der findes i dag i verden et meget stort antal men-
nesker som principielt tror på et religionernes broderskab.
Selv om de ukyndige masser overalt har ringe eller ingen idé
om åndelige forhold, kan de lettere bringes til at tro på den
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ene Gud og på ideen om en universel tro end på nogen anden
idé. Tusinder af mennesker er faktisk agnostikere eller tror
ikke på noget, mens andre tusinder omend genstridigt ligger
under for en teologisk autoritets herredømme. Ikke desto min-
dre har de i sig kimen til kærlighedens ånd, som er altomfat-
tende og intuitiv. Mærkværdigvis er det inden for dette områ-
de, at orientens sydende millioner udgør et mere alvorligt pro-
blem for de Store end folkeslagene i vesten gør, idet uviden-
hed er almindeligt udbredt blandt masserne i Asien med hen-
syn til udviklingstendensen inden for den religiøse verden.
Dette skyldes den udbredte analfabetisme inden for disse ra-
cer, og en følge heraf er, at de er lette at udnytte og beherske
af de religiøse demagoger, ivrige profeter og reaktionære.

Disciple eller medarbejdere på anden stråle tager nu aktivt
del i løsningen af dette problem. Det er interessant at bemær-
ke, at årsagen til, at det er lykkedes at nedbryde gamle barrie-
rer og at tilvejebringe en tilstand af åndelig beredvillighed
overalt i vesten, skyldes i det store og hele orientalisternes
høje standard i Frankrig, Tyskland og England. De har gjort
østens litteratur i al dens skønhed tilgængelig for vesten, og
har på den måde [side 201] knyttet alle tidsaldres åndelige
sandheder sammen med den kristne fremstilling af sandhed,
og vist, at de alle indeholder samme progressive værdi. Nu må
masserne i Indien, Kina og Nordafrika vækkes til at se den in-
dre betydning af deres egne trosretninger samt den rolle, kri-
stendommen spiller i deres store, religiøse mønster. Visse an-
den stråle lærere i Indien, Japan og Syrien er meget opmærk-
somme herpå.

Inden for de næste ti år vil sammenslutningen af religioner,
(som den ydre organisation er tilsynekomsten af) øge sit virke
meget. Snart vil den indre struktur af en verdensreligion være
så klart defineret i mange tusinders tankegang, at dens ydre
struktur uundgåeligt vil komme til syne inden dette århundre-
des udgang.

Den indre struktur af en verdensføderation af nationer vil
sluttelig blive lige så velorganiseret i sin ydre fremtoning, som
hurtigt vil antage form omkring år 2025. Heraf må ikke slut-
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tes, at vi vil have en fuldkommen verdensreligion og fuldendt
sammenslutning af nationer. Så hurtigt bevæger naturen sig
ikke, men begrebet og ideen vil være alment anerkendt, al-
ment ønsket, og der vil i almindelighed arbejdes herfor. Er
disse betingelser først til stede, kan intet i denne cyklus stand-
se tilsynekomsten af den endelige, fysiske form.

For det tredje, det videnskabelige område:
De, der arbejder inden for dette felt, har definitivt sat sig det
mål at udvide menneskets bevidsthed og dets horisont, så der
kan virkeliggøres en syntese af det håndgribelige og det
uhåndgribelige. Dette vil tilvejebringe en indgang for menne-
skeheden til et nyt og subjektivt område samt til forståelse af
nye bevidsthedstilstande. Denne udvikling vil blive tilveje-
bragt af dem, der virker inden for områder som uddannelse,
videnskab og psykologi. Store ting er for tiden på vej, og de
aktiviteter, som medarbejdere på tredje og femte stråle virker
med, har aldrig før været styret så godt eller været så virk-
ningsfulde som i dag.

Som tidligere nævnt, og som jeg nu vil gentage, er medar-
bejderne [side 202] på alle stråler koordineret til at tage del i
én samlet bestræbelse – en bestræbelse, som hele den kristne
æra har været rettet imod, og for hvilken den har udgjort en
forberedelse. Den syvende og den sjette stråle påvirker ud-
øvelsen af regeringsarbejde samt opgaven med at frembringe
en ny syntese; sådan kombineres kræfterne fra alle de medar-
bejdere, der virker inden for dette felt, med energien fra første
stråle. Energierne fra aspiranter og disciple på tredje og femte
stråle er rettet mod arbejdet med at udvide den menneskelige
bevidsthed, med at bringe universets skjulte undere for dagens
lys og med at fremskynde udviklingen af menneskehedens la-
tente evner. Disse evner vil, når de vækkes, betyde udvidelse
af flere af de nuværende sanser og vil give mennesket adgang
til den verden, som ligger hinsides uvidenhedens og stoffets
slør.

I vil bemærke, at arbejdet med at nedbryde nationernes iso-
lation og afsondrethed er så anstrengende, at det kræver tre
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medarbejdergruppers samlede energier for at tilvejebringe de
ønskede resultater. De syv strålers grupper fordeler sig som
følger:

1. I afdelingen for politik. . . . . . . . . . . første, sjette og syvende stråle.
2. I afdelingen for religion. . . . . . . . . . anden og fjerde stråle.
3. I afdelingen for undervisning. . . . . . tredje og femte stråle.

Selv om arbejdet udføres inden for tre områder for menne-
skets tænkning og aktivitet, må det erindres, at det samlet ud-
gør én styret bestræbelse for at frembringe en syntese, ligesom
det er én stor forberedende tilskyndelse frem til en åbenbaring
af et sådant under, at jeg endnu ikke i enkeltheder kan berette
om den. Erkendelse af åbenbaringens sandhed afhænger af in-
dre vækst og indre oplysning; men denne vækst fremskyndes,
hvilket fører til en lettere erkendelse af det, som er på vej.
Husk, at åbenbaring sjældent kommer ad forventede veje. Der
vil komme en indstrømning af lys over menneskeheden, hvil-
ket vil ændre menneskets livsbetingelser, forandre dets syn på
verdens anliggender og indlede en ny tidsalder, som vil blive
kendetegnet [side 203] ved en særlig evne til gruppesyntese
og -samarbejde samt ved nye mentale evner, der fører til en
nyorientering af tænkeevnen, sådan at den kan fungere lige let
i to retninger. Den vil være i stand til at rette sig udad mod de
manifesterede formers verden og indad mod syntesens, enhe-
dens og åndens verden. Der vil opstå en ny livsindstilling,
som vil gøre sig gældende i en bedre sans for værdier, idet li-
vet vil få en hidtil ukendt betydning, og denne betydning vil
blive udlagt sådan for os, at den vil berige vor daglige tilvæ-
relse. Alle sande medarbejdere retter nu al deres bestræbelse
mod dette mål.

Tidligere i denne afhandling henviste jeg til de områder,
der resulterede i spørgsmål, som i dag eksisterer i menneskets
sind, og jeg vil gerne kort henvise til de tre hovedområder,
som – når de er forklaret og forstået – vil lette indledningen til
den nye tidsalder med dens nye civilisationer, nye videnskaber
og nye religion. Der findes tre problemer, som inden for de
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nærmeste år vil være godt på vej imod en intelligent løsning i
selv de mest konservative sind, men som de intuitive og indre
oplyste betragter som endeligt løst. Disse tre problemer kan
betragtes som udgørende de tre hovedmål inden for områderne
af videnskab, politik og religion. Så snart de løses, vil der op-
nås hurtigere resultater i verden i forhold til ledelse, tro og
stof. Vær venlig at bemærke forskellen i og betydningen af de
sidste tre ord.

Spørgsmål vedrørende ideer

I sidste instans er hovedproblemet for verdens regeringer den
vise anvendelse af ideer. Det er her talens magt gør sig gæl-
dende på samme måde som det skrevne eller trykte ords magt
inden for religion eller undervisning. Inden for det politiske
felt beherskes masserne af talerne, og aldrig før så åbenlyst
som nu, hvor radioen tages i anvendelse. Uden ophør tudes
folks øren fulde af store ideer – teorier om diktatur, kommu-
nisme, nazisme, fascisme, marxisme, nationalisme og demo-
kratiske idealer. Regeringsmetoder præsenteres for folk af
denne eller hin gruppe tænkere, [side 204] men der gives ikke
folk tid til overvejelse eller klar tænkning. Racemæssige anti-
patier spredes, og personlige begunstigelser og illusioner
kommer til udtryk og medfører, at de ikke-tænkende bedrages.
Det menneske, der har en gylden tunge, og det menneske, der
besidder den gave at kunne jonglere med ord, og som med
vægt kan give udtryk for folks klagepunkter, jongløren, der
manipulerer statistikker, fanatikeren, der kender et sikkert
middel mod sociale genvordigheder, og det menneske, som
ynder at opildne til racehad, kan altid få tilhængere. Sådanne
mennesker kan meget let forstyrre balancen i samfundet og
lede en skare af ikke-tænkende tilhængere til en flygtig succes
og magt eller til vanære og glemsel.

I mængden af disse spil med ideer og i det konstante pres
på menneskets bevidsthed, forårsaget af de store begreber, der
ligger bag vor evolutionsproces, udvikler menneskeheden ev-
nen til at tænke, vælge og opbygge et pålideligt fundament.
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Gennem den evolutionære fremstilling af disse ideer følger en
stadig bevægelse hen imod tankefrihed (efter den gamle meto-
de med at eksperimentere, at forkaste og at forny bestræbelsen
med stadigt nye begreber), som vil sætte menneskeheden i
stand til at opbygge nøjagtigt i overensstemmelse med de sto-
re tankemønstre, som ligger til grund for vor verdens ydre
struktur. Tidens opmærksomme tænkere bliver mere og mere
sensitive over for de nævnte tankemønstre, sådan at det enkel-
te sind kan opdage dem og vriste dem ud af mørket og bringe
dem ind i dagslyset. Sådan vil de sande tankeforbilleder blive
gjort tilgængelige, for at de kan spille deres rolle med hensyn
til at føre menneskeheden hen imod sin skæbne, hen imod de
dybere erkendelser, som former racetyperne, og til den forstå-
elsens syntese, som vil resultere i en virkeliggørelse af broder-
skab. På denne måde spiller tanker deres rolle, og problemet
vedrørende ideerne vil i tiltagende grad blive forstået, når den
tid kommer, hvor vi har de skolede intuitive og tænkere, som
vil være i stand til at arbejde direkte i begrebernes verden og
(til gavn for menneskeheden) [side 205] frembringe de idé-
mønstre, efter hvilke der kan opbygges. Ved at påstå dette er
jeg klar over, at man kan anklage mig for at overdrive og for
at meddele umuligheder, men tiden vil bevise sandheden af
det, jeg her forudsiger. Verdensstrukturen kommer fra og er
opbygget efter visse indre tankemønstre, og det er disse tanke-
mønstre, der frembringer den nuværende strøm af regerings-
eksperimenter i alle nationer. Imidlertid gives der i vore dage
ingen skoling i den proces, det er at kontakte tankemønstrenes
verden eller i sand fortolkning af ideerne, og derfor består
problemerne. Senere, når menneskeheden ser sit problem
klart, vil den handle med visdom og med omhu skole sine
iagttagere og kommunikatorer. Sådanne vil være mænd og
kvinder, hvis intuition er blevet vækket ved et indtrængende
og bydende intellekt; de vil være mennesker, hvis sind har un-
derordnet sig gruppens vel, og er så fri af al følelse af separa-
tisme, at deres tænkeevne ikke udviser nogen hindring for
kontakt med virkelighedens og den indre sandheds verden.
Det vil ikke nødvendigvis være mennesker, der betegnes som
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»religiøse« i dette ords almindelige betydning, men det vil
være mennesker af god vilje, med høje mentale egenskaber og
med en veludrustet tænkeevne; de vil være fri for personlig
ambition og selviskhed, besjælet af kærlighed til menneskehe-
den og med et ønske om at hjælpe racen. Et sådant menneske
er et åndeligt menneske.

Spørgsmål vedrørende Gud

Løsningen på det andet problem vil vi finde i religionens ver-
den og vi vil se den menneskelige bevidsthed skille sig af med
endnu et område, hvor der hersker tvivl. Gud som en kends-
gerning vil blive fastslået, og menneskenes usikkerhed i så
henseende vil høre op. Denne Gud vil ikke være en national
eller en races Gud, ikke en kristen, hindu eller buddhist. Den-
ne Gud vil ikke være et påfund af menneskets forestillingsev-
ne eller en udvidelse af dets egen bevidsthed, men vil være en
guddom af essentielt liv, [side 206] hvilket er summen af alle
energier, selve livsenergien, energien som er kærlighed, intel-
ligens, aktiv erfaring, samt den energi, der skaber samspillet
mellem det sete og det usete, en Gud, der højst sandsynligt er
transcendent, men samtidig ganske sikkert immanent; en Gud
af en så uendelig størrelse, at himlene kundgør hans eksistens,
og dog så tæt ved, at det mest ydmyge barn kan erkende ham.

Hvordan kan dette være tilfældet, spørger I. Jeg vil besvare
jeres spørgsmål meget enkelt og dog så videnskabeligt og
dybsindigt, at det først vil blive forstået rigtigt, når det erken-
des som en kendsgerning i en naturlig proces. Ude af legemet
vil Gud kunne ses og erkendes; dog kan Gud ses med det in-
dre syns øje, selv når mennesket befinder sig i et legeme af
kød og blod. Men med det fysiske øje kan guddommen ikke
ses, skønt guddommelighedens kendetegn findes overalt. Der
eksisterer et øje, der kan udvikles og anvendes, og som vil
sætte dets besidder i stand til at se Gud virke på livets indre
side, i sig selv og i alle former, »hvis derfor dit øje er sundt, er
hele dit legeme i lys«. I det lys skal vi se lys og således se
Gud. De tre ord: elektricitet, lys og liv udtrykker guddomme-
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lighed, og deres syntese er Gud. Erkender vi af egen erfaring
disse tre som én, så erkender vi Gud. Vi anvender nu det lave-
ste aspekt, og det bliver vi mere og mere klar over. Det andet
aspekt af lys befinder sig på åbenbaringens stadium ved den
rette forståelse af elektricitetens fænomen. Dér ligger nøglen
til den nye tidsalder, lysets tidsalder, oplysningens og åbenba-
ringens tidsalder. Verdens esoterikere vil forstå noget af det,
jeg henviser til, og i deres hænder ligger skolingen af menne-
skeheden, sådan at menneskene kan gøre brug af det sande
syn og lære at anvende »det ene øje«. Imidlertid vil jeg gerne,
at I noterer jer, at størsteparten af virkelige esoterikere findes
uden for og ikke inden for de mange retninger, der kalder sig
esoteriske. [side 207]

Spørgsmål vedrørende udødelighed

Det tredje område, hvor der forekommer tvivl – tvivl, om udø-
delighed er en kendsgerning – vil inden længe blive løst af vi-
denskaben som et resultat af videnskabelig forskning. Visse
videnskaber vil acceptere udødelighed som en hypotese og
som et arbejdsgrundlag, som de kan basere deres undersøgel-
ser på, og de vil gå ind i denne forskning med villighed til at
lære, med åbenhed til at acceptere, og med ønske om at for-
mulere konklusioner baseret på gentagne beviser. Disse kon-
klusioner vil på deres side danne grundlag for en anden hypo-
tese. Inden for de nærmeste år vil påstanden om et vedvarende
og evigt liv ikke længere være genstand for tvivl, men være en
sikker kendsgerning. Der vil forekomme endnu en ændring i
opfattelsen. Der vil ikke i noget menneskes sind herske tvivl
om, at det stadig vil være en bevidst, levende enhed, når det
forlader det fysiske legeme. Det vil blive vidende om, at det
fortsætter sin eksistens i en verden, som ligger hinsides den
fysiske. Det vil blive vidende om, at det stadig lever, er vågen
og bevidst. Denne kendsgerning vil blive bevist på forskellige
måder. Udviklingen af en evne i menneskets fysiske øje (en
evne, som altid har eksisteret, men så godt som ikke er blevet
anvendt) vil åbenbare det æteriske legeme, »dubletten«, som
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det undertiden kaldes, og man vil kunne se, at menneskene
befinder sig i dette legeme i et bestemt rumligt område, når de
har forladt det døde fysiske legeme, der er ved at gå i opløs-
ning. Det voksende antal af de mennesker, som ejer evnen til
at anvende det »ene øje«, undertiden kaldet det »genopvakte
tredje øje«, vil ligeledes være med til at bevise sandheden om
udødeligheden, idet de med lethed vil kunne se et menneske,
som har forladt sit æteriske legeme såvel som sit fysiske lege-
me. På grund af det meget store antal og på grund af deres an-
sete position, vil de vinde gehør. Endvidere vil en opdagelse
inden for det fotografiske område, der for tiden udforskes, be-
vise, at overlevelse er en kendsgerning. Til sidst vil der skabes
kommunikation, [side 208] idet de, der er gået over, kan an-
vende radioen, og således er emnet ført tilbage til den rene vi-
denskab.

Derudover vil visse forestående hændelser gøre mere til at
nedbryde sløret mellem det sete og det usete end nogen anden
aktivitet, der hidtil er taget initiativ til. Dette kan jeg ikke tale
om, ud over at fortælle jer, at en indre oplysning vil blive
fremkaldt og en udstråling åbenbaret, hvilket vil resultere i en
meget kraftig stimulering af menneskeheden og medføre en
fremskyndelse af en ny orden. Mennesket vil blive stimuleret
til en perception og til en kontakt, der vil sætte det i stand til at
se igennem, hvilket vil åbenbare naturen af den fjerde dimen-
sion, og vil forene det subjektive og det objektive i en ny ver-
den. Døden vil miste sin gru, og denne særlige frygt vil være
forbi.

Menneskene er så optaget af deres krav om lys, så ivrige i
deres råb om at blive fri af den nuværende blindhed og så op-
sat på at blive befriet fra det omgivende kaos, at de er tilbøje-
lige til at glemme, at der også fra den indre side af vogterne af
Planen og deres hjælpere gøres store anstrengelser og frem-
stød for at hjælpe. Denne tilskyndelse fra deres side til at hjæl-
pe er mere aktiv end nogen sinde før, eftersom menneskene
med større styrke kræver privilegiet til lys. Et krav fra menne-
skeheden samt en respons fra det ventende Hierarki må uvæ-
gerligt give virkningsfulde resultater. Tilskyndelsen til at vide
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og tilskyndelsen til at belære er uden tvivl beslægtet og en del
af den naturlige proces med hensyn til bevidst udvikling. De
nærmeste tiår vil mærke så dybe og vidtrækkende følger af en
hændelse, at den tidsperiode, vi lever i, vil blive betragtet som
de mørke tider. Videnskaben vil trænge dybere ind i det
uhåndgribeliges verden og arbejde med hidtil ukendte redska-
ber og apparater. Frigørelsen af energien i atomet vil markere
en revolutionerende æra, og videnskaben vil få meget at forka-
ste og meget at give, efterhånden som der arbejdes med hidtil
uopdagede energier og livsformer. Spiritualisterne vil gøre en
opdagelse, hvorved metoderne til kontakt med dem, der virker
ude af det fysiske legeme, i høj grad lettes, og en gruppe af
medier vil begynde at virke som [side 209] mellemled mellem
en række videnskabsfolk på livets indre side og nogle, der
endnu befinder sig i fysiske legemer. Gennem de sande esoter-
iske skolers virke vil en fremgangsmåde indføres, som vil ud-
vikle de nye evner, bestyrke den gamle sandhed og vende
menneskenes tro til vished. Gennem stimuleringen og okkult
videnskabeligt arbejde inden for religionsområdet vil menne-
skene få ny kundskab og viden, og vil nå frem til en højnelse,
som vil bringe menneskeheden til Forklarelsens Bjerg. Gen-
nem arbejdet inden for regeringsområdet vil menneskene få en
forståelse af de ideer, der er nødvendige for at føre nationerne
frem til det næste skridt for gensidig hjælp.

Jeg vil søge at beskrive broderskabets mest betydningsful-
de mål, sådan at I er i stand til at forstå og samarbejde. Men-
neskeheden skal efter hensigten virke som en kraftcentral,
hvorigennem der kan strømme visse typer af guddommelig
energi til de forskellige livsformer, der findes i rigerne under
det menneskelige. Denne energistrøm må opfattes og styres
intelligent, og således vil de tilstande af forfald og død, som er
fremherskende overalt, blive bragt til afslutning. På denne
måde kan menneskeheden sammenkæde de højere og lavere
livsmanifestationer, men dette vil kun være muligt, når men-
neskene selv (i sig selv) har sammenkædet deres højere og la-
vere aspekter. Dette er, og burde være, ét af målene for al eso-
terisk skoling. Målsætningen for menneskene er at erhverve
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evnen til at fungere frit i begge retninger og således med
lethed kontakte Guds liv, efterhånden som det strømmer gen-
nem de former, vi kalder overmenneskelige, og de former, der
er under de menneskelige. Sådan er det mål, der toner frem.

Inden for de nærmeste år vil der fra Hierarkiets og den nye
gruppe af verdenstjeneres side udvises en intensiv bestræbel-
se. Der er sat en tidsfrist for denne bestræbelse, og såfremt ar-
bejdet viser sig at være effektivt, vil denne type af aktivitet
blive afsluttet, og medarbejderne vil fortsætte på mere eksten-
sive områder. Skulle det mislykkes for de åndeligt indstillede
og intellektuelt disponerede mennesker i menneskeheden at
påbegynde [side 210] Planen på dette tidspunkt, at vriste den
ud af det usete og bringe den frem i den synlige verden, vil vi
opleve en periode med vanskeligheder og med langsommere
vækst, men dog ikke det fuldstændige sammenbrud af civilisa-
tionens struktur, som dommedagsprædikanterne angiver. Vi
forventer imidlertid intet sådant fejlslag og ingen sådan hin-
dring for de omhyggeligt lagte planer af vogterne på den indre
side. Ordet er gået ud til alle disciple og aspiranter i verden
om at slutte op om et intensivt arbejde, og denne appel fra de
Store søger jeg at efterleve. Der er behov for alle, og enhver
må gå frem med håb og vished. Hierarkiet arbejder koncen-
treret og er besluttet på at yde enhver anstrengelse, for at Pla-
nen skal lykkes. Den nye gruppe af verdenstjenere er ved at
blive knyttet nærmere sammen, og det arbejde, de skal udføre,
bliver omhyggeligt planlagt. I London, New York og Genève
findes tre centre for deres aktivitet, og i Darjeeling og Tokyo
findes en koncentration af kræfter.

Jeg opfordrer verdens tænkere til at opgive deres sekteriske
indstilling, deres nationalisme og deres kritikløse loyalitet og
til at arbejde i en broderskabets ånd i deres egen nation, idet
de må betragte den som en integreret del af en stor føderation
af nationer, – en sammenslutning, som allerede eksisterer på
den indre side, men afventer, at verdens tænkere handler for at
materialisere den på den ydre side. Jeg pålægger dem at arbej-
de i religionens tjeneste og inden for den specielle religion,
som de på grund af fødsel eller efter valg er interesseret i, idet
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de må betragte enhver religion som en del af den store ver-
densreligion. De må vurdere de aktiviteter, som deres gruppe,
samfund eller organisation arbejder med, og som ønsker deres
hjælp, og vurdere, hvorvidt de grundlæggende principper og
den anvendte teknik tjener det almene vel og fremmer virke-
liggørelsen af broderskab.

Jeg beder jer opgive jeres antagonisme og jeres antipatier,
jeres had og jeres racemæssige modsætningsforhold og søge
at tænke i retninger som: den ene familie, det ene liv og den
ene menneskehed. Jeg beder ikke om en sentimental eller fø-
lelsesmæssig reaktion på denne opfordring. Jeg vil minde jer
om, at [side 211] had og separatisme har bragt menneskehe-
den ud i den nuværende triste tilstand. Jeg vil imidlertid til
denne påmindelse føje den kendsgerning, at der i dag i verden
findes et tilstrækkeligt stort antal frie mennesker til at ændre
menneskehedens og den offentlige menings indstilling, så-
fremt deres viljesindsats måler sig med det, de véd og tror.

Jeg opfordrer jer også til at bringe ofre, at give jer selv, je-
res tid, jeres penge og jeres interesse for at bringe disse ideer
ud til menneskene omkring jer i jeres egne omgivelser og til
den gruppe, I selv befinder jer i, og således vække jeres brød-
re. Jeg opfordrer til forenet handling for på ny at indprente
tankerne om broderskab og enhed. Jeg beder jer anerkende je-
res medarbejdere i alle grupper og styrke deres hænder. Jeg
beder jer forsegle jeres læber mod hadefulde og kritiske ord
og tale om broderskab og grupperelationer. Jeg anmoder jer
om at drage omsorg for, at hver dag for jer bliver en ny dag
med nye muligheder. Se ikke på egne anliggender, egne små-
bekymringer, ærgrelser og mistænksomheder men på nødven-
digheden af den opgave, der skal udføres, og udbred tanken
om enhed, kærlighed og harmløshed.

Yderligere beder jeg jer afbryde jeres forbindelse til alle de
grupper, der forsøger at tilintetgøre og angribe, hvor oprigtige
end deres motiver måtte være. Slut jer til den side, der virker
for konstruktive mål, som ikke bekæmper andre grupper eller
organisationer, og som har elimineret ordet »anti« fra deres
ordbog. Stå på samme side som dem, der stille og roligt virker
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for opbygning af den nye ordning, – en ordning, der er baseret
på kærlighed, der virker under broderskabsimpulsen, og som
besidder en opfattelse af et broderskab, der er baseret på den
viden, at vi, hver og én, uden hensyn til race, er børn af den
ene Fader – og som er nået til den erkendelse, at de gamle ar-
bejdsmetoder må vrages, sådan at nye kan få en chance.

Kan I ikke selv undervise, tale eller skrive, da giv af jeres
tanker, af jeres penge til dem, der kan. Giv af jeres fritimer –
og -minutter, sådan at andre gøres fri til at tjene Planen; giv af
jeres penge, sådan at det arbejde, der udføres af dem, der er
tilknyttet [side 212] den nye gruppe af verdenstjenere, kan gå
hurtigt frem. I spilder megen tid på uvæsentlige ting. Mange
af jer afser ringe eller ingen tid. Det samme er tilfældet med
hensyn til penge. Giv som aldrig før og muliggør derved ar-
bejdets fysiske aspekter. Nogle giver af det, de selv har behov
for, og den kraft, de derved frigør, er stor. De, der befinder sig
på den indre side, er taknemmelige for det, der skænkes af
dem, der kun kan give ved store, personlige ofre. Andre giver
af det, de kan undvære, men kun når det ikke kræver noget of-
fer. Lad også denne tilstand ophøre og giv maksimalt med ret-
færdighed og forståelse, sådan at kærlighedens og lysets tids-
alder hurtigere kan indledes. Jeg bekymrer mig ikke om, hvor
eller til hvem I giver, blot I giver, – lidt, hvis I kun har lidt tid
og få penge, – meget, hvis I har meget. Arbejd og giv, hold af
og tænk og hjælp de grupper, som bygger op og ikke tilintet-
gør, som er kærlige, og som ikke angriber, som løfter og ikke
river ned. Lad jer ikke narre af det skinargument, at tilintetgø-
relse er nødvendig. Der har uden tvivl været behov derfor,
men tilintetgørelsens cyklus er praktisk talt forbi, om I blot
kunne indse det, – og bygmestrene vil nu få travlt.

Frem for alt opfordrer jeg jer til at leve et liv i større fordy-
belse, og jeg beder jer om, af hensyn til jeres medmennesker,
at styrke kontakten med jeres egen sjæl, sådan at I vil have
ydet jeres del for at muliggøre åbenbaringen, og sådan at I vil
have ydet jeres del til at bringe lyset ind og derfor vil være i
stand til at drage fordel af det nye lys og den nye information,
og yderligere være bedre i stand til at vise Vejen og berede
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Vejen for de desorienterede søgende til den tid. De, som ikke
er beredt til de kommende begivenheder, vil blive blindet af
det tiltagende lys og desorienterede på grund af det under, der
åbenbarer sig; de vil blive strejfet af Guds levende åndedrag;
og det er op til jer at forberede dem til denne begivenhed.

Før vi går videre vil jeg kort komme ind på de tilsyneladen-
de modsætninger, der opstår (og som vil vedblive at opstå) i
denne afhandling. Undertiden tales der om en stråle som væ-
rende i [side 213] manifestation. Til andre tider kan der henvi-
ses til den samme stråle som værende ude af manifestation. Vi
kan tale om dens indflydelse på et bestemt naturrige og deref-
ter om, at en anden stråle må anses for at have størst betyd-
ning. Disse uoverensstemmelser er blot tilsyneladende, og de-
res årsag kan findes i den rette forståelse af loven om cykler-
ne. Før man forstår denne grundlæggende lov om periodicitet
(og det vil ikke være muligt, før det er lykkedes mennesket at
udvikle det firdimensionale syn), vil det ikke være let at undgå
det, der ser ud som modsætninger. På et tidspunkt kan en be-
stemt stråle være i inkarnation og har derfor stor indflydelse,
og dog kan en anden stråle på samme tid styre den store cy-
klus, – en cyklus, som den først omtalte stråle kun er et mid-
lertidigt aspekt af. For eksempel er den syvende stråle for ce-
remoniel organisation nu ved at komme ind, og den sjette strå-
le for hengivenhed er ved at gå ud; alligevel styrer den sjette
stråle en stor strålecyklus, og dens indflydelse vil ikke for-
svinde fuldstændigt i de næste 21.000 år. Samtidig vil den
sjette stråle meget vel kunne betragtes som den sjette under-
stråle af den fjerde stråle for harmoni gennem konflikt, som
har været i manifestation i flere tusinde år og vil forblive aktiv
i endnu 40.000 år. Alligevel er det sådan, at denne fjerde stråle
er ude af manifestation, hvad angår dens mindre og cykliske
indflydelse.

Jeg er helt klar over, at denne oplysning er højst forvirren-
de for en begynder i okkultisme, og kun de studerende, der
forstår nødvendigheden af at opfatte den almindelige opbyg-
ning og de store principper, der ligger til grund, vil være i
stand til ud af disse instruktioner at samle sig det sande og
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påtænkte perspektiv. Såfremt læseren fortaber sig i mængden
af mulige analyser og komplicerede meddelte enkeltheder, vil
han ikke nå frem til den tilsigtede klare vision. Eliminerer han
enkelthederne og beskæftiger sig med den almindelige opbyg-
ning af den solare plan, vil han være i stand til at samarbejde
med fornøden intelligens. Læs derfor konstruktivt og ikke
kritisk og vid, at det ikke er let at se Planen, sådan som den
eksisterer i bygmestrenes [side 214] sind. De arbejder meget
nært sammen og i overensstemmelse med den oprindelige
Plan, men gennemfører på samme tid deres bestræbelser
individuelt med koncentration og vedholdende ihærdighed.

3. Tre betydningsfulde udsagn

Vi har studeret betydningen af de syv skabende bygmestres
virke, sådan som de udtrykker livsaspektet og kvalificerer den
ydre tilsynekomst, hvorigennem det Ene liv manifesterer sig.
Det er kvaliteten i tid og rum, som betinger den ydre tilsyne-
komst, og dette er det tredje betydningsfulde udsagn; de to tid-
ligere er:

a. Ethvert strålevæsen er et udtryk for et solart livsvæsen, og
enhver planet er derfor kædet sammen med enhver anden
planet, besjælet af energi fra et af de andre syv solsystemer
og bragt i bevægelse af en trefoldig kraftstrøm.

b. Hver eneste af strålerne er modtager af og vogter for ad-
skillige energier, der kommer fra forskellige kilder.

Til disse to føjer vi:

c. Det er et strålevæsens kvalitet, der i tid og rum betinger den
ydre tilsynekomst.

I disse tre udsagn er opsummeret dette afsnits grundlæggende
lære. Her vil jeg gøre opmærksom på nyttevirkningen af vir-
kelig at forstå denne temmelig avancerede okkulte lære, men
jeg har tillid til, at det lykkes. Hvis I for eksempel studerer det
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første udsagn, vil I bemærke, hvordan et strålevæsen er et ud-
tryk for et solart livsvæsen. Tag nu denne tanke og overfør
den til noget personligt ved at anvende det samme udsagn i
forbindelse med et enkelt menneske, idet I holder fast ved den
kendsgerning, at enhver personlighed er bestemt til at være et
udtryk for en sol-engel og er som følge deraf knyttet til alle
andre sol-engle i sjælenes [side 215] rige. De besjæles alle af
energier, der kommer fra de syv grupper af sol-engle, og er li-
geledes i berøring med planetens og solsystemets livsvæsen
og endvidere med kræfter uden for systemet. Har dette ikke en
levende og praktisk betydning? Opmuntrer det ikke til et nær-
mere studium og overvejelse af personlighedens indstilling
over for livet og af det mål af resultater, som sol-englen på et-
hvert givet tidspunkt i tid og rum opnår, (hvilket i sidste in-
stans udgør det, som er personligheden), efterhånden som den
opbygger og kvalificerer sin ydre tilsynekomst? Her kan vi se
den videnskabelige værdi af at studere idealer, at koncentrere
sig om gode kræfter og guddommelige kvaliteter og om en in-
tellektuel analyse af enhver af de store gudesønners guddom-
melige attributter.

Det andet udsagn fastslår, at de syv stråler, der hver især er
modtagere af og vogtere for energier ude fra universet, ud-
trykker det grundlæggende begreb om indbyrdes relation, ind-
byrdes kommunikation, indbyrdes afhængighed, fælles ansvar
og tjeneste. Som vi udmærket ved, ligger disse relationer bag
princippet om broderskab, hvilket menneskeheden netop er
begyndt at opfatte og diskutere. Derfor er enhver af de store
kendsgerninger, som styrer universets opbyggende kræfter, af
virkelig praktisk betydning for det nuværende menneskes
mentale liv og indstilling.

Det første udsagn har relation til egoet eller sol-englen og
dens virkeliggørelse.

Det andet udsagn har relation til det »inspirerede« menne-
skes mentale fatteevne, – inspireret fra det høje af dets sol-en-
gel.

Det tredje udsagn, som angiver kvaliteten, betinger tilsyne-
komsten og er bestemt til at kontrollere eller styre personlig-
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hedens følelses- eller begærliv, idet den gradvis fremkommen-
de tilsynekomst vil svare til kvaliteten af hans begær.

Mennesket er af natur virkelig guddommeligt, men sol-eng-
lens kvalitet gør sig kun langsomt mærkbar i løbet af den evo-
lutionære cyklus; endnu viser den sig kun svagt og fornemmes
[side 216] kun lejlighedsvis; skønt summen af karakteregen-
skaber i ethvert enkelt liv er farvet af guddommelig kvalitet i
overensstemmelse med den egoiske evne til at kontrollere el-
ler udtrykke, forvrænges denne evne af substansen næsten til
ukendelighed i de tidlige stadier. Disse tre udsagn kræver nøje
eftertanke og endog meditation, for ligesom de udtrykker lo-
vene, efter hvilke de syv skabende bygmestre virker, sådan
udtrykker de også lovene, efter hvilke aspiranten nu kan be-
gynde at virke.

4. Kvalitet i tilsynekomsternes verden

Vi går nu i gang med at definere ordet »kvalitet«, som inde-
holder den anden stråles aspekt. Dette andet aspekt udgør den
bestemmende stråle eller guddommelighedens andet manife-
sterende aspekt. Det er Kristus- eller Vishnu-aspektet; det er
guddommens sansende bevidsthedsaspekt i formen. Jeg nævn-
te også, at vi ville overveje dets udtryk i fænomenernes ver-
den, og hermed mener jeg de ydre tilsynekomsters og håndgri-
belige formers verden.

Den kvalitet, der fremkommer gennem manifestationspro-
cessen og under impuls af det guddommelige livsvæsen, er
kærlighed, som virker gennem loven om tiltrækning med det
formål at frembringe en endelig syntese i bevidstheden. Lad
os ikke glemme, at målet for vor nuværende evolutionsproces
er at udvikle bevidst erkendelse. Hele processen er rettet mod
denne fuldbyrdelse.

I sidste instans er kvalitet hverken mere eller mindre end
naturen af bevidst erkendelse og respons på sanset kontakt,
udtrykt i kvalitet. Gennem den gradvise udvikling af kontakt-
mekanismen, som selv er resultatet af aktiv kvalitet, der betin-
ger livet for alle de celler, der danner formen, sker der en ud-
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videlse i det uendelige af rækken af kontakter, og den levende
entitets respons på kontakt bliver mere vital, mere intelligent i
sin opfattelse og mere omfattende i retning af syntese. Denne
respons udvikler sig i to retninger:

[side 217]

1. Den fører til erkendelse af responsapparatet og til intelli-
gent anvendelse af kontaktmekanismen.

2. Den fører også til forståelse af den individuelle bevidstheds
respons på den kontaktede bevidsthed. Dette tilvejebringes
ved hjælp af responsmekanismen. Dette andet responsap-
parat kan enten være mere udviklet eller mindre udviklet
end det, der etablerer kontakten.

Det er samspillet mellem de bevidstheder, der benytter meka-
nismerne, som giver forståelse af kvalitet. Dette samspil giver
en forståelse af den aktivitet, der ligger til grund for og moti-
verer tilsynekomsten.

Eksoterisk videnskab gør det muligt at opfatte og studere
de ydre formers aktivitetsaspekt, og de mange manifestationer
af de mange filosofiske retninger, som gennem deres undersø-
gelser udvider den menneskelige viden, har det samme mål.
Samtidig øger de vor evne til at opfatte den intense aktivitet af
enhver form i ethvert naturrige og af ethvert atom og enhver
celle i disse former. Videnskaben har ført os fra tinde til tinde,
hvad angår opnåelser, frem til i dag, hvor vi kommer til kort i
en verden af energi. Vi har lært at danne os et billede af en
verden af vibrerende punkter af kraft, der som helhed udgør
alle livsformer, og som for vor undrende og forvirrede for-
stand udgør et planetarisk livsvæsen, som er summen af alle
kendte former. Enhver form er et univers i sig selv, og alle
former er levende og vibrerer med guddommelig aktivitet. Vi
anvender ordet »energi« som udtryk for denne aktivitet, og
længere kan vi endnu ikke gå. Energi er liv, men energi er
også død. Aktivitet kan opfattes med sanserne og erkendes i
det organiske og ikke-organiske – en lang række af atomare

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



livsvæsener opbygget i struktur efter struktur, og som viser sig
at være i uophørlig bevægelse. En lang række af levende
strukturer, opbygget i stadigt større og mere inklusive former,
viser sig ligeledes at være i uophørlig bevægelse. Disse struk-
turer viser sig igen at være vibrerende organismer, og sådan
udfolder der sig for menneskets [side 218] bevidste syn intet
andet end liv og aktivitet, bevægelse og energi og altid en
sammenhæng, en ordnet hensigt, en voksende syntese, en plan
og en vilje. Det vil videnskaben sætte sit segl under, for viden-
skabelig viden er et tegn på menneskenes respons – gennem
det kollektive responsapparat af menneskeheden som helhed –
på bevidsthedsmekanismen af det store livsvæsen, i hvilket vi
lever og røres og har vor væren – vor jords planetariske Lo-
gos.

De esoteriske videnskaber fører os ind i formen eller for-
merne og gør det muligt for os at trænge igennem til kvalitets-
aspektet. Studerende ville gøre vel i at erindre, at okkultisme
kan være et studium af kræfter, og at okkultisten bevæger sig i
verdener af kraft, som desuden er verdener af kvalitet og af de
kvalificerende energier, der søger at manifestere sig gennem
tilsynekomsternes verden. Efterhånden som de opnår dette, vil
de beherske formenhedernes aktivitet, de formenheder som
udgør den fænomenale verden. Der findes energier, som ligger
bag det fænomenale, og som frembringes ved de atomare
strukturers aktivitet; disse er latente, kan ikke ses og ofte ikke
føles; de er subjektive. De esoteriske videnskaber har ét mål
for øje, og det er at tilvejebringe en gradvis fremkomst af dis-
se energier, sådan at den dygtige okkultist til sidst kan virke i
en dualistisk og dog forenet verden af kraft og være den ska-
bende vilje, som leder, forener og anvender tilsynekomsternes
verden og kvaliteternes område. Disse to typer af aktiv, ska-
bende energi skal være under kontrol af den skabende vilje el-
ler af livsaspektet, sådan at de fungerer som en enhed.

Derfor lærer aspiranten at se indad, at studere motiver, at
gøre sig fortrolig med de kvaliteter, der søger udtryk i den
ydre verden gennem hans ydre mekanisme. Efterhånden som
han lærer dette, ændres for ham naturen af mekanismernes
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ydre verden, og han får større og større viden om de kvaliteter,
der bag de ydre former kæmper for at komme til udtryk. Så-
dan udvides området for hans bevidste kontakter, og han går
(gennem videnskabelig [side 219] forskning) fra en eksoterisk
forståelse af de ydre tilsynekomsters verden til en esoterisk
opfattelse af kvaliteternes verden. Glem derfor aldrig at lægge
vægt på denne dualistiske opfattelse, og at et menneske, når
det lærer »sig selv at kende« automatisk lærer den kvalitet at
kende, der ligger bag alle tilsynekomster. Søg derfor overalt
efter kvalitet. Det er det, vi mener, når vi taler om, at vi over-
alt ser guddommelighed, at vi genkender den tone, der lyder
fra alle levende væsener, og at vi registrerer det skjulte motiv
bag alt, der kommer til syne. Den endnu ikke vågne mand og
kvinde ser og bemærker formen og dens form for aktivitet og
»dømmer efter det ydre«. Aspiranten, der er ved at vågne, be-
gynder at sanse noget af den skønhed, der ligger latent bag
alle former; den vågne discipel fokuserer sin opmærksomhed
på den fremkommende verden af kvalitet og bliver gradvis vi-
dende om farve, om nye tonerækker, om en indre udvikling og
et nyere responsapparat, som begynder at sætte ham i stand til
at kontakte det usete, det uhåndgribelige og det ikke-åbenba-
rede. Han bliver vidende om de subjektive impulser, som be-
tinger livskvaliteten, og som langsomt og gradvis åbenbarer
sig.

Det er denne ikke-åbenbarede indre skønhed, der er årsag
til den vægt, kirkerne har lagt på at udvikle gode egenskaber
og okkultisterne på at anvende en sædtanke ved meditation.
Disse sædtanker og gode egenskaber tjener et værdifuldt og
konstruktivt formål. Den bibelske truisme »som et menneske
tænker i sit hjerte, sådan er det«, er baseret på samme grund-
læggende erkendelse, og forskellen mellem det åndelige men-
neske og det verdslige menneske med sine materielle mål be-
står i den kendsgerning, at den ene søger at arbejde med livets
kvalitetsaspekt, og den anden fokuserer sin opmærksomhed på
det synlige aspekt. Under dette virke kan det – og gør det –
anvende visse kvaliteter, men det er de kvaliteter, der er blevet
udviklet i det guddommelige livsvæsens evolutionære proces,
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da dette guddommelige livsvæsen cyklisk udviklede sig gen-
nem rigerne under det menneskelige og gennem menneskeri-
get. [side 220]

Ethvert af naturrigerne har udviklet eller er ved at udvikle
én markant kvalitet ud over de andre subsidiære guddommeli-
ge attributter.

Mineralriget har hovedsagelig fremhævet aktivitetens kva-
litet, og dennes to yderpunkter er på den ene side den tamasi-
ske kvalitet, dvs. mineralverdenens statiske, inaktive natur,
samt på den anden side radioaktivitet, en udstråling, som er
denne kvalitets smukke og guddommeligt fuldendte udtryk.
Målet for alle mineralske atomare former er denne radioaktive
tilstand, evnen til at bryde gennem al begrænsende og omgi-
vende substans. Dette er indvielse – eller indgangen til et fri-
gørelsens stadium – for alle mineral-tilsynekomster samt orga-
nisering af alle former i dette naturrige under påvirkning af
den syvende stråle.

Planteriget har tiltrækningens kvalitet, hvilket kommer til
udtryk i farve, og dets frigørelse eller den højeste form for ak-
tivitet gør sig gældende ved duften fra dets højeste livsformer.
Denne duft har relation til planterigets seksualliv, som har
gruppeformål, og som behøver hjælp af vinden og insektver-
denen. Dette er ikke kun en billedlig fremstilling af sandhed.
Selve duftens natur, formål og hensigt er at påvirke de kræf-
ter, som vil bevirke en spredning og fortsættelse af livet i
planteriget. »Aspiranterne« i planteriget og de mest udviklede
af dets former besidder skønhed og duft og er modtagelige for
de skjulte indflydelser fra dem, der har fået betroet at indvie
livsformerne og at føre dem frem til en ønsket fuldkommen-
hed. Heraf kommer, at det er sjette stråle for hengivenhed, der
påvirker dette naturrige, samt at det er aktiviteten af strålen for
hengivenhed, der (udtrykt symbolsk) »fæstner øjet på solen og
altid vender livsvæsenet mod varmen fra solstrålerne og er år-
sag til farvernes samspil og den herlige duft«.

Dyreriget besidder en kvalitet, der indeholder et voksende
instinktivt formål, hvilket – i sin højeste form – viser sig som
de mere udviklede dyrs tilknytning og hengivenhed til menne-
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sket. Bag dyrenes tilsynekomster findes en stadig orientering
hen imod forståelse og som konsekvens heraf en dragen imod
[side 221] de livsformer, der svarer til det, de ønsker. Derfor
indvirkningen fra femte stråle for konkret viden, som strøm-
mer gennem den menneskelige familie til det tredje naturrige.
Mennesket er her den indviende faktor og har fået betroet den
opgave at lede dyreriget frem til frigørelse – en frigørelse, der
giver adgang til det fjerde naturrige, som er dyrenes næste
område for aktivitet. Planteriget frigøres til en helt anden evo-
lutionsproces, idet dets livsformer går ind i den såkaldte deva-
eller engel-evolution. Derfor er vinden og insektverdenen dets
formidlere, ganske som mennesket og vandets formidlende
kraft er indviere af dyreverdenen. Hemmeligheden med hen-
syn til frigørelse af den animale natur ligger skjult i den
»vandagtige natur«, hvilket er blodsaspektet, og i blodsudgy-
delsen, forstået esoterisk, ligger nøglen til dyrerigets frigørel-
se. F.eks. bliver visse indviende processer virkeliggjort i stor
målestok ved blodsudgydelse gennem drabet af menneskets
animale form i en stor krig. Under krigen blev tusinders blod
udgydt på jorden, og ud fra synsvinklen om det levendes for-
mål opnåedes visse esoteriske resultater. Denne kendsgerning
kan mennesket vanskeligt forstå, for dets viden koncentrerer
sig endnu primært om formen og ikke om livets kvalitet. Det
er vanskeligt for menneskene at opfatte den guddommelige
hensigt, der virker bag det onde, som slagtning af dyr er, samt
blodsudgydelsen ned gennem tiderne i både forhistorisk og hi-
storisk tid. Men gennem udstrømningen af det vand, hvis far-
ve er »rød«, tilvejebringes en frigørelse, som vil indvie livet i
dette naturrige til nye bevidsthedsstadier og viden. Hele
spørgsmålet om slagtning, det være sig i dyre- eller menneske-
riget, stammer fra begivenheder, som fandt sted under den op-
rindelige »krig i himlene«, da Mikael og hans engle blev ned-
styrtet, og vort planetariske system skabtes. Indtil menneskets
bevidsthed er sådan, at det gennem en indre mekanisme – for
størstedelens vedkommende endnu uudviklet – kan reagere
over for den planetariske bevidsthed og »træde ind i Den
Gamle af Dages hemmeligheder«, vil problemet med hensyn
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til smerte, blodsudgydelse, krig og lidelse forblive et uudgrun-
deligt [side 222] mysterium. Problemet vil blive løst – og det-
te er overmåde vigtigt – men ikke før mennesket selv har æn-
dret den indviende proces for dyrene fra et forhold, der inde-
bærer blodsudgydelse, til et tilhørsforhold i gensidig kærlig-
hed. Når menneskehedens mentalitet er blevet mere udviklet,
kan mennesket ved forlig og den rette tale klare alle uenighe-
der og således ændre metoden for den animale indvielse, hvad
enten det gælder dyreriget eller dets eget animale legeme.

I det fjerde naturrige er kvaliteten, der vokser frem, det
aspekt af den synteseskabende kærlighed eller forståelse, som
kaldes intuition. Intuition er en kvalitet, der består af mental
materie og af »chitta« eller tankestof. Mennesket er ligeledes
bestemt til at blive radioaktivt; aromaen eller duften fra dets
livs væsen må stige op for at tiltrække opmærksomhed fra de
indviende faktorer, der venter for at føre det frem til frigørel-
se. Disse faktorer er ilden og medlemmerne af femte naturrige.
Dets animale forms voksende beslutsomhed må vige pladsen
for den dynamiske vilje i den spirituelle enhed, der er blevet
frigjort fra formbegrænsninger af livets og indvielsens ild. Så-
dan harmoniserer det i sig alle måder for tilnærmelse og frigø-
relse samt alle resultater og forener i sit liv de andre tre natur-
rigers aspirationer.

Radioaktivitet, aspirantens duft, hengivenhed over for an-
dre mennesker (sublimering af familieliv) og »udgydelse af
blod« eller livets offer, udtryk for hengivenhed på jorden (mi-
neralriget) samt formeringsevnen i planteriget plus offeret
gennem blod i dyreriget, bringer mennesket til indvielsens
portal. Dér venter ilden det med sin lutrende behandling, og
sådan forbereder jord, luft, ild og vand (de fire elementer) det
til den store frigørelse samt til frigørelse af den kvalitet, der
giver forståelse i retning af syntese af den bagved liggende
sandhed, og som vi kalder intuition. Dette er, når alt kommer
til alt, mekanismens respons på den guddommelige kvalitets
symbolske tiltrækning, udtrykt i helheden og oplevet som in-
dre oplysning. På denne måde kommer kvaliteterne frem og
viser sig i deres fulde glans, [side 223] efterhånden som men-
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nesket udvikler sig og erhverver det fornødne responsapparat,
idet det skoler sig til at erkende de subjektive realiteter eller
de guddommelige kvaliteter, når de søger at manifestere sig.
Manifestationsprocesserne bringer resultater på og i menne-
skets gradvis vågnende bevidsthed.

5. Analyse af strålerne og deres udtryk (fra et tidligere
manuskript).

Der eksisterer en umådelig mængde af interessant viden om
indvirkning og resultater af stråleaktiviteten i de lavere natur-
riger, men der kan ikke gives enkeltheder om dette punkt, og
den følgende opsummering af det, vi er bekendt med, er nød-
vendigvis ufuldkommen og tillader endeløse tilføjelser.

Første stråle for vilje eller magt

Særligt gode egenskaber:
Styrke, mod, standhaftighed, sandfærdighed, som følge af
absolut frygtløshed, evne til at lede, evne til at opfatte store
spørgsmål på storsindet måde og til at omgås mennesker
samt træffe forholdsregler.

Særlige svagheder:
Stolthed, ambition, egenrådighed, hårdhed, arrogance, be-
gær efter at herske over andre, hårdnakkethed, vrede.

Egenskaber, der skal erhverves:
Følsomhed, ydmyghed, medfølelse, tolerance, tålmodighed.

Denne stråle omtales som magtens stråle, hvilket er korrekt,
men var der tale om magt alene, uden visdom og kærlighed,
ville en tilintetgørende og opløsende kraft blive resultatet. Når
imidlertid de tre særpræg forenes, bliver strålen skabende og
styrende. Personer på denne stråle besidder en stærk viljekraft
[side 224] enten for det gode eller det onde – for det gode, når
viljen styres af visdom og uselvisk gennem kærlighed. Et før-
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ste stråle menneske vil altid »træde i forgrunden« inden for sit
område. Det kan være tyven eller dommeren, der dømmer,
men i begge tilfælde vil det være førende i sin profession. Det
er den fødte leder, hvad der end vælges som levevej, et men-
neske man kan have tillid til og kan støtte sig til, et menneske
der vil forsvare den svage og fjerne undertrykkelse, det frygter
ikke konsekvenser og er aldeles indifferent over for fremsatte
bemærkninger. På den anden side kan en første stråle, der ikke
er modificeret, skabe et menneske, hvis natur er ubarmhjertig
grusom og hård.

Første stråle mennesket har ofte stærke følelser og ømhed,
men lader sig ikke så gerne mærke dermed; det holder af stær-
ke kontraster og mange farver, men det er sjældent kunstner;
det glædes ved store orkestrale virkninger og store korværker,
og er det præget af fjerde, sjette eller syvende stråle, kan det
være en stor komponist, ellers ikke; der findes en type på den-
ne stråle, der er tonedøv, og en anden der er farveblind, når
det gælder mere sarte farver. Et sådant menneske vil kunne
skelne mellem rødt og gult, men vil håbløst forveksle blåt,
grønt og violet.

Et litterært værk af et første stråle menneske vil være stærkt
og indtrængende, men det vil ikke lægge vægt på stil og af-
pudsning af det skrevne. Mulige eksempler på denne type
kunne være Luther, Carlyle og Walt Whitman. For et første
stråle menneske, som søger at kurere sygdom, vil den bedste
måde være, at det ved sin viljekraft drager helse og styrke fra
det universelle livs store kilde og lader energien strømme gen-
nem patienten. Dette forudsætter naturligvis, at det for sin del
er vidende om okkulte metoder.

En karakteristisk måde at nærme sig den store søgen på vil
på denne stråle være ren viljestyrke. Et sådant menneske vil,
om jeg så må sige, indtage himmeriget »med magt«. Vi har
iagttaget, at den fødte leder tilhører denne stråle, helt eller del-
vis. Den skaber den dygtige øverstbefalende, såsom Napoleon
eller [side 225] Kitchener. Napoleon tilhørte første og fjerde
stråle, og Kitchener første og syvende, idet den syvende stråle
gav ham det bemærkelsesværdige organisationstalent.
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Anden stråle for kærlighed-visdom

Særligt gode egenskaber:
Ro, styrke, tålmodighed, udholdenhed, sandhedskærlighed,
trofasthed, intuition, klar intelligens og roligt temperament.

Særlige svagheder:
Alt for fordybet i studier, kulde, ligegyldighed over for an-
dre, ringeagt over for andres mentale begrænsninger.

Egenskaber, der skal erhverves:
Kærlighed, barmhjertighed, uselviskhed, energi.

Denne stråle kaldes visdommens stråle på grund af dens ka-
rakteristiske ønske om ren viden og absolut sandhed – kold og
selvisk, hvis der mangler kærlighed, og inaktiv, hvis der
mangler styrke. Er både styrke og kærlighed til stede, så har I
strålen for buddhaer og for alle store lærere i menneskeheden
– de, som har opnået visdom for andres skyld, og som ofrer
sig ved at give den videre. Den studerende på denne stråle er
altid utilfreds endog med sine største resultater; ligegyldig
hvor stor hans viden er, så er hans tanker til stadighed fikseret
på det ukendte, det hinsidige og de højder, som endnu ikke er
besteget.

Anden stråle mennesket besidder taktfølelse og fremsynet-
hed; det kan være en fortræffelig ambassadør, en førsteklasses
lærer eller leder for en højere læreanstalt; som menneske, der
står i det praktiske liv, vil det besidde klar intelligens og klog-
skab i behandling af de sager, der forelægges det, og det vil
evne at give andre et korrekt syn på tingene og få dem til at se
tingene, som det gør det. Hvis fjerde, femte og syvende stråle
præger det, vil det blive en god forretningsmand. En soldat på
[side 226] denne stråle vil planlægge klogt og forudse mulig-
heder; han vil intuitivt vide, hvilken vej det vil være bedst at
følge, og han vil aldrig ved dumdristighed bringe sine folk i
fare. Han kan mangle hurtighed, når det gælder handling og
foretagsomhed. En kunstner på anden stråle vil altid søge gen-
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nem sin kunst at lære fra sig, og hans billeder vil være me-
ningsfyldte. Hans litterære arbejde vil altid være instruktivt.

Healingsmetoden for et anden stråle menneske vil være at
lære patientens temperament grundigt at kende, såvel som at
blive fuldt ud fortrolig med den pågældende sygdoms natur,
for at kunne anvende sin viljekraft på tilfældet, så healingen
gavner mest muligt.

Den karakteristiske måde at nærme sig Vejen på vil være et
grundigt og seriøst studium af læren, indtil den udgør så stor
en del af menneskets bevidsthed, at den ikke længere udeluk-
kende er intellektuel viden, men er en åndelig leveregel, der
medfører intuition og sand visdom.

En anden stråle type med negativ tilbøjelighed vil være be-
sluttet på at erhverve viden for sin egen skyld, uden noget som
helst hensyn til andre menneskers behov. Et sådant menneskes
fremsynethed vil degenerere og blive til mistænksomhed, dets
ro vil blive til kulde og hårdhed i dets væsen.

Tredje stråle for højere tænkning

Særligt gode egenskaber:
Vidtskuende i alle abstrakte spørgsmål, oprigtighed i hen-
sigt, klar forstand, evne til koncentration om filosofiske
studier, tålmodighed, forsigtighed, har ikke tendens til at
forurolige sig selv eller andre over bagateller.

Særlige svagheder:
Intellektuel stolthed, kulde, isolering, unøjagtighed i detal-
jer, åndsfraværelse, stædighed, selviskhed, overdreven kri-
tik af andre.

[side 227]

Egenskaber, der skal erhverves:
Medfølelse, tolerance, hengivenhed, nøjagtighed, energi og
sund fornuft.
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Denne stråle er strålen for den abstrakte tænker, for filosoffen
og for metafysikeren og for det menneske, som glædes ved
højere matematik, men som, med mindre det er påvirket af en
praktisk stråle, næppe vil bekymre sig om at føre sine regn-
skaber korrekt. Dets forestillingsevne vil være højt udviklet,
dvs. det kan ved sin forestillingsevne opfatte essensen af en
sandhed; dets idealisme vil ofte være stærk; det er en drømmer
og teoretiker, og ud fra sit vidsyn og sin store forsigtighed ser
det alle sider af et spørgsmål lige klart. Dette kan undertiden
lamme dets handling. Det vil være en god forretningsmand;
som militærperson vil det løse problemer om taktik ved sit
skrivebord, men er sjældent særligt fremragende på slagmar-
ken. Som kunstner vil dets teknik ikke være nuanceret, men
dets emner vil være alvorlige og interessante. Det vil holde af
musik, men vil ikke selv skabe musik, med mindre det påvir-
kes af fjerde stråle. I alle livsforhold vil det være meget idérig,
men for upraktisk til at gennemføre ideerne.

En af typerne på denne stråle er i nogen grad ukonventio-
nel, sjusket, upræcis og doven og ligegyldig med hensyn til sit
ydre. Hvis der er indflydelse fra femte stråle som sekundær
stråle, ændres karakteren fuldstændigt. Tredje og femte stråle
giver en fuldstændig afbalanceret historiker, som opfatter sit
emne i bred forstand og beviser enhver detalje med tålmodig
nøjagtighed. Tredje og femte stråle i forening giver endvidere
den virkelig store matematiker, som kan stige til højdepunkter
for abstrakt tænkning og beregning, og som også kan bringe
sine resultater ned til praktisk videnskabelig anvendelse. Tred-
je stråle menneskets litterære stil er alt for ofte vag og indvik-
let, men påvirkes det af første, fjerde, femte eller syvende strå-
le, ændres dette, og under indflydelse af femte stråle vil det
blive en pennens mester. [side 228]

Skal et tredje stråle menneske helbrede sygdom, bør det
være ved anvendelse af medicin, fremstillet af urter eller mi-
neraler, der tilhører samme stråle, som den patient, det ønsker
at hjælpe.

Måden at nærme sig den store søgen på vil for denne stråle-
type være dyb tænkning i filosofiske eller metafysiske baner,
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indtil han er nået til en erkendelse af det store hinsidige og af
den altoverskyggende betydning af at betræde Vejen, der fører
dertil.

Fjerde stråle for harmoni gennem konflikt

Særligt gode egenskaber:
Stor hjertevarme, medfølelse, fysisk mod, gavmildhed, hen-
givenhed, hurtighed i intellekt og perception.

Særlige svagheder:
Selvoptagethed, ængstelse, unøjagtighed, mangel på mo-
ralsk mod, stærke lidenskaber, ladhed, ekstravagance.

Egenskaber, der skal erhverves:
Sindsro, tillid, selvbeherskelse, renhed, uselviskhed, nøjag-
tighed, mental og moralsk ligevægt.

Denne stråle har været nævnt som »kampens stråle«, for på
denne stråle forekommer kvaliteterne rajas (handling) og ta-
mas (træghed) så påfaldende lige i proportion, at et fjerde strå-
le menneskes væsen sønderrives af deres kamp. Udfaldet, hvis
det er tilfredsstillende, omtales som »Horus' fødsel«, eller som
Kristus, der fødes ved fødselsveernes konstante smerte og li-
delse.

Tamas fremkalder tilbøjelighed til magelighed og fornøjel-
se, modvilje mod at forårsage smerte, hvilket kan blive til mo-
ralsk fejhed, ladhed, opsættelse, et ønske om at lade tingene
være, som de er, at hvile og ikke tænke på morgendagen. Ra-
jas er fyrig, utålmodig, og tilskynder altid til handling. Dette
modsætningsforhold [side 229] af kræfterne i et fjerde stråle
menneskes natur gør, at dets liv befinder sig i en evig krigstil-
stand og rastløshed; den gnidning og den erfaring, der vindes
derved, kan frembringe en meget hurtig evolution, men men-
nesket kan lige så let blive en døgenigt som en helt.

Den er strålen for den flotte anfører af kavaleriet, dumdri-
stig, hvad angår risici for sig selv og sine ledsagere. Den er
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strålen for det menneske, som vil lede et håbløst foretagende,
idet fjerde stråle mennesket vil være fuldstændig domineret af
rajas i spændte situationer; den er strålen for den vilde speku-
lant og spiller, fuld af begejstring og planer; det overvældes
let af sorg og fiasko, men kommer sig lige så let fra alle neder-
lag og uheld.

Den er i allerhøjeste grad strålen for farver, for kunstneren,
hvis farveudfoldelse altid er betydelig, skønt hans tegning ofte
vil være mangelfuld. (Watts tilhørte fjerde og anden stråle).
Fjerde stråle mennesket elsker farver og kan almindeligvis
skabe med dem. Er det en uøvet kunstner, vil der uden tvivl
vise sig farvesans på anden måde, i valg af klæder og udsmyk-
ning.

Hvad angår musik er fjerde stråle kompositioner altid me-
get melodiske, og et fjerde stråle menneske holder af harmoni.
Som skribent eller digter vil dets arbejde ofte være strålende
og fyldt med pittoreske ordbilleder, men unøjagtige, fulde af
overdrivelser og ofte pessimistiske. Det vil almindeligvis tale
godt og have sans for humor, men det veksler mellem strålen-
de konversation og forstemt tavshed alt efter dets sindsstem-
ning. Det er både en fornøjelig og en vanskelig person at leve
sammen med.

Ved healing er den bedste fjerde stråle metode massage og
magnetisk behandling anvendt med klogskab.

Måden at nærme sig Vejen på vil være selvbeherskelse, idet
der således opnås ligevægt i de stridende naturkræfter. Den la-
vere og særdeles farlige vej er gennem hatha yoga. [side 230]

Femte stråle for lavere tænkning

Særligt gode egenskaber:
Helt nøjagtige udtalelser, retfærdighed (uden nåde), udhol-
denhed, sund fornuft, oprigtighed, uafhængighed, skarpt
intellekt.

Særlige svagheder:
Ubehagelig kritik, snæversyn, arrogance, uforsonligt tem-
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perament, mangel på medfølelse og ærbødighed, fordom.

Egenskaber, der skal erhverves:
Ærbødighed, hengivenhed, medfølelse, kærlighed, storsind.

Denne stråle er strålen for videnskab og for forskning. Menne-
sket på denne stråle vil besidde et skarpt intellekt, stor nøjag-
tighed i detaljer og vil utrætteligt bestræbe sig på at spore den
mindste kendsgerning til sin kilde og at efterprøve enhver teo-
ri. Det vil almindeligvis være overmåde sandfærdigt, optaget
af at give overskuelige forklaringer af kendsgerninger, skønt
undertiden pedantisk og trættende i sin fastholden af ubetyde-
lige og unødvendige ordrette enkeltheder. Det vil være ordent-
lig punktlig, systematisk og bryder sig ikke om at blive favori-
seret eller smigret.

Denne stråle er strålen for den store kemiker, den praktiske
elektriker, den førsteklasses ingeniør og den store kirurg. Som
statsmand vil femte stråle mennesket være snæversynet, men
det vil være fortræffelig som leder af en eller anden speciel
teknisk afdeling, omend en ubehagelig person at arbejde un-
der. Som soldat vil det meget hurtigt melde sig til artilleriet og
ingeniørtropperne. Kunstneren på denne stråle er meget sjæl-
den, med mindre fjerde eller syvende stråle påvirker som se-
kundære stråler; selv da vil dets behandling af farvesammen-
sætning være kedelig, dets skulpturer livløse, og dets musik
(hvis det komponerer) vil være uinteressant, omend teknisk
korrekt. Dets [side 231] stil i skrift og tale vil være absolut
klar, men der vil mangle ild og pointe, og det vil ofte være
langtrukken ud fra sit ønske om at sige alt, hvad der er muligt
at sige om emnet.

Hvor helbredelse kræver indgreb, er han den perfekte ki-
rurg, og hans bedste behandlinger ydes ved operation og an-
vendelse af elektricitet.

For femte stråle er måden at nærme sig Vejen på videnska-
belig forskning, tilskyndet til maksimale konklusioner med
accept af de følgeslutninger, der drages.
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Sjette stråle for hengivenhed

Særligt gode egenskaber:
Hengivenhed, målbevidsthed, kærlighed, ømhed, intuition,
loyalitet, ærbødighed.

Særlige svagheder:
Selvisk og skinsyg kærlighed, støtter sig for meget til an-
dre, partiskhed, selvbedrag, sekterisk indstilling, overtro,
fordom, overilede konklusioner, heftig vrede.

Egenskaber, der skal erhverves:
Styrke, selvopofrelse, renhed, sandhed, tolerance, sindsro,
ligevægt og sund fornuft.

Denne stråle kaldes strålen for hengivenhed. Mennesket, der
er på denne stråle, er fuld af religiøse instinkter og impulser
og af intens personlig følelse; intet tages roligt. Alt er, i dets
øjne, enten fuldkomment eller utåleligt; dets venner er engle,
dets fjender er det stik modsatte; dets syn er – i begge tilfælde
– ikke præget af hver gruppes egentlige fortrin, men af den
måde, hvorpå personerne gør indtryk på det, eller af den sym-
pati – eller af mangel på samme – som de viser dets yndlings-
idoler, hvad enten de er konkrete eller abstrakte, for det er fuld
af hengivenhed, det være sig for en person eller for en sag.
[side 232]

Det må altid have en »personlig Gud«, en personificeret
guddom at tilbede. Denne stråles bedste type er en helgen, den
værste type er en snæversynet eller fanatisk person, den typi-
ske martyr eller inkvisitor. Alle religionskrige eller korstog
har deres oprindelse i sjette stråles fanatisme. Mennesket på
denne stråle er ofte blid af væsen, men det kan også fare op i
rasende og hidsig harme. Det vil vie sit liv til dem, der er gen-
stand for dets hengivenhed og ærbødighed, men det vil ikke
løfte en finger for at hjælpe dem, der ikke er det umiddelbart
sympatiske. Som soldat vil det hade at kæmpe, men vil ofte,
når det opildnes i kampen, kæmpe som en besat. Det er aldrig
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en stor statsmand, ej heller en god forretningsmand, men det
kan være en god prædikant eller taler.

Sjette stråle mennesket vil være en følelsernes digter (som
for eksempel Tennyson) og forfatter af religiøse bøger, enten i
digt eller prosa. Det tilbeder skønhed og farve og smukke ting,
men dets skabende evne er ikke stor, med mindre der er på-
virkning fra en af de praktisk kunstneriske stråler, den fjerde
eller syvende. Dets musik vil altid være af melodiøs art, og of-
te vil det være komponist af oratorier og kirkemusik.

Metoden ved healing vil for denne stråle være tro og bøn.
Måden at nærme sig Vejen på vil være bøn og meditation, idet
der tilstræbes forening med Gud.

Syvende stråle for ceremoniel orden eller magi

Særligt gode egenskaber:
Styrke, udholdenhed, mod, høflighed, yderste omhu i detal-
jer, selvtillid.

Særlige svagheder:
Formalisme, bigotteri, stolthed, snæversynethed, overfla-
disk dømmekraft, overdreven mening om sig selv.

Egenskaber, der skal erhverves:
Enheds-erkendelse, storhed, tolerance, ydmyghed, mildhed
og kærlighed.

Denne stråle er den ceremonielle stråle, strålen der gør, at et
menneske glædes »når alle ting udføres i god orden« og i
overensstemmelse med regler og sædvane. Den er strålen for
ypperstepræsten og for kammerherren, for soldaten, som er
det fødte organisationsgeni, for den ideale generalkommissær,
der vil klæde og føde tropperne på den bedst mulige måde.
Den er strålen for den fuldendte sygeplejerske, der plejer de
syge omhyggeligt i mindste detalje, skønt hun undertiden er
for meget tilbøjelig til at se bort fra patienternes specielle be-
hov og forsøger at male dem i rutinens mølle.
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Den er strålen for formgivning, for den fuldendte billed-
hugger, som ser og skaber ideal skønhed, for designeren af
smukke former og mønstre af enhver art, men et sådant men-
neske vil ikke få succes som kunstmaler, med mindre det på-
virkes af fjerde stråle. Kombinationen af fjerde og syvende
stråle vil give den allerhøjeste kunstnertype, idet både form og
farve vil være fremragende. Litterært arbejde vil for et syven-
de stråle menneske være bemærkelsesværdigt på grund af sin
ultrapolerede stil, og en sådan forfatter vil tænke langt mere
på måden end på stoffet i sit værk, men det vil altid have ordet
i sin magt både i skrift og tale. Syvende stråle mennesket vil
ofte være sekterisk. Det vil frydes over fastlagte ceremonier
og observanser, over store processioner og forestillinger, over
parader af tropper og krigsskibe, over stamtræer og rangfølge.

Den mindre gode type af syvende stråle mennesket er over-
troisk, og et sådant menneske vil føle dyb interesse for varsler,
drømme, for alle okkulte øvelser og spiritualistiske fænome-
ner. Strålens gode type er absolut indstillet på at gøre de rette
ting og sige de rette ord i det rette øjeblik, hvilket bevirker
stor social succes. [side 234]

Ved healing vil syvende stråle mennesket sætte lid til yder-
ste nøjagtighed i udførelsen af ortodoks sygdomsbehandling.
Yoga-øvelser vil for dets vedkommende ikke give fysisk dår-
lige resultater.

Det vil nærme sig Vejen gennem overholdelse af praksis og
ritual, og det vil have let ved at vække og kontrollere de ele-
mentale kræfter.

Af mange af ovennævnte bemærkninger kunne man slutte, at
egenskaberne fra nogen af strålerne korresponderer mere med
én bestemt af de andre stråler end med de øvrige. Dette er en
kendsgerning. Den eneste stråle, som står alene, og som ikke
har nær relation til en af de øvrige, er den fjerde. Dette minder
os om den enestående position, som firtallet indtager i evolu-
tionsprocessen. Vi har den fjerde rodrace, den fjerde planetari-
ske kæde, den fjerde planet i kæden, den fjerde planetariske
manvantara, etc.
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Mellem tredje og femte stråle findes en nær relation. I sin
søgen efter viden vil, for eksempel, det mest møjsommelige
og minutiøse studium af enkeltheder være Vejen, der skal føl-
ges, hvad enten det gælder filosofi, højere matematik eller ud-
øvelse af praktisk videnskab.

Overensstemmelsen mellem anden og sjette stråle viser sig
i den intuitive opfattelse af viden i retning af syntese samt i
den almindelige trofasthed og loyalitet.

Myndighed, fasthed og vedholdenhed er de korresponde-
rende karakteristika af både første og syvende stråle.
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[side 235-236]

KAPITEL II

Strålerne og naturrigerne

Indledende bemærkninger.
1. Mineralriget.
2. Planteriget.
3. Dyreriget.
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[side 237]

KAPITEL II

Strålerne og naturrigerne

Indledende bemærkninger

Vi begynder nu studiet af strålernes relation til de syv riger.
Jeg vil omtale disse riger i deres rækkefølge på den opadgåen-
de eller evolutionære bue, og ikke som de til tider nummereres
på den involutionære eller nedadgående bue. Denne sidst-
nævnte omfatter (ifølge den teosofiske litteratur) tre riger –
henholdsvis tågeagtige, relativt formløse og udtryksløse –
samt de fire naturriger, som den moderne videnskab regner
med. Den involutionære bue befatter vi os ikke med. At forstå
den er næsten umuligt for gennemsnitslæserens begrænsede
tænkning. Selv om de nævnte tre involutionære riger eksiste-
rer, og selv om de få fakta, der kendes i vesten, er beskrevet,
mangler der en fuldstændig forståelse af den virkelige sand-
hed om dem. Det kan ikke undgås. Forståelsen ligger skjult i
evnen til at »genoplive« fortiden og til at se denne fortid som
et hele.

De naturriger, vi skal beskæftige os med i forbindelse med
strålerne, kan nummereres med følgende betegnelser:

1. Mineralriget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
2. Planteriget.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
3. Dyreriget.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
4. Menneskeriget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV
5. Sjælsriget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
6. Planetariske livsvæseners rige. . . . . . . . II
7. Solare livsvæseners rige. . . . . . . . . . . . . . I

Disse riger kan betragtes som differentieringer af det Ene liv
set fra følgende synsvinkel:
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[side 238]

1. Fænomenal tilsynekomst, objektiv manifestation, eller Sol-
Logos' ydre legemliggørelse.

2. Bevidsthed om eller sensitivitet over for kvalitetsudtryk
gennem den fænomenale tilsynekomst.

Visse af strålerne er, som det kunne forventes, mere ansvarlige
end visse andre for kvalificeringen af et bestemt naturrige.
Disse strålers målrettede indvirkning er da af altoverskyggen-
de betydning. Virkningen af de øvrige stråler er subsidiær,
men mangler ikke. Vi må aldrig glemme, at ifølge den nære
interrelation af kræfter i vort solsystem er ingen af de syv mu-
lige kræfter uden virkning. De fungerer alle, samt kvalificerer
og motiverer, men én af dem vil have mere vital virkning end
de øvrige. Den følgende tabel angiver hovedvirkningen for de
syv stråler og resultatet af deres indvirkning på de syv naturri-
ger, som vi beskæftiger os med.

Nr. Rige Stråle Udtryk

1. Mineral.............................. VII.
I.

Ceremoniel organisation
Vilje eller magt

Radioaktivitet
Det grundlæggende kraftreservoir

2. Plante................................. II.
IV.
VI.

Kærlighed-visdom
Skønhed eller harmoni
Idealistisk hengivenhed

Magnetisme
Konformitet i farve
Opadstræben

3. Dyre................................... III.
VI.

Tilpasningsevne
Hengivenhed

Instinkt
Tam tilstand

4. Menneske........................... IV.
V.

Harmoni gennem konflikt
Konkret viden

Erfaring, vækst
Intellekt

5. Egoisk eller sjæls............... V.
II.

Konkret viden
Kærlighed-visdom

Personlighed
Intuition

[side 239]

6. Planetariske livsvæseners.. VI.
III.

Hengivenhed for ideer
Aktiv intelligens

Planen
Skabende virke
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7. Solare livsvæseners............ I.
VII.

Vilje eller magt
Ceremoniel magi

Universel tænkeevne
Synteseskabende ritual

I vil bemærke en interessant afvigelse i denne tabel, nemlig
den kendsgerning, at planteriget er udtryk for tre stråler, mens
de andre riger er udtryk for to. Disse tre stråler har bragt plan-
teriget til dets nuværende tilstand af højeste skønhed og til
dets udviklede farvesymbolik. Planteriget er vor jords særlige
bidrag til den generelle solare plan. Enhver planet bidrager
med en enestående og helt speciel del til summen af evolutio-
nære frembringelser, og vort planetariske systems helt speciel-
le skabelse er planteriget. Andre planeter bidrager med former
og tilsynekomster, som er deres specifikke offergave. Det er
umuligt for mig at opremse dem her på grund af sprogets be-
grænsning, og hvor der er sprogmæssige begrænsninger, vil
der også for menneskeheden være bevidsthedsmæssige be-
grænsninger. Jorden bidrager med planteriget, og dette er mu-
ligt, fordi det er det eneste rige, i hvilket det definitivt er lyk-
kedes tre stråler at forene sig, smelte sammen og gå over i hin-
anden; disse tre stråler 2-4-6 udgør desuden en stor kraftbane.
Når vi kommer til en mere detaljeret analyse af strålerne og
deres indvirkninger på et naturrige, vil vi forstå, hvorfor dette
forhold har frembragt et så enestående resultat. Resultatet vi-
ser sig som ensartethed ved frembringelsen af den grønne far-
ve ud over hele planeten.

I vil også bemærke, at mineralriget og de solare livsvæse-
ners rige (første og syvende) er et resultat af første og syvende
stråles aktivitet. Der er her en nær numerisk sammenhæng.
Disse to riger består henholdsvis af den største finhed og af
den største tæthed og er frembragt ved den solare guddoms
vilje og organiserende kraft. De legemliggør det tågeagtige
plan og det konkretiserede plan. I det syvende eller højeste
riges tilfælde [side 240] (når der tælles nedefra og op) er vil-
jens aspekt fremherskende og mest magtfuldt, mens organisa-
tionsaspektet har størst betydning i mineralrigets tilfælde. Det-
te kunne forventes, idet viljens energi er den første virkning af
den begyndende guddommelige aktivitet, mens det tætteste
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aspekt for ceremoniel organisation er modsvarigheden til den
begyndende impuls, dens konkretisering, om jeg så må sige.
De andre naturriger er, som det vil ses af opstillingen, ikke på
denne måde indbyrdes forbundne.

Det vil være værdifuldt, om vi nu analyserer vor opstilling
omhyggeligt for at få en lidt mere klar forståelse af de syv
strålers virkning og indflydelse.

Så længe atomets sande natur og dets indre organisation
forbliver et spørgsmål om forskning, spekulation og teori, bør
læseren betragte det, jeg her siger i forbindelse med dette det
tætteste af alle rigerne, som symbolsk og billedligt sandt men
ikke bogstaveligt. Ligesom centret ved rygsøjlens basis er det
center, der sidst vækkes til fuldt fungerende aktivitet og først
vækkes, når centret i hovedet er vakt og levende, således vil
det laveste af alle rigerne først opfattes rigtigt, når alle syv ri-
ger vibrerer i samklang. Indtil det sker, vil dette rige og dets
liv forblive en gåde, undtagen for den indviede af høj grad.
Alt, hvad jeg kan gøre, er at komme med antydninger, der kan
bringe den abstrakte tænkeevne til aktivitet og vække interes-
se i en sådan grad, at arbejdet med analyse og studium vil gå
fremad. Konklusioner kan læseren imidlertid ikke nå frem til,
det må man være klar over.

To stråler er af fundamental betydning i Guds liv, når det
strømmer gennem vor planets grundsubstans. Ved den syven-
de stråles virke organiseres jordisk substans, vort planetariske
livs faste materiale, i de forskellige mineralformer. Disse mi-
neralformer indeholder på deres side latent de bærende og liv-
givende elementer, fra hvilke andre former tager næring. Det
må erindres, at ethvert naturrige er afhængig af og drager liv
fra det rige, der tidsmæssigt set ligger foran i den evolutionæ-
re cyklus. [side 241] Ethvert rige udgør et reservoir af kraft og
vitalitet for det næste rige, der kommer i eksistens ifølge den
guddommelige plan.

Planteriget, for eksempel, drager vital styrke fra tre kilder –
solen, vandet og jorden. I opbygningsprocessen er det mine-
ralindholdet fra de to sidstnævnte kilder, der har fundamental
betydning. Alle formers virkelige struktur frembringes ved

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



sammensætning af mineralprodukter, der gradvis opbygges ef-
ter det æteriske legeme, og som tager skikkelse og form som
følge af en vital æterisk tilskyndelse, påvirkning eller impuls.
Det er det æteriske legemes magnetiske kvalitet, der trækker
de for denne skeletform fornødne mineraler til sig.

Dyreriget på sin side får først og fremmest sin næring fra
solen, vandet og planteriget. Det mineralindhold, der er fornø-
dent til skeletstrukturen, fremkommer derfor i en mere avan-
ceret og forfinet form, idet det drages fra planteriget og ikke
fra mineralriget. Ethvert rige bringer offer til det næstfølgende
rige i den evolutionære rækkefølge. Loven om offer betinger
ethvert riges natur. Derfor kan ethvert rige betragtes som et la-
boratorium, hvor der tilberedes de næringsstoffer, der er nød-
vendige til opbygning af stadigt mere forfinede strukturer.
Menneskeriget følger samme fremgangsmåde og drager liv
(set fra formens synsvinkel) fra dyreriget samt fra solen, van-
det og planteriget. I de tidlige stadier af den menneskelige ud-
vikling var dyrisk føde derfor både karmisk og i realiteten den
rigtige føde for mennesket; for ikke-udviklede mennesker og
set ud fra den animale forms standpunkt er denne føde stadig
rigtig og passende. Dette bringer hele spørgsmålet om vegeta-
risk levevis på bane, og det emne vil jeg behandle, når vi skal
analysere det fjerde rige. Situationen er ganske enkelt ikke,
som det ofte antages eller som den fremstilles af nutidens for-
standsmenneske, idet kødspisning – på et vist stadium af men-
neskets udvikling – ikke indebærer nogen ond handling.

Sjælenes rige drager næring og vitalitet fra den store erfa-
ringens skole for menneskelig eksistens, og i disse fire gud-
dommelige organismers sammenkædning og indbyrdes relati-
on kan [side 242] formverdenen leve, røres og have sin væren.
Der består visse paralleller i den menneskelige organisme og
visse overensstemmelser, der har interesse; de kan opstilles
som følger:
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Menneskeriget................ Hjerne...............................
Taleorganer

De to hovedcentre

Dyreriget........................ Mave................................
Lever

Solar plexus

Planteriget...................... Hjerte...............................
Lunger..............................

Hjertecenter
Strubecenter

Mineralriget................... Forplantningsorganer....... Sakralcenter
Rygsøjlens basis

Her kan man se de syv centres relation til de forskellige natur-
riger og bemærke den menneskelige forms symbolik. De syv
riger som en helhed kan også betragtes i forbindelse med føl-
gende relationer:

1. Mineralriget............................... Rygsøjlens basis... Binyrer

2. Planteriget.................................. Hjertecenter.......... Thymuskirtel

3. Dyreriget.................................... Solar plexus.......... Bugspytkirtel

4. Menneskeriget............................ Sakralcenter.......... Kønskirtler

5. Sjælenes rige.............................. Strubecenter......... Skjoldbruskkirtel

6. Planetariske livsvæseners rige... Ajnacenter............ Hypofyse

7. Solare livsvæseners rige............. Hovedcenter......... Pinealkirtel

Et studium af disse analogier vil være af værdi, såfremt den
studerende vil have i tankerne, at det er de analogier, der stu-
deres ved den første indvielse. De er anderledes ved de senere
bevidsthedsudvidelser.

Den organiserende syvende stråles påvirkning kan bedst
ses i elementernes forbløffende og geometrisk perfekte struk-
tur, sådan som den afsløres under mikroskop og ved studiet af
atomet. [side 243] Eftersom denne afhandling er bestemt for
den læser, der ikke besidder akademisk eller videnskabelig
uddannelse, er det tilstrækkeligt at sige, at mineralriget er et
resultat af »rytmens ritual« ligesom alle de grundformer, efter
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hvilke den myriade af strukturer i manifestation er konstrueret
og opbygget. Talsystemet viser sig i dette rige i sin fulde
skønhed, og der findes ingen form og ingen numerologisk re-
lation, som ikke kan opdages på minutiøs måde i dette funda-
mentale rige med det okkulte »mikroskopiske« syn. To fakto-
rer betinger de strukturer, der findes i mineralriget:

1. Den syvende store impuls eller viljen til at organisere.
2. Tilskyndelsen til at skabe, eller den indledende rytme, der

førte til, at Sol-Logos tog form.

Den syvende herres og den første herres virke er i alt væsent-
ligt arkitektens og magikerens virke, og deres bestræbelser ses
til fuldkommenhed i mineralverdenen. Den fulde styrke og
magiske åbenbaring vil imidlertid først blive erkendt, når den
sande visions indre øje er udviklet, og når de former, der dan-
ner grundlag for det skabende arbejde i de andre naturriger,
virkelig kan vurderes. Hemmelighederne om transmutation er
dette særlige naturriges sande hemmeligheder, og de to ord,
der udtrykker processen og hemmeligheden, er fortætning og
transmutation. Ethvert naturrige har sine nøgleord, der, omend
ikke fyldestgørende, kan fortolkes som følger:

Rige Proces Hemmelighed Formål

1. Mineral...... Fortætning................ Transmutation...... Udstråling

2. Plante......... Sammensætning........ Transformation..... Magnetisering

3. Dyre........... Konkretisering.......... Transfusion........... Forsøg

4. Menneske... Tilpasning................. Translation........... Forklarelse

5. Sjæls.......... Ydre tilsynekomst..... Manifestation....... Virkeliggørelse

Efterhånden som I overvejer betydningen af disse ord, frem-
kommer [side 244] der et generelt billede af den skabende
hensigt. Målene og processerne i de to højeste riger er for
avancerede til, at den almindelige studerende kan forstå dem,
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og de udgør endvidere to af hemmelighederne i den højere
indvielse.

Da denne afhandlings hensigt er at være et praktisk forsøg
på at belyse den nye psykologi, og da dens mål er at øge men-
neskets forståelse af sig selv, er det ikke min agt at gøre mere
end at give nogle få informationer angående strålerne og deres
relation til de tre naturriger under det menneskelige. I alle eso-
teriske skrifter er det nødvendigt at vise syntesen og kontinui-
teten i hele evolutionsprocessen, for først når mennesket aner-
kender sin position midtvejs mellem de tre højere og de tre la-
vere riger, vil den sande betydning af det fjerde riges bidrag til
hele evolutionsplanen dukke op.

Jeg har givet flere opstillinger over overensstemmelser og
stråleindflydelser, der bør studeres grundigt. Det er for eksem-
pel helt tydeligt, at når den syvende stråle nu er ved at tiltage i
styrke, og når dens virkning på de lavere riger begynder at bli-
ve mærkbar, så må menneskeheden være forberedt på foran-
dringer, der er uundgåelige.

Ladt ene og uden hjælp ville mennesket til sidst selv opda-
ge de pågældende begivenheder, men det ville tage lang tid,
og kun ved tilbageblik ville de brede generelle omrids af evo-
lutionsprocessen dukke frem af den mængde af detaljer, hvori
de fortaber sig i den umiddelbare nutid.

Ved villigt at studere de sandheder, der fra tid til anden ud-
sendes fra verdens okkulte centre, og ved beredvilligt at rea-
gere på formodede hypoteser, vil mennesket øge sin evne til at
se livet som en helhed og således blive i stand til at samarbej-
de (med styrke og intelligens) i udarbejdelsen af Planen.

Ovenfor har jeg beskæftiget mig med processen, hemmelig-
heden og formålet. For den rette forståelses skyld vil jeg nu
give et resumé af oplysningerne vedrørende hvert enkelt rige,
efterhånden som det behandles. [side 245]

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



1. Mineralriget

Påvirkning......................... Syvende stråle for organisation og første stråle for magt
er de dominerende faktorer.

Resultater........................... De evolutionære resultater er udstråling og kraft, en
statisk kraft, der ligger bag naturens øvrige plan.

Proces................................ Fortætning.

Hemmelighed.................... Transmutation. »En afhandling om Kosmisk Ild« define-
rer dette således: »Transmutation er overgangen fra et
stadium af væren til et andet ved hjælp af ild«.

Formål................................ At vise livets radioaktivitet.

Inddelinger......................... Let- og tungmetaller, ædle metaller, ædelstene.

Objektiv formidler............. Ild. Ild er den indviende faktor i dette rige.

Subjektiv formidler............ Lyd.

Kvalitet.............................. Yderste grad af tæthed. Inerti. Glans.

De studerende må erindre, at vi under studiet af mineralriget
ikke beskæftiger os med elementerne og atomerne. De udgør
den substans, hvoraf alle mineralformer er skabt. Vi beskæf-
tiger os med mineralformerne, sådan som de manifesterer sig i
den konkrete verden. Vi betragter den håndgribelige og objek-
tive verden. Mineralernes indre opbygning og geometriske
sammensætning kommer ikke ind under vort tema. Dette er
ingen videnskabelig afhandling i almen forstand, men et stu-
dium af kvalitet og bevidsthed, sådan som disse påvirker
formaspektet. Meget af det, om ikke alt, som den eksoteriske
videnskab har hævdet angående mineralriget, kan til almen
nytte accepteres som relative kendsgerninger. Men to punkter
bør betragtes, og de er:

[side 246]
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1. Mineralverdenens bevidsthedsaspekt.
2. Transmutation af former ved ild i dette rige, hvilket resulte-

rer i udstråling.

Det bedst kendte eksempel på mineralets indvielse ved ild kan
ses i den store transition og transformation – gennem allotropi
– af kul til den fuldendte diamant. Et videre kvalitativt stadi-
um kan ses f.eks. i radium som stråling eller som stråler, der
udsendes.

Det må erindres, at der findes tre stadier i evolutionsproces-
sen i mineralriget, og disse er (skønt de tilsyneladende, set ud
fra den moderne videnskabs synsvinkel, ikke har indbyrdes re-
lation) ikke desto mindre subjektivt og essentielt en del af en
vældig indre proces. Disse stadier i mineralriget er modsvarig-
heder til stadierne for dyrebevidsthed, for selvbevidsthed og
for sjælens udstrålende gruppebevidsthed. Der findes et fjerde
stadium for magtfuldt eller organiseret udtrykt kraft, men det-
te ligger frem i tiden og er analogt med monadens liv, der
kommer til udtryk i de højere indviedes solare bevidsthed.

Ligesom videnskaben har opdaget de tooghalvfems ele-
menter, der gør listen over de mulige elementer forholdsvis
komplet, så vil videnskaben til sidst opstille de progressive
tabeller, der vil vise de tre stadier i ethvert minerals livscy-
klus, dvs. fra det statiske mineralstadium som kul, over stadiet
som krystal, halvædelsten og ædelsten til stadiet som radioak-
tiv substans. I definitionen af denne udvikling er det endnu
ikke menneskeligt muligt at se relationerne, idet cyklerne, der
indbefatter disse stadier er så vældige, og ildens virksomhed i
disse overmåde lange perioder så varierende, samt erkendel-
sen af de mellemliggende stadier så vanskelig, at det, jeg kun-
ne sige, blot ville afføde morskab og skepsis. Dog kan der op-
stilles to grundlæggende forudsætninger:

1. At de mange mineral-substanser naturligt falder i syv ho-
vedgrupper, der svarer til de syv underafdelinger af de akti-
ve stråler, dvs. strålerne for organisation og magt. [side
247]
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2. At der kun i de verdenscykler, hvor den syvende stråle er i
manifestation og derfor særlig kraftfuld, finder visse skjulte
forandringer sted i disse syv grupper. Disse svarer i mine-
ral-evolutionen til menneskets syv indvielser.

I disse tidsperioder er der en øget udstrålende aktivitet. Det
kan man notere sig af opdagelsen af den radioaktive substans i
vor tid, idet den indkommende stråle øger sin styrke fra årti til
årti. I et vist omfang er udstrålingen grundlæggende og funda-
mental i enhver verdenscyklus. Men når den syvende stråle
kommer ind, sker der en intensivering af denne stråling, og
nye substanser dukker op og begynder en ny aktivitet. Denne
intensivering efterlader mineralriget som helhed mere radioak-
tivt end hidtil, indtil denne øgede udstråling på sin side bliver
grundlæggende og fundamental. Når den syvende stråle cyk-
lisk går ud af manifestation, sænker der sig en vis inerti over
riget, skønt strålingen fortsætter sin aktivitet. På denne måde
øges udstrålingen fra mineralverdenen stadigt, som cyklerne
kommer og går, og der er nødvendigvis en parallel virkning på
de tre højere riger. Nutidens mennesker har intet begreb om,
hvilken virkning denne stråling (på grund af den indkommen-
de stråle) vil have, ikke blot på den omgivende mineralverden,
men på planteriget (der har sine rødder i mineralriget), og på
mennesker og dyr i mindre grad. De indkommende kosmiske
strålers kraft har bevirket, at radioaktivitet, som nutidens vi-
denskab beskæftiger sig med, lettere kunne erkendes. Det var
tre syvende stråle disciple, der »fortolkede« disse stråler for
mennesket. Jeg henviser til ægteparret Curie og til Millikan.
Da de selv var på den syvende stråle, besad de den fornødne
psykiske udrustning og modtagelighed til at være i stand til in-
tuitivt at genkende deres egen strålevibration i mineralriget.

Den syvende stråle er strålen for organiseret ritual, og ved
formopbygning er denne kvalitet grundlæggende og nødven-
dig. De processer, der finder sted i mineralriget, er helt igen-
nem geometriske. Den første stråle er strålen for dynamisk vil-
je eller [side 248] magt, og når – symbolsk udtrykt – fuldkom-
ne former og organiserede vehikler og dynamisk kraft er rela-
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terede og forenede, så vil vi få et fuldkomment udtryk – ved
grænsen for den dybeste og tætteste konkretion – af Guds tan-
ke i form, med en udstråling, der vil være dynamisk effektiv.

Mineralriget kendetegner – igen symbolsk udtrykt (andet er
ikke muligt, når det drejer sig om en mekanisme, der endnu er
så mangelfuld som gennemsnitsaspirantens tænkeevne og
hjerne) – et punkt for en enestående fortætning. Denne fortæt-
ning er fremkommet under ildens indvirkning samt ved pres-
set fra den »guddommelige idé«. Esoterisk udtrykt findes i mi-
neralverdenen den guddommelige Plan skjult i en krystals
geometri og Guds strålende skønhed bevaret i en ædelstens
farve. I miniature og på det laveste manifestationstrin finder vi
de guddommelige begreber blive virkeliggjort. Målet for den
universelle hensigt ses, når juvelen udstråler sin skønhed, og
når radium udsender sine stråler, destruktive og konstruktive.
Hvis I virkelig kunne forstå en krystals historie, ville I træde
ind i Guds herlighed. Kunne I træde ind i et stykke jerns eller
blys tiltrækkende og frastødende bevidsthed, ville I se hele
evolutionshistorien åbenbaret. Kunne I studere de skjulte
processer, der foregår under ildens indflydelse, ville I forstå
indvielsens hemmelighed. Når den dag er inde, hvor den op-
lyste seer kan opfatte mineralrigets historie, da vil han se den
lange vej, som diamanten har gennemrejst, og – tilsvarende –
den lange vej, som alle gudesønner gennemrejser, idet de er
styret af de samme love og udvikler den samme bevidsthed.

Den syvende stråle er, når den manifesterer sig på det sy-
vende plan (som det er tilfældet nu), særdeles kraftfuld, og
som følge deraf er dens virkning på mineralriget meget inten-
siv. Når det er rigtigt, at der kun findes én substans og én ånd,
at »stof er ånd på det laveste trin af dens cykliske aktivitet«,
og at ånd er stof på dets højeste trin, så er strålen for ceremo-
niel orden eller ritual blot udtryk for sin polare modsætning –
den første [side 249] stråle for vilje eller magt. Den er udtryk
for den samme kraft under et andet aspekt. Dette betyder der-
for:
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1. Guds magt eller vilje kommer til udtryk gennem den syven-
de stråles organiserede, systematiserede processer. Det uni-
verselle sinds geometriske evne finder sin mest materielle
fuldkommenhed på det fysiske eller syvende plan, der vir-
ker gennem den syvende stråle. Sådan blev mineralriget til
som dette store udtryk. Dette rige indeholder alle de kræfter
og de kemikalier og mineraler, der er nødvendige for for-
merne i de andre materielle riger.

2. Mineralriget er således det mest konkrete udtryk for den
dualistiske enhed af magt og orden. Det udgør »grundla-
get« for den ordnede fysiske struktur eller for vor planets
univers.

3. Den syvende stråles rytmiske, rituelle tilpasning samt magt-
strålens dynamiske vilje er nødvendige tilsammen for den
fulde virkeliggørelse af Planen, sådan som den findes i
Guds sind.

Dette er årsagen til, at den syvende stråles herre i den nuvæ-
rende overgangsperiode overtager kontrollen med udformnin-
gen af den beordrede virkeliggørelse af Planen for med tiden
at genoprette planetens stabilitet og give de tiltagende Vand-
bærer-indflydelser et stabilt og udvidet område at virke i. Det-
te emne vil vi senere bearbejde nærmere, når vi går i gang
med studiet af de zodiakale tegn og deres relation til strålerne.

Vi vil nu berøre de næste to punkter – fortætning og dens
skjulte hemmelighed, transmutation. Set ud fra selve stoffet
betegnes mineralriget som det tætteste udtryk for Guds liv i
substans, og dets særlige, omend ofte ikke opfattet, kendetegn
er bunden kraft, eller kraft, der ikke kommer til udtryk. Sym-
bolsk kan det siges, at en vulkan i udbrud er et mildt udtryk
for denne kraft. Set ud fra æterisk substans er de fire ætere
langt mere tætte og »substantielle«. Dette har den moderne vi-
denskab [side 250] fortalt os, idet man har fastslået den hypo-
tetiske æter. Det femte rige (om der okkult tælles fra det ego-
iske rige og nedad) er en refleksion af disse fire ætere og deres
tætteste konkretion. Ligesom de »står for« eller danner grund-
lag for den manifesterede verden og betragtes som den »sande
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form«, således er mineralriget det grundlæggende rige i de tre
verdener ifølge loven om overensstemmelse. Det er i ganske
særlig forstand »nedfældet æterisk substans« og er en fortæt-
ning, eller ydre fremkomst af de æteriske plan. Denne størk-
nen eller præcipitation – der resulterer i frembringelsen af tæt,
fast stof – er det håndgribelige resultat af samspillet mellem
energierne og kvaliteterne fra første og syvende stråle. Deres
forenede vilje og ordnede rytme har skabt denne jord og pla-
netens smeltede flydende indre masse, med jordoverfladen set
som den størknede skorpe.

Når det store hjul drejer, cyklus efter cyklus, aktiveres disse
to strålers virksomhed, og mellem deres objektive cykler do-
minerer de andre stråler og tager del i det store arbejde. Resul-
tatet af dette samspil af psykiske kræfter vil manifestere sig
som den endelige transmutation af jordens substans samt dens
opløsning igen tilbage til det, hvorfra den synlige fortætning
kom. Atter mangler sproget de fornødne udtryk, de eksisterer
endnu ikke. Jeg nævner dette for at angive vanskelighederne i
forbindelse med vort emne. Uhåndgribelig æterisk substans er
blevet kondenseret til den tætte, håndgribelige, synlige ver-
den. I løbet af perioden for evolutionsplanen må denne verden
igen transmuteres til sin oprindelige tilstand suppleret af det,
der er vundet af ordnet rytme, samt de tendenser og kvaliteter,
der har dannet sig i dens atomers og elementers bevidsthed
gennem erfaringen fra den objektive tilsynekomst. Den nævn-
te opløsning bemærker vi som udstråling og radioaktive sub-
stanser. Vi er tilskuere til transmutationsprocessen. De oplø-
sende kræfter er ild, intens hede og tryk. Disse tre formidlere
har allerede haft held til at tilvejebringe en tredeling af mine-
ralriget i: de uædle metaller, som de kaldes, de ædle metaller
(som sølv, guld og platin) og halvædelstene og krystaller. De
kostbare ædelstene er en syntese [side 251] af alle tre – én af
evolutionens grundlæggende synteser. I denne forbindelse kan
vi bemærke nogle overensstemmelser mellem mineralriget og
de menneskelige evolutionære cykler:
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1. De uædle metaller. . . . . . . . . Det fysiske plan. Tæt bevidsthed.
Den første indvielse.

2. De ædle metaller. . . . . . . . . . Det astrale plan. Selvbevidsthed.
Den anden indvielse.

3. Halvædelstene. . . . . . . . . . . . Det mentale plan.
Udstrålende bevidsthed.
Den tredje indvielse.

4. De kostbare ædelstene. . . . . . Den egoiske bevidsthed og
fuldendelse.
Den fjerde indvielse.

Overensstemmelserne mellem ild, hede og tryk i menneskets
evolution er selvindlysende, og vi kan se, at deres aktivitet lø-
ber parallelt med aktiviteten i mineralriget.

Mineralriget styres astrologisk af Tyrens tegn, og der fin-
des en symbolsk relation mellem »øjet« i tyrens hoved, det
tredje øje, lyset i hovedet, og diamanten. Buddhas bevidsthed
er blevet kaldt »diamant-øjet«.

Vi har været tekniske, og meget af det, der er omtalt, synes
ikke at have betydning for menneskets psykologiske udvik-
ling. Men for at forstå strålerne og deres betydning for livet
som helhed, er det nødvendigt, at mennesket forstår den
kendsgerning, at det kun er en lille brøkdel af denne helhed.
Mennesket har rødder i alle tre naturriger; alle har de bidraget
til dets udrustning; det er makrokosmos for det lavere mikro-
kosmos; det er det led, der forbinder de tre lavere naturriger
med de tre højere. Lad os altid huske, at tegnet på et menne-
skes åndelige udvikling ligger i dets evne til i sin bevidsthed
at indbefatte ikke blot de såkaldte åndelige værdier og kraften
til at reagere på sjælskontakt, men også i at indbefatte de ma-
terielle værdier og i at reagere guddommeligt på de kræfter,
som ligger skjult for det i [side 252] andre former for gud-
dommeligt liv, og som findes i de tre naturriger, der ligger un-
der det menneskelige.

Som følge af det pres, der er i den øjeblikkelige verdenssi-
tuation, kan man meget vel spørge: Hvilken betydning har det
at studere strålerne og naturrigerne? Hvad gavner det at spe-
kulere over emner, hvis sandhed endnu er umulig for den al-
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mindelige studerende at opfatte? Sådanne spørgsmål er intelli-
gente og værdifulde og fortjener et intelligent svar. Jeg vil
svare ved at stille et andet spørgsmål: Hvilke kvaliteter har
den, der gerne vil tjene, og hvad tyder på, at hans mentale ud-
rustning er sådan, at han kan være til nytte i den nuværende
verdenskrise?

En af de første ting, som enhver lærer for menneskeheden
må gøre, er at forbedre den ivrige tjeners mentale udrustning.
Arbejdet hindres ofte af den emotionelle aspirants hengivne
offervilje. Planens virkeliggørelse forsinkes ofte på grund af
uheldige og ubetænksomme anstrengelser, som den alt for iv-
rige tilhænger af den store herre lægger for dagen. Frem for alt
hindres arbejdet af personlighedsreaktioner fra lederne af de
grupper, der helliger sig det esoteriske studium. Alle person-
lighedsreaktioner er i langt de fleste tilfælde baseret på en el-
ler anden form for emotion. Personlig ambition, ønsket (un-
dertiden ubevidst) om at være øverste autoritet i en speciel
gruppe, frygt for andres indblanding og for terminologier (der
udtrykker de samme sandheder) og jalousi over for andre le-
dere, samt en oprigtig omend tåget og vildledende fortolkning
af sandheden, er til stor skade for Hierarkiets sag. Overalt kan
man se noget sådant. Årsagen til disse vanskeligheder kan fin-
des i det emotionelle legeme, dvs. begær-følelses-legemet og i
en overdreven tilknytning til omgivelser og former. Disse fak-
torer forhindrer det klarsyn, der fører til klog handling og
samarbejde. Hvis den mentale udrustning og den mentale op-
fattelse af sandhed kan styrkes, da muliggøres virkeligt arbej-
de, og så kan grupperne (der danner den ene gruppe) gå frem-
ad og blive til virkelig nytte. For at nå dette mål vil det være
gavnligt at sørge for materiale, hvorved de studerendes menta-
le legemer kan vokse, og hvori de kan finde [side 253] næring
og veje til at udvikles. Kun få mennesker er i stand til indefra
at udvikle de tanker og ideer, der kan føre dem til sandhedser-
kendelse; derfor må de af os, som er ansvarlige for undervis-
ningen af menneskeheden, nødvendigvis fremskaffe, hvad der
kræves. Derved arbejder vi også for den kommende generati-
on af spørgere, idet vi udmærket ved, at nutidens fremskredne
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undervisning og de nye ideer, der påvirker menneskehedens
pionerer, bliver inspirationen for den tænkende befolkning i
den efterfølgende generation og til sin tid teologien for det,
der følger dem. De nuværende esoterikeres tro og viden (de
sande åndelige esoterikere, ikke de såkaldt esoteriske grup-
per), bliver til trosformer for deres efterfølgere og bliver til
sidst til religiøse overbevisninger og organisationer.

Mental opfattelse af læren om strålerne og studiet af dem i
relation til udviklingen i naturen er af både mental og åndelig
betydning, men uden praktisk værdi i dagliglivet, bortset fra at
det tjener til at flytte aspirantens polarisering fra det emotio-
nelle plan til det mentale, hvorved der skabes koordinering og
stabilisering.

Vi er nu nået frem til at skulle studere strålerne i forbindel-
se med planteriget. Det er vanskeligt for os at forstå betydnin-
gen af mineralrigets bevidsthed og aktivitet, fordi den ligger
så fjernt fra vor egen. Med vor forestillingsevne falder det os
svært virkelig at forstå den kendsgerning, at for eksempel vore
negle, tænder og vor knoglestruktur har en bevidsthed og en
intelligent erkendelse, som er af samme slags, skønt forskellig
i grad, som et øjes eller en sansenerves bevidsthed. Men sådan
er det. Efterhånden som vi kommer til de livsformer, der har
nærmere forbindelse med det levende væv i vore animale le-
gemer, tiltager vor forståelse af ligheden og af identiske mu-
ligheder lidt efter lidt. Kun ved at ræsonnere ud fra analogi
opfatter vi den esoteriske sandhed, og det kunne bringe os il-
lumination, om vi gjorde os klart, at der i kosmos eksisterer
højere livsformer og bevidstheder, som finder det lige så van-
skeligt at bringe deres bevidsthed ned til menneskehedens
animale former, som vi finder det vanskeligt [side 254] at pro-
jicere os ind i et plovjerns bevidsthed. Men igen, sådan er det.

Lad os nu opremse nogle af de disponible ideer og oplys-
ninger:
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2. Planteriget

Påvirkning......................... Den anden stråle for kærlighed-visdom, der udvikler en
usædvanlig øget sensibilitet.
    Den fjerde stråle for harmoni og skønhed, der tilveje-
bringer generel harmonisering i dette rige over hele pla-
neten.
    Den sjette stråle for hengivenhed eller (som det sym-
bolsk er udtrykt i Den gamle Visdom) »tilskyndelsen til
at vie livet til solen, giveren af dette liv« eller igen »til-
skyndelsen til at vende hjertets øje mod solens hjerte«.

Resultater........................... De viser sig i det andet rige som magnetisme, duft, farve
og vækst hen imod lyset. Jeg vil indtrængende anbefale
jer at studere disse ord, idet det er i dette rige, I først
klart kan se den herlighed, der ligger foran menneskehe-
den.

a. Magnetisk udstråling. Forening af mineral- og plan-
terigets mål.

b. Duften af fuldkommenhed.
c. Den menneskelige auras herlighed. Det strålende

kausallegeme.
d. Stræben, der fører til endelig inspiration.

Proces............................... Tilpasning eller evnen til at »være i overensstemmelse
med« mønsteret i himlene og til at skabe det forneden,
som findes foroven. Dette gøres med større lethed i det-
te rige end i mineralriget, hvor fortætningsprocessen fo-
regår i blinde.

Hemmelighed.................... Transformation. De skjulte alkymistiske processer, der
sætter plantevæksterne i dette rige [side 255] i stand til
at drage deres næring fra solen og jordbunden og at
»transformere« den til form og farve.

Formål................................ Magnetisme. Den indre kilde til skønhed, herlighed og
tiltrækningskraft, der lokker højere livsformer til sig,
ansporer dyreformerne til at indtage det som føde, og de
tænkende væsener til at uddrage inspiration, glæde og
tilfredshed af mental art.
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Inddelinger......................... Træer og buske.
Blomstrende planter.
Græsser og mindre grønne vækster, der ikke hører ind
under de andre to kategorier. En gruppe plantevækster,
der hører ind under den generelle betegnelse vandplan-
ter.

Objektiv formidler............. Vand.

Subjektiv formidler............ Berøring.

Kvalitet.............................. Rajas eller aktivitet.

Jeg har ikke til hensigt i denne afhandling at behandle noget af
det, læseren kan finde i vore kollegers akademiske lærebøger.
Det tilkommer ikke mig at sidestille den information, der fin-
des i den moderne videnskabs eksoteriske lære med vor mo-
derne videnskabs teologier. Jeg søger at vise den syntese, der
ligger til grund for helheden, og at pege på kontinuiteten i be-
vidstheden, hvilket esoterikeren vil bemærke. Ved at gøre så-
dan, ses delen at være integreret i helheden på en måde, der er
forskellig fra den, der kan ses ved at gå ud fra formen. Det er
årsagernes verden, vi først og fremmest interesserer os for, og
selv om vi her overvejer og studerer det, der sammenfattes un-
der overskriften »resultater«, vil vi først, når disse resultater
viser sig som begyndende årsager, finde frem til deres sande
betydning. Efterhånden som vi forstår mineralrigets udstrålen-
de kraft, kan vi [side 256] begynde at undersøge grundlaget
for evolutionsstigen og forstå de første skridt, der er taget af
Guds liv gennem de manifesterede former. Såfremt den stude-
rende ved dette værks afslutning i nogen grad kan forstå be-
tydningen af disse symbolske ord – udstråling, magnetisme,
forsøg, transmutation, og virkeliggørelse – og kan forstå, at de
legemliggør hensigten med og målet for hvert af de fem natur-
riger, som vi her dybest set beskæftiger os med, da vil bevidst-
heden ses som den åbenbarende realitet, og den levende synte-
se vil kunne opfattes.
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a. Liv-Udstråling-Magnetisme

I Patanjalis Yoga Sutraer berettes: »Ved at mestre det forplig-
tende, bindende liv opnås udstråling«; i disse ord findes nøg-
len til den relation, der består mellem mineralriget og menne-
skeriget. Med andre ord: ved bevidst kontrol af den statiske,
mineralske natur, sådan som den kommer til udtryk i menne-
sket, fremkommer dets endelige udstrålende aktivitet. Sådan
bliver »gnisten til en flamme« (»Sjælens lys. Patanjalis Yoga
Sutraer«, III. bog, sutra 40, side 278). I vil erfare, at der af
sutraerne kan udledes mange effektive sammenhænge, især
hvis I betragter nogle af de forskellige femfoldigheder, der så
ofte forekommer i manifestation. Denne bog er en grundlæg-
gende afhandling for begyndende skoling. Tag som illustra-
tion de ord, der findes i III. bog, sutra 44, side 284, og be-
mærk det lys, de kaster over den evolutionære cyklus og over
den symbolske udvikling af de fem naturriger:

»Målrettet meditation over de fem former, hvert enkelt ele-
ment antager, skaber beherskelse af hvert af elementerne.
Disse fem former er den grove natur, elementalformen,
kvaliteten, det altgennemtrængende samt den grundlæggen-
de hensigt.«

Sådan får vi en analogi at overveje:

[side 257]

1. Den grove natur. . . . . . . . . . . . . . . . . Mineralriget
2. Elementalformen. . . . . . . . . . . . . . . . Planteriget
3. Kvaliteten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyreriget
4. Det altgennemtrængende. . . . . . . . . . Menneskeriget
5. Det grundlæggende formål. . . . . . . . Sjælsriget

Bemærk også ideernes sammenhæng, der opdages, når vi stu-
derer ordene:
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»Ved målrettet meditation over den relation, der består mel-
lem legeme og akasha, opnås opstigning fra stoffet (de tre
verdener) og evne til at rejse i rum.« (Sjælens lys. Patanja-
lis Yoga Sutraer, s. 282, III. bog, sutra 42).

Her fremgår det tydeligt, hvor værdifuld læren i denne sutra
er, når bevidsthedsaspektet omhyggeligt medtages, og hvor-
dan relationerne i større målestok end blot den menneskelige
bliver tydelige:

1. Legemet. . . . . . . Mineralriget. . . . . Livets tætte fængsel
2. Akasha. . . . . . . . Planteriget. . . . . . Det omskiftelige bevidste liv
3. Opstigning fra

stoffets verden.. . Dyreriget. . . . . . . Det evolutionære mål for rela-
tionen mellem legeme og aka-
sha

4. Evne til at rejse
i rummet. . . . . . . Menneskeriget. . . Målet for den menneskelige

bevidsthed gennem virkelig-
gørelse af de ovennævnte tre

Det er de indre relationer, jeg beskæftiger mig med i denne
afhandling, og med de indre strålepåvirkninger, der tilveje-
bringer [side 258] de ønskede ydre resultater. Jeg søger at an-
skueliggøre målet for bevidstheden, der er under udvikling.
Videnskaben kan med dygtighed og indsigt behandle formens
evolution. Jeg vil bestræbe mig for at lægge grunden til den
kommende videnskab, (som moderne psykologi er den ekspe-
rimentelle begyndelse til), der vil beskæftige sig lige så let
med bevidsthedens evolution, som den moderne videnskab
beskæftiger sig med livets formudtryk. Først når den nyere vi-
denskab har nået det udviklingstrin, som den materielle viden-
skab nu står på, vil det være muligt at overveje livets evoluti-
on gennem bevidsthed i form. Jeg har her givet et grundlæg-
gende udsagn, som peger på syntese – og som det er nødven-
digt at forstå. De, hvis bevidsthed er ved at udvikle sig fra den
menneskelige til den egoiske, vil meget let kunne følge mit
ræsonnement.
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Her kan stilles et konsekvent spørgsmål: Hvad afgør, hvil-
ken stråle der skal have indflydelse eller overvejende påvirke
ét eller alle de forskellige naturriger? Det bør erindres, at et-
hvert rige, betragtet som en helhed, er et væsen, og (fra sin
formside) summen af alle former udgør dette væsens manife-
stationslegeme. I sidste instans er de samlede selv-initierede
påvirkninger, eller den magnetiske udstråling fra det specielle
naturrige, et udtryk for dette væsens grundlæggende kvalitet
eller kvaliteter – auraen af dette væsens personlighed. To strå-
ler styrer hvert naturrige, bortset fra planteriget, hvor tre strå-
ler angiver naturen af dette riges liv. De studerende kan mu-
ligvis finde det nyttigt at overveje dette problem ud fra et ana-
logt synspunkt for at blive klar over, at de (såvel som ethvert
andet menneskeligt væsen) er styret eller påvirket af to stråler,
dvs. personlighedens stråle og den egoiske stråle. Efter tredje
indvielse er tre stråler aktive i disciplen, idet monadestrålen da
begynder at føles nærværende. En lignende tilstand kan findes
i alle naturrigerne. To stråler dominerer i hvert rige, men i
planteriget har tre stråler kontrol, fordi dette rige er mere ud-
viklet (på sin specielle måde) end de øvrige. Strålen, der kan
betragtes som den monadiske stråle [side 259] for dette riges
liv, er virksom. Hele dette emne må ikke ses ud fra en menne-
skelig bevidstheds synsvinkel, og de menneskelige normer for
udvikling og erkendelse må ikke betragtes, som om de indta-
ger en fremtrædende plads i dette guddommelige livs evoluti-
on. Dette levende væsen har et andet mål end det livsvæsen,
som gennemtrænger det fjerde naturrige. Ikke desto mindre
står tre grundlæggende logoiske indflydelser, tre store ånde-
drag eller tre strålevibrationer for dette naturriges livskvalitet
og tilsynekomst. Hele dette emne er for indviklet til virkelig at
kunne opfattes, og læseren gør ganske enkelt bedst i at accep-
tere – med forbehold – de udsagn, jeg kommer med og erken-
de, at når han selv bliver medlem af den store skare af indvie-
de i visdommen, vil det, der i øjeblikket forekommer ham
uforklarligt, blive tydeligt og klart, og når det kommer på rette
plads i tingenes system, vil det ikke forekomme så ekstraordi-
nært og ejendommeligt.
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b. Naturrigernes fem hemmeligheder

Der findes en hemmelighed i hvert af de fem naturriger. Disse
hemmeligheder angår den menneskelige evolutions relation til
helheden, og de åbenbares for den indviede ved de fem indvi-
elser. Ved hver indvielse klarlægges en af de fem hemmelig-
heder til den indviede, og de benævnes som nedenfor anført,
hvilket er et forsøg fra min side på symbolsk måde at fortolke
det gamle navn eller tegn:

1. Mineralriget.. . . . Hemmeligheden om lysets glans
2. Planteriget. . . . . . Hemmeligheden om den hellige duft
3. Dyreriget. . . . . . . Hemmeligheden om sporsansen
4. Menneskeriget. . . Hemmeligheden om den dobbelte vej

eller det dobbelte åndedrag
5. Sjælsriget.. . . . . . Hemmeligheden om lysets gyldne rose

[side 260]

De symbolske former, som disse fem hemmeligheder er skjult
i, og på denne måde formidles til den indviedes intelligens, er
som følger:

1. Mineralrigets hemmelighed. . . . . . . . . En diamant af blå-hvid farve
2. Planterigets hemmelighed.. . . . . . . . . . En kubus af sandeltræ i hjer-

tet af lotusblomsten
3. Dyrerigets hemmelighed.. . . . . . . . . . . En cypresbuket på en begra-

velsesurne
4. Menneskerigets hemmelighed. . . . . . . En snoet, gylden snor med

syv knuder
5. Sjælsrigets hemmelighed. . . . . . . . . . . En lukket lotusknop med

syv blå stråler

Visse af de syv logoiske indflydelser er for tiden fremhersken-
de i de fem naturriger; i fire tilfælde hersker to stråler, i plan-
teriget tre stråler. Det må ikke glemmes, at disse stråler er re-
lateret til hinanden, og i de planetariske og solare kræfters sto-
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re sammenfletning og sammenkædning kommer ethvert rige
under påvirkning af enhver stråle, dog sådan at visse stråler al-
tid kontrollerer, mens andre derimod dominerer cyklisk. Strå-
lerne bestemmer det manifesterende livs kvalitet og angiver
tilsynekomstens type.

Ved at resumere vore overvejelser angående planterigets tre
opdelinger kan fremføres, at

6. stråle.. . . . . . . bestemmer type, familie, tilsynekomst, styr-
ke, størrelse og træernes art på vor planet.

2. stråle.. . . . . . . er den velgørende indflydelse, der udtryk-
ker sig gennem kornsorter og blomster.

4. stråle.. . . . . . . er den livskvalitet, der udtrykker sig i græs-
ser og mindre former for planteliv – de for-
mer, der tilvejebringer det »grønne tæppe,
som englene danser på«.

[side 261]

En vigtig symbolsk hændelse er fuldbyrdet ved udgangen af
Fiskenes tidsalder – perioden for den sjette stråles indflydelse.
Det er den verdensomspændende ødelæggelse af skovene.
Overalt blev de ofret for menneskenes behov. De vegetabilske
livsformer, der var klar til indvielse blev derfor påvirket af ild.
Vand har været den store kraft i dette naturriges udvikling, og
det nye udviklingsforløb, der bringer ild og vand sammen i
dette rige, skabte den subjektive kendsgerning, der frembragte
damptidsalderen. De enorme skovbrande, der for tiden udgør
en sådan trussel forskellige steder i verden, har også relation
til denne »indvielse ved ild« af et rige, hvis vækst hidtil er ble-
vet styret og ledet af vandets element.

På lignende måde indledtes et vældigt hændelsesforløb i
mineralriget, da den syvende stråles påvirkning begyndte.
Hertil har jeg henvist i en anden bog. Mineralriget er blevet
indviet ved lyd- og ildpåvirkning. I den store verdenskrig, i
stålfabrikkerne og i de andre fabrikker, hvor metal omdannes
til brugsgenstande for mennesket, gennemgår mineralverde-
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nen og den entitet, som beliver denne verden, en stor indviel-
se. Dette blev muligt på grund af personlighedsstrålen for den-
ne entitet, der manifesterer sig gennem dette rige, og som un-
derkaster sig den indviende ild. Naturligvis er dette udtrykt
symbolsk – den eneste måde, hvorved mennesket kan opfatte
noget af denne planetariske sandhed. Det er en interessant
skønt ganske betydningsløs kendsgerning, at ved alle indviel-
serne af naturrigerne er det altid den planetariske Logos for en
speciel stråle, der fungerer som indvier – og denne stråle skif-
ter cyklisk. F.eks. ved de store indvielser nu for tiden i forbin-
delse med menneskeheden fungerer ikke blot den første indvi-
er, Kristus, og ikke blot Den gamle af Dage, legemliggørelsen
af vor planetariske Logos, som deltagere (enten aktivt eller
bag kulisserne), men bag dem begge står nu herren for den
femte stråle for viden og erkendelse.

Her bør et interessant punkt fremhæves. Esoterisk er det
kendt, at planteriget formidler og omdanner det vitale praniske
fluidum til de andre livsformer på vor planet. Det er dets gud-
dommelige [side 262] og enestående funktion. Dette praniske
fluidum – i form af astralt lys – reflekterer den guddommelige
akasha. Det andet plan reflekteres derfor på det astrale plan.
De, som søger at læse akasha-kronikken, eller som stræber ef-
ter at virke på det astrale plan uden at tage skade og dér stude-
re refleksionen af begivenheder i det astrale lys korrekt, må
nødvendigvis og uden undtagelse leve strengt vegetarisk. Det
er den gamle atlantiske lærdom, der ligger bag vegetarens in-
sisteren på nødvendigheden af vegetarisk kost, og som bestyr-
ker og giver vished for dette påbud. Det, at man har undladt at
efterleve denne kloge regel, har ført til, at de astrale og akashi-
ske optegnelser er blevet misfortolket nu om dage af mange
medier og har givet anledning til den fejlagtige og ukorrekte
aflæsning af tidligere inkarnationer. Kun de, som gennem ti år
har levet strengt vegetarisk, kan virke sådan i det, der kaldes
»optegnelsesaspektet af det astrale lys«. Når de til deres lutre-
de astrale og fysiske legemer føjer fornuftens og illuminatio-
nens lys fra den fokuserede tænkning, (hvilket meget sjældent
forekommer), da bliver de præcise fortolkere af astrale fæno-
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mener. Deres sammenkædning med planteriget er da meget
tæt og ubrydeligt og denne sammenkædning og det forpligten-
de bånd vil føre dem gennem døren til scenen for deres efter-
forskninger. Men medmindre målet med en vegetarisk kost er
ovennævnte form for tjeneste, da er argumenterne uden virke-
lig betydning. Det et menneske spiser og klæder sig i er, set ud
fra de evige sandheders synsvinkel, meget forskellig fra den
ensidige fanatikers synspunkt. Lad mig gentage, at hele dette
problem med at tage liv (det være sig fra plante- eller dyreri-
get) er langt større, end vi forstår, og vi burde nærme os det
fra en anden vinkel (ikke blot i grad, men i art), der er forskel-
lig fra det at tage et menneskeliv. De tre guddommelige aspek-
ter mødes i mennesket, og ingen må gribe ind i en guddomme-
lig gudesøns skæbne. Når det drejer sig om de to guddomme-
lige aspekter, såsom i rigerne under det menneskelige, kan
indstillingen være en anden, og den sandhed, der åbenbarer
sig, afviger fra den, som nogle små sjæle tror på. [side 263]

Påvirkningen fra de tre stråler, der forenes i planteriget, og
som også er de tre stråler med lige numre, 2.4.6., har i dette ri-
ge frembragt en firfoldig fuldkommenhed, der ikke finder sit
sidestykke i noget andet rige. Strålerne er ansvarlige for dette
resultat, og deres virkning kan ses i følgende analyse:

2. stråle.. . . . Resultatet af denne indstrømning, der cyklisk
påvirker planteriget, har været frembringelsen af
dets magnetisme, dets tiltrækningskraft.

4. stråle.. . . . Denne stråle for kamp og konflikt har som sit
mål at fremkalde harmoni mellem form og liv,
og den har tilvejebragt syntesen og farveharmo-
nien i naturen. Når vi anvender ordene »farve i
naturen« tænker vi automatisk på planteriget og
dets fuldbyrdede harmoni i vegetationen.

6. stråle.. . . . Vækst hen imod lyset er virkningen af denne
stråles indflydelse samt alle livsformers normale
tendens til udvikling. Den har bragt planterigets
latente kim, der befinder sig i jorden, op til over-
fladen. Den udgør energien for ydre fremkomst.
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Den samlede virkning af disse tre stråler, der arbejder i har-
moni, har været at tilvejebringe det fjerde resultat, blomster-
nes duft, der udfoldes i de højere enheder i planteriget. Denne
duft kan være enten dødelig eller belivende og kan enten fryde
eller frastøde. Den tiltrækker og udgør en del af aromaen fra
dette naturrige, der kan sanses i den planetariske aura, skønt
menneskeheden som helhed ikke kan opfatte den. I isolerer en
duft. Men for den indviede er duften fra et helt rige et vel-
kendt fænomen.

Studerende, der kunne finde det interessant at spore lignen-
de analogier i de andre naturriger, må imidlertid erindre, at
planteriget esoterisk er forud for de øvrige, fordi tre stråler dér
tager del i rigets fuldkommengørelse. Det bør fremføres, at
sluttelig vil tre stråler påvirke hvert af de andre naturriger.
[side 264]

I den næste underrace vil den anden stråle begynde at på-
virke mineralriget.

I næste rodrace vil den femte stråles kraft begynde at
strømme ind i dyreriget og gradvis stimulere dyrets instinktive
sind, indtil det vibrerer med strålen for intellekt, for viden.
Dette vil tilvejebringe en organisering af dyrehjernen samt en
overførsel af kraft fra solar plexus centret til centret i hovedet,
og følgelig en forandring af dyrets polarisering og en øget
hjerneaktivitet.

Hen imod denne rundes slutning vil den monadiske stråle
for de fremskredne enheder i menneskeheden være så kraft-
fuld, at der vil være en mærkbar indstrømning af første stråle
med dens stimulering af den individuelle vilje. I vil derfor i
denne udvikling af menneskehedens viljesaspekt have følgen-
de stadier, der har psykologisk betydning:

1. Instinkt 2. Emotionel stræben
3. Intellekt 4. Mental målrettethed
5. Egoisk formål 6. Åndelig vilje

7. Guddommelig hensigt
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Disse stadier findes latente i os alle og har relation til de syv
principper i mennesket. De kommer til udtryk i den frem-
skredne menneskehed som »aspekter af psyken« og fremtræ-
der derfor som psykologiske aspekter i de senere stadier af
menneskets udvikling. Forskere og pædagoger burde begynde
at interessere sig mere for dem og søge at udvikle dem hos
barnet og de unge. De viser sig i dag som udprægede stadier i
alle disciples og indviedes udvikling. De antyder stedet på Ve-
jen. Heraf deres praktiske nytte.

I sjælenes rige vil den fjerde stråle fuldende de næste to
runders virke, men denne periode ligger så fjern, at vi ikke be-
høver at beskæftige os med den.

I planteriget kan vi se den anden stråle for kærlighed-vis-
dom virke, symbolsk, i en af sine store fuldbyrdelser. Tiltræk-
ningskraft [side 265] i betydning af skønhed, farve, form, ud-
bredelse og duft kan ses overalt, og havde I blot øjne til at se
virkeligheden, så ville livets syntese fremstå for jer i al sin
pragt. På samme måde som den sidste af de fem sanser, der
gør sin tilstedeværelse mærkbar i mennesket, lugtesansen,
endnu kun forstås i begrænset omfang og dens betydning end-
nu ikke erkendes, samtidig med at dens relation til den analy-
tiske og skelnende tænkeevne ikke er videnskabeligt aner-
kendt, på samme måde forbliver planterigets »tiltræknings-
kraft« (i esoterisk forstand) uforståelig. Den er planetens strå-
lende klædning og åbenbares af solen; den er det opnåede ud-
tryk for dette naturriges iboende liv og er virkningen af mani-
festationen af tre guddommelige og fungerende aspekter af
denne »særlige« guddommelige søn, idet han virkeliggør sin
skæbne i form og gennem stof.

Hele emnet om magnetisme er nøje forbundet med seksua-
litetens problem. Gennem det okkulte studium af spredningen
af planterigets sæd og frø samt gennem forståelsen af den rol-
le, som de mirakuløst udviklede organismer – myrerne og bi-
erne – spiller i planteriget, og senere gennem udforskningen af
de æteriske bygmestres arbejde, alferne og feerne, vil der for
dem, hvis vision er vakt, blive kastet nyt lys over emnet sek-
sualitet og over den funktion, seksualitet har i livsvæsenernes
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indbyrdes forhold og i skabelsen af former. Dette aspekt af
denne dybt esoteriske sandhed kan jeg ikke behandle her, for-
di det drejer sig om virkningen fra solsystemets solare væse-
ners aktivitet, og den kan vi ikke studere her. Det er ikke mu-
ligt at behandle emnet på en sådan måde, at det konstruktivt
får værdi for gennemsnitslæseren. Det, der på dette tidspunkt i
en nødlidende verden ikke er af umiddelbar esoterisk værdi,
kan udmærket opsættes til et senere tidspunkt.

c. Planeterne og rigerne

I planteriget er påvirkningen fra Venus fremherskende, hvor
forbløffende dette end måtte forekomme nogle af de okkult
studerende. [side 266] Venus og Jupiter påvirker tilsammen
kraftigt denne formernes verden.

Det kan have interesse at notere sig, at alle planeter har nær
relation til alle rigerne, men at denne relation ikke bør for-
veksles med de planetariske stråler eller med den kendsger-
ning, at nogle af planeterne betragtes som »hellige planeter«,
og nogle ikke. Jeg benytter her ordene »planetarisk påvirk-
ning« i samme forstand som astrologen anvender dem, idet
han heller ikke beskæftiger sig med de grundlæggende plane-
tariske stråler. Det kan derfor fremføres, at de planetariske re-
lationer i denne cyklus er som følger:

1. Mineralriget.. . . . . . . . . . . . . Pluto og Vulkan
2. Planteriget. . . . . . . . . . . . . . . Venus og Jupiter
3. Dyreriget. . . . . . . . . . . . . . . . Månen og Mars
4. Menneskeriget. . . . . . . . . . . . Merkur og Saturn
5. Sjælenes rige. . . . . . . . . . . . . Neptun og Uranus
6. Disse fem som syntese. . . . . Solen

Der findes andre planetariske indflydelser, der er mærkbare,
og skjulte kræfter virker ligeledes på vort planetariske liv,
men de nævnte er de vigtigste påvirkninger, der tilvejebringer
de ønskede resultater i naturrigerne i overensstemmelse med
Planen. Det må erindres, at det er disse cykliske indflydelser,
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der for tiden er dominerende, og at de skifter fra cyklus til cy-
klus. For eksempel er en discipel, der betræder Vejen, under
stærk indflydelse af Merkur og Saturn, men når han begynder
sin skoling til den første indvielse, må han strides med påvirk-
ningerne fra Pluto og Vulkan; skolingen til anden indvielse
fører ham ind under Neptuns påvirkninger, med Venus og Ju-
piter stridende om at få overtaget. Båndet til planteriget er da
stærkt, og som følge heraf kan disciplen hyppigt opfatte »astra-
le dufte«. Inden den første indvielse blev den statiske mineral-
verden i ham brudt op.

Ved den tredje indvielse kæmper Månen og Mars om at få
overtaget, og dér findes disciplens slagmark. Som resultat bli-
ver [side 267] legemet »forklaret« i den store forklarelse, som
et tegn på sejr. Ved den fjerde indvielse virker Merkur og
Saturn som de store overførere, og bringer disciplen frem til
virkeliggørelsens dør. Når den sidste indvielse er gennemgået,
er det Uranus' aktivitet og Jupiters indstrømmende kraft, der
tilvejebringer den reorganisering, der resulterer i den endelige
frigørelse. Dette emnes umådelige omfang og kompleksitet
træder således tydeligt frem.

I farvernes fremtræden i planteriget ses en anden stor på-
virkning, og spørgsmålet om stråleindflydelserne bliver endnu
mere kompliceret. I grundfarven grøn ser vi en antydning af
Saturns magtfuldhed. Planteriget befinder sig, esoterisk set, på
et fremskredent trin af discipelskabets vej, og følgelig er Sa-
turn og Mars aktive. Påvirkningen fra Mars kan ses i den al-
mindelige forekomst af farverne rød, rosa, gul og orange i vor
tids blomster.

Læserne kan igen finde det interessant at bemærke relatio-
nen mellem vækst og den sjette stråles idealisme og kan deraf
lære, hvilken rolle strålen for hengivenhed spiller i at tilveje-
bringe tilskyndelsen til udvikling. Det er vækst hen imod et
ideal eller hen imod en guddommelig prototype eller arketype.
Her er det, at dette riges hemmelighed kommer til syne. Hem-
meligheden ligger skjult i ordet »omdannelse«, idet strålerne
2,4,6 er de store omformere. Nøglen til hemmeligheden kan
findes i assimilationsprocesserne og i de opbygningskræfter,
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der transmuterer de assimilerede mineraler, den absorberede
væde, næringen i luften og de velgørende gaver fra insektriget
til de manifesterede legemer, de strålende farver, de magneti-
ske auraer og de destillerede dufte i dette rige. Inden for dette
område har meget været genstand for den moderne videnskabs
forskning, men før man erkender kendsgerningen om strå-
leindflydelser og den rolle, de spiller i skabelsen af disse
faktorer, vil det ikke lykkes at opdage den sande hemmelighed
om de omdannelser, man bemærker.

Det vil således for den opmærksomme læser være indlysen-
de, [side 268] at i strålernes relation til naturrigerne og i lighe-
den mellem de stråler, der fungerer i vidt forskellige riger, fin-
des et kontaktpunkt eller en indgangsdør, hvorigennem de kan
kontakte hinanden.

For eksempel finder menneskeriget og planteriget deres be-
røringspunkt eller åbning for indflydelse (i esoterisk forstand)
gennem den fjerde stråle, der påvirker formerne i begge riger.
Relationen mellem planteriget og sjælsriget findes i anden
stråle. Anden stråle begynder at gøre sin nærværelse mærkbar
i mineralriget, hvilket bevirker, at mennesket med lethed kan
arbejde med formerne i dette rige og anvende dem materielt.
Måske skulle jeg sige misbruge dem. Den fjerde stråle vil in-
den længe, som vi har bemærket det, gøre sin kraft mærkbar i
dyreriget, og en endnu nærmere relation vil opstå mellem
mennesker og dyr.

Strålerne, der er i inkarnation på forskellige tidspunkter, vil
etablere relation mellem rigerne, hvorved samspillet af kræfter
og udvekslingen af energier øges; på den måde skabes nye
virkninger, nye livsformer og nye undere i fænomenernes ver-
den. Mennesket er også tilbøjelig til at mene, at de strålepå-
virkninger, der vedrører det, (den stråle, der er fremherskende
i dets eget rige) må være af største betydning og de stærkest
virkende. Sådan er det ikke på nuværende tidspunkt.

Det er ikke muligt at foretage et grundigt studium og en
virkelig analyse af strålernes virkning og arbejde i forbindelse
med dyreriget. Dog må det erindres, at rødderne til menne-
skets psykologi ligger skjult i dette aspekt af Gud. Menneske-
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ne er udtryk for sjælens to aspekter – dyresjælen og den gud-
dommelige sjæl – og disse to, forenet og sammensmeltet i
mennesket, udgør den menneskelige sjæl. Det er denne kends-
gerning, der er årsag til menneskets specielle problemer, og
det er disse to faktorer, der inddrager mennesket i den lange
kamp, der resulterer i frigørelse af den guddommelige sjæl
gennem sublimeringen af dyresjælen. I disse ord ligger der
megen næring for tanken. »De tvende skal blive én«. Dette
arbejde er begyndt i dyreriget [side 269] og udgør dets »hem-
melighed«, og derfor anvendes ordet »overføring« i denne for-
bindelse. Individualisering var det første resultat af denne
hemmelige proces. Dens endelige fuldbyrdende virkning kan
ses i indvielsesprocessens fem stadier, der fører til endelig for-
klarelse og frigørelse. Hele processen er imidlertid én stor ud-
foldende åbenbaring af Guds sjæl, og det er kun når vi holder
menneskeheden ude fra denne åbenbaringsproces, at vi finder
hemmelighederne, problemerne, vanskelighederne og mysteri-
erne uløselige. En bevidsthed, en viden og en sensitivitet med
en stadig videre og mere inklusiv kontakt, udvikles gradvis,
og dette er Guds bevidsthed, den solare Logos' viden og den
kosmiske gudesøns sensitivitet.

Den form, hvorigennem dette livsvæsen udtrykker sig, den
sensitive responsmekanisme, hvorigennem denne bevidsthed
virker, er af sekundær betydning, og er i virkeligheden en au-
tomatisk mekanisme. Det er ikke desto mindre denne meka-
nisme, vi hidtil har identificeret os med, og vi har glemt, at
mekanismen blot er udtryk for et bevidstheds-aspekt, og at
den på ethvert givet tidspunkt angiver den iboende entitets
evolutionstrin. Lad mig gentage: De to faktorer, der er vigtigst
i løbet af manifestationen, er bevidstheden, der udvikles, og
det liv, der manifesteres. Når dette erindres, vil man bemærke,
hvordan ethvert stadium på Vejen kan ses som en helhed – på
samme måde som et naturrige. Ethvert af disse riger fører be-
vidsthedsaspektet frem til et højere trin af fuldkommenhed og
viser en større sensitivitet og modtagelighed over for ydre og
indre omgivende forhold end det foregående rige. Ethvert rige
manifesterer en mere fuldstændig åbenbaring af den indre og
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skjulte herlighed. Når imidlertid en livsenhed er nedsænket i
form, og når bevidstheden (i tid og rum) identificerer sig med
en bestemt form, er det ikke muligt for den at realisere sin
guddommelighed eller at udtrykke den bevidst. Dens psykolo-
gi er delvis og speciel og ikke hel og universel. Jo større og
tættere identifikationen med formaspektet er, desto større er
den lavere enhed og syntese, men på samme tid, jo større mør-
ket er, symbolsk udtrykt, [side 270] desto tættere er fængslet.
Sådan er bevidstheden i de lavere naturriger eller rigerne un-
der det menneskelige. Jo mere livsenheden identificerer sig
med »den ene, som er bevidst«, desto større igen er den hø-
jere, endnu forskellige, enhed og syntese. Dette gælder også
bevidstheden i de tre højere riger, rigerne over det menneske-
lige. Menneskets tragedie, problem og herlighed er, at det kan
identificere sig med begge aspekter, formen og livet; dets psy-
kologiske tilstand er sådan, at i den periode, hvor det udgør en
del af menneskeriget, dets rige, svinger dets bevidsthed mel-
lem disse modsætningernes par. Det kan identificere sig med
formerne under de menneskelige, og det gør det uvægerligt i
de tidlige stadier. Det kan identificere sig med livsaspektet, og
det gør det i de sidste stadier. I stadiet midtvejs derimod kastes
gennemsnitsmennesket voldsomt frem og tilbage mellem beg-
ge og udgør selv kamppladsen.

Denne bevidsthed, som er uløseligt forbundet med en er-
kendelse af modsætningernes par, har tilknytning til hele pro-
blemet om smerte og lidelse, sådan som vi i dag forstår det.
Dyret lider, men lider udelukkende fysisk og følelsesmæssigt.
Mennesket lider, men lider fysisk, følelsesmæssigt og også
mentalt, og den mentale lidelse skyldes udviklingen i det af
visse aspekter af den lavere tænkeevne – forudanelse, erin-
dring, imagination, evnen til at visualisere, samvittighedsnag
og den iboende tilskyndelse til at række ud efter guddomme-
lighed, hvilket medfører en følelse af tab og fiasko. Selve
Guds lidelser (som verdens skrifter så ofte på gådefuld måde
henviser til) adskiller sig fra sansning og er mentale og intuiti-
ve. Dette mysterium behøver vi imidlertid ikke at analysere
nu. Menneskehedens lidelser er hovedsageligt personlige;
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Guds lidelser er i høj grad upersonlige og har relation til hel-
heden. Jeg har berørt dette spørgsmål, fordi jeg ønsker, I får et
billede af syntesen af udviklingen fra den ufuldkomne begyn-
delse til det sansemæssige, fra det sansemæssige til det men-
talt erkendte, og fra det mentalt erkendte til det »guddomme-
ligt forståede«, som det udtrykkes okkult. Jeg giver jer bille-
der, men det er billeder af en helhed. Stræb efter [side 271] at
tænke i helheder og prøv ikke bare at tilpasse hver lille detalje
til helheden, men husk, at det, der kan synes selvmodsigende,
måske blot er et brudstykke af en midlertidig detalje, som I
endnu ikke kan placere eller forklare.

I dyreriget kan I se det første svage tegn på sorg og smerte;
disse to læreprocesser er endnu mere klart antydet, hvad angår
de højere og tamme dyr. Resultaterne af menneskets arbejde
med dyrene har stor virkning og vil til sidst føre til genåbning
af døren ind til menneskeriget. En del af det arbejde, menne-
sket allerede har udført, har overtruffet den guddommelige
forventning og kan berettige en fremskyndelse af Planen.

Lad os nu opstille en tabel over vore synspunkter angående
dette rige og strålerne, som vi gjorde det for de andre to riger.

3. Dyreriget

Påvirkning....................... Den tredje stråle for aktiv intelligens eller tilpasning er
magtfuld i dette rige og vil, som tiden går, udtrykke sig
mere og mere, indtil den i dyreverdenen har frembragt
den reaktion til liv og til omgivelser, der bedst kan be-
skrives som »dyrets målrettethed«. Derefter – ved dette
punkt og cyklisk – kan den sjette stråle for hengivenhed
og idealisme gøre sig mærkbar som tilskyndelse mod et
mål og på den måde frembringe en relation til menne-
sket, sådan at det bliver det ønskede mål. Dette kan ses
hos de tamme, de dresserede dyr og husdyrene.

Resultater........................ I ét tilfælde oplever vi, at den tredje stråle skaber frem-
komsten af instinkt, der på sin side skaber og anvender
det fremragende responsapparat, som vi kalder nervesy-
stemet, hjernen, og de fem sanser, som ligger bag, og
som er ansvarlig for dem som helhed. Det bør bemærkes,
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[side 272] at relationen mellem menneske og dyr, hvor
stor vi end må anse forskellen at være, i virkeligheden er
mere tæt end den relation, der eksisterer mellem dyr og
plante. Gennem den sjette stråle ser vi fremkomsten af
evnen til at blive tæmmet og til at blive husdyr, hvilket i
sidste instans er evnen til at vise kærlighed, at tjene og til
at træde ud af flokken og ind i gruppen. Tænk over orde-
ne i denne sidste paradoksale udtalelse.

Proces.............................. Denne kaldes konkretisering. I dette rige har vi for første
gang en sand organisering af det æteriske legeme i det,
esoterikeren kalder »de sande nerver og de sansende cen-
tre«. Planter har også nerver, men de danner ikke samme
indviklede netværk og indbyrdes relation, som vi finder i
mennesket og i dyret. Begge disse riger deler den samme
generelle gruppering af nerver, kraftcentre og kanaler,
med en rygsøjle og en hjerne. Denne organisering af et
sensitivt responsapparat udgør i virkeligheden fortætnin-
gen af det subtile æteriske legeme.

Hemmelighed.................. Denne kaldes overføring, et ord der er ganske utilstræk-
keligt til at udtrykke det tidlige stadium for forening af
de psykologiske faktorer i dyret, som fører til individua-
liseringsprocessen. Dette stadium er en proces til nyt liv,
til intelligent integration og til psykologisk udvikling.

Formål............................. Dette kaldes eksperimentering. Her kommer vi til et stort
mysterium, der er helt specielt for vor planet. I mange
esoteriske bøger har det været omtalt og antydet, at der
har været en misforståelse eller er sket en alvorlig fejl fra
Guds side, vor planetariske Logos, og at denne [side
273] misforståelse har involveret vor planet og alt, hvad
den indeholder, i den misere, det kaos, og den lidelse, vi
kan se. Vi bør sige, at der ikke har været nogen misfor-
ståelse, men simpelthen et stort eksperiment, hvis succes
eller fejlslag endnu ikke kan bedømmes. Målet for eks-
perimentet kunne forklares som følger: Det er den plane-
tariske Logos' hensigt at tilvejebringe en psykologisk til-
stand, der bedst kan beskrives som »guddommelig klar-
hed«. Psykens virke og målet for sand psykologi er at se
livet klart, som det er, og med alt, som er involveret. Det-
te betyder ikke tilstande og omgivelser, men liv. Denne
proces påbegyndtes i dyreriget og vil blive fuldbyrdet i
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menneskeriget. Disse riger er beskrevet i Den gamle
Kommentar som »guddommens to øjne, begge blinde i
begyndelsen, men senere seende, skønt det højre øje ser
mere klart end det venstre«. Den første antydning af den-
ne tendens hen imod klarhed ses i plantens evne til at
vende sig hen imod solen. Denne evne eksisterer så godt
som ikke i mineralriget.

Inddelinger....................... For det første, de højerestående dyr og husdyrene, såsom
hunden, hesten og elefanten. For det andet, de såkaldt
vilde dyr, såsom løven, tigeren og de andre kødædende
og farlige vilde dyr. For det tredje, den mængde af min-
dre dyr, der ikke synes at imødekomme noget særligt be-
hov eller at opfylde et bestemt formål, såsom de utallige,
harmløse væsener, der findes i vor planets skove, jungler
og marker. Eksempler herpå er i vesten kaniner og andre
gnavere. Dette er en bred og generel specifikation uden
nogen videnskabelig betydning overhovedet, [side 274]
men den dækker på fyldestgørende måde de karmiske
inddelinger og den generelle sammensætning, som disse
grupperinger af liv er opdelt i i dette naturrige.

Objektiv formidler........... Ild og vand – heftigt begær og begyndende tænkeevne.
Disse er symboliseret i dyrets evne til at spise og drikke.

Subjektiv formidler......... Lugt eller sporsans – den instinktive opdagelse af det,
der er fornødent, fra den præstation at strejfe om efter
føde samt anvendelsen af evnen til at opspore denne
føde, til den, at identificere en elsket herres eller vens
lugt.

Kvalitet............................ Tamas eller inerti – men i dette tilfælde er det sindets ta-
masiske væsen og ikke stoffets, sådan som det sædvan-
ligvis opfattes. Chitta eller tankestoffet kan ligeledes
være tamasisk.

De to spørgsmål, der umiddelbart angår menneskeheden i rela-
tion til dyreriget, er:

Spørgsmålet om menneskelige relationer og ansvar.
Spørgsmålet om dyrenes individualisering.
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a. Menneskelige relationer til dyr

Endnu kan der kun gives nogle få antydninger, og det må blive
oplysninger om de stråler, der virker i begge naturriger. De to
problemer, især det andet, er meget indviklede, og det ville
kræve flere bind at belyse dem udførligt. En rigtig fortolkning
er endnu ikke mulig, og mennesket ville endnu ikke kunne
forstå den.

Det første punkt, der må fremhæves i forbindelse med men-
neskets ansvar i relation til dyrene, er, at dyreverdenen legem-
liggør to guddommelige aspekter, to guddommelige princip-
per; [side 275] derfor virker to hovedstråler i tilknytning til
deres udtryk eller manifestation. Disse to aspekter findes også
i mennesket, og det er i forbindelse med disse to områder, som
mennesket deler med dyrene, at menneskets ansvar og virke
ligger, og gennem anvendelsen af disse to aspekter af gud-
dommelig energi vil det virkeliggøre sin opgave og bringe den
til fuldbyrdelse. Den samme guddommelige aktivitet og den
samme guddommelige, medfødte intelligens findes i begge
rigers formaspekt. De er iboende selve stoffet. Men denne
tredje stråle for guddommelig intelligens virker stærkere og
påvirker dyreriget kraftigere, end det er tilfældet for menne-
sket. Dette er en ny oplysning, som ikke tidligere har været
bragt.

Anden stråle er naturligvis til stede i sit formopbyggende
aspekt som flokinstinkt og som grundlag for den seksuelle re-
lation blandt dyrelegemer. Anden stråle opfylder en lignende
funktion hos menneskene, og ad disse to energibaner findes
kontaktpunkterne samt muligheden for at påtage sig ansvar.
Dog bør det bemærkes, at dyrene i sidste instans har mere at
give menneskene, end menneskene har at give dyrene, hvad
angår disse specielle kræfter og funktioner. I den menneskeli-
ge familie virker et andet guddommeligt aspekt, hvilket er vil-
je, styret hensigt, planlagt mål og intelligent udformning eller
plan. Disse kvaliteter er medfødte, hvad angår mennesket, og
de udgør et aspekt af den guddommelige intelligens og er som
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regel ikke aktivt til stede i dyret. Men efterhånden som dyreri-
get kommer mere og mere ind under menneskelig indflydelse,
og den mærkbare tendens med at have husdyr vedvarer, vil vi
se de hensigtsmæssige mål dukke op, og en vej hen imod disse
mål ses, idet dyret retter sin kærlighed og opmærksomhed
imod sin herre. Dette eksempel viser noget af menneskets an-
svar over for dyreverdenen. Husdyrene må trænes til at tage
del i de viljesbestemte handlinger. Mennesket synes endnu at
udlægge dette som dyrets vilje til at elske sin herre, men det
drejer sig om noget dybere og mere fundamentalt end at til-
fredsstille menneskets kærlighed til at blive elsket. Den virke-
lige og intelligente [side 276] træning af vilde dyr og deres til-
pasning til ordnede livsbetingelser er en del af den guddom-
melige proces med at integrere Planen og med at skabe et ord-
net og harmonisk udtryk for den guddommelige hensigt. Det
er gennem tankens kraft, at mennesket til sidst vil bygge bro
over den kløft, der består mellem dyreriget og mennesket, og
det må gøres ved menneskets styrede, kontrollerede tanke, der
kontrollerer og styrer dyrebevidstheden. Det gøres ikke ved at
vække kærlighed, frygt eller smerte. Meningen er, at det skal
være en rent mental proces og en enestående mental stimule-
ring.

Relationen mellem dyr og menneske var i længst forsvund-
ne dage rent fysisk. Mennesker var dyrs føde i de tider, hvor
dyremennesket kun var lidt foran dyrene. Det glemmes ofte, at
der var et stadium i den menneskelige udvikling, hvor dyre-
mennesket og de eksisterende former for dyreliv havde en me-
get tættere relation end i dag. Da var det i virkeligheden kun
individualiseringen, der adskilte dem. Det var imidlertid en in-
dividualisering, der så godt som ikke kunne erkendes, så for-
skellen mellem det (såkaldt) ikke-tænkende dyr og den unge
menneskehed var næppe mærkbar. I hine fjerne tider skete
mange ting, som er gået tabt i fortidens mørke tavshed. Dyre-
verdenen var dengang langt stærkere end den menneskelige
verden; menneskene var hjælpeløse over for dyrenes voldsom-
me angreb, og den hærgen, dyrene anrettede på de tidlige dy-
remennesker i den midtlemuriske tidsperiode, var frygtelig og
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forfærdende. Små nomadegrupper af mennesker blev gang på
gang fuldstændigt udslettet af periodens mægtige dyreliv, og
selv om instinktet lærte dyremenneskene at tage visse for-
holdsregler, lå deres instinkt ikke ret langt over deres fjenders
instinkt. Først da tusinder af år var gået, og menneskelig intel-
ligens og dygtighed begyndte at gøre sig gældende, blev men-
neskeheden stærkere end dyrene, hvorefter menneskene hær-
gede dyreriget. Indtil for to hundrede år siden var det utallige
ofre af liv, som dyreverdenen krævede af mennesker i de vest-
lige kontinenters skove, i Afrika, i Australiens vildmarker og
på øerne i de tropiske have. Dette [side 277] er en kendsger-
ning, der ofte glemmes i et øjebliks sentimentalitet, men det er
oprindelsen til menneskets grusomhed mod dyr. Det er blot
dyrerigets uundgåelige karma, der udlignes. Spørgsmålet må
anskues fra en mere omfattende synsvinkel, end det hidtil har
været tilfældet, og de sande historiske værdier må forstås bed-
re, før mennesket intelligent kan afgøre, hvad dets ansvar er,
og hvordan det skal imødegås og løses.

I Atlantis-perioden dæmpedes den rent fysiske relation af
en astral eller følelsesmæssig relation, og der kom en tid, hvor
nogle af dyrene blev draget inden for menneskets virkefelt og
blev tæmmet og sørget for, og da fremkom de første husdyr.
En ny æra begyndte, hvor visse af dyrene fremkaldte hengi-
venhed fra visse mennesker, og en ny indflydelse kom til at
indvirke på dette tredje naturrige. Denne indflydelse begyndte
under en cyklus, hvor anden stråle og sjette stråle fungerede
samtidigt, og hvor deres større og mindre forløb var samtidige.
Det er en sjælden hændelse, og når den indtræffer, griber men-
neskehedens vejledere lejligheden til at skabe større resultater
eller til at indlede nye skridt, hvorved den guddommelige Plan
kan udvikles hurtigere. For at modvirke den frygt for dyrever-
denen, der som helhed fandtes i menneskeheden, bød lejlighe-
den sig til gennem menneskehedens vejledere at bringe men-
nesker og dyr i nærmere forbindelse med hinanden, og da det
skete i en cyklus, hvor kærlighed og hengivenhed strømmede
ud over, ind i og gennem alle former, blev en stor del af den
herskende frygt modvirket. Siden den tid er antallet af husdyr
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stadig øget. Relationen mellem de to riger er nu tofoldig – fy-
sisk og følelsesmæssig.

Til disse to er der i løbet af de sidste to hundrede år føjet en
tredje relation, den mentale. Menneskehedens mentale kraft vil
i sidste instans være den kontrollerende faktor, og ved dens
hjælp vil de tre riger under det menneskelige blive bragt ind
under menneskets kontrol. Dette er sket med stor hast i forbin-
delse med mineralriget og planteriget. Hvad angår dyreriget er
det endnu ikke fuldbyrdet, men processen foregår hurtigt. Me-
gen [side 278] fremgang vil ikke finde sted under den begyn-
dende syvende stråles cyklus; til trods for, at lov og orden og
rytme påtvinges planeten og kaos erstattes af orden, vil vi op-
leve, at de arealer på planeten, hvor dyrene stadig hersker, bli-
ver mindre og mindre, og visse arter vil uddø, med mindre de
beskyttes i reservater.

b. Individualisering

Af ovennævnte fremgår det tydeligt, at den bestående indbyr-
des relation mellem dyr og mennesker bevirker, at dyrene
bringes et skridt fremad til det, der kaldes individualisering.
Denne begivenhed er en fuldbyrdelse af overføringsprocessen
og angiver tilsynekomsten af de tre guddommelige aspekter i
en livsenhed i form. En gudesøn, en herre for hengiven og sty-
ret vilje er født, og det tredje guddommelige princip for mål-
rettet energi er smeltet sammen med de andre to og tilvejebrin-
ger en fuldstændig reorganisering i dyreformen. Individualise-
ring er, som esoterikere længe har hævdet, et stort planetarisk
eksperiment, og da det blev indledt, fortrængte det den tidlige-
re metode, der anvendtes på månen, og som var en tilskyndel-
se til at nå videre og fremad (kaldet stræben, når det drejer sig
om mennesket). Dette betyder i virkeligheden, at når den livs-
enhed, der udviklede sig i formen, havde nået et vist stadium
af sansning og erkendelse, og den indre tilskyndelse var til-
strækkelig stærk, da tiltvang livsenheden sig selv kontakt med
en anden strøm af guddommeligt udtryk, med en anden stor
strålemanifestation. Denne forening af forskellige aktiviteter
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forårsagede, at et nyt væsen kom i manifestation. Dette er den
grundlæggende sandhed, der ligger bag de ideer, der kommer
frem nu for tiden, og som klassificeres under en generel beteg-
nelse »frembrydende evolution«. Den hersker stadig inden for
mange områder af naturen og plejede at styre menneskenes til-
synekomst på planeten. Tilskyndelsen og udviklingen kommer
inde fra selve organismen og er et resultat af vækst, fremdrift
og udvidelse. [side 279]

Men den metode, der sædvanligvis anvendes nu for tiden,
har karakter af et stort anden stråle eksperiment. Dette kræver
en aktivitet udefra, ovenfra, fra en højere eller guddommelig
side – hvis sådanne relativt meningsløse ord kan hjælpe til at
skildre processen. Tilskyndelsen eller impulsen i dette tilfælde
stammer ikke fra de to lavere udtryk eller tidligere sammen-
smeltninger af guddommelige energier. Det er det højere
aspekt af guddommelighed, der tager initiativet, og som gen-
nem en udefra kommende stimulering forårsager en respons
fra livsenheden i formen. Derfor har processen i virkeligheden
karakter af en indvielse.

De dyr, der individualiseres, er i alle tilfælde i vore dage
husdyrene, såsom hesten, hunden, elefanten og katten. Disse
fire dyregrupper befinder sig for tiden i »overføringsproces-
sen«, som den okkult kaldes, og én efter én forberedes livs-
enhederne og ledes til døren for den specielle indvielsespro-
ces, som vi kalder – i mangel af et bedre udtryk – individuali-
sering. I denne tilstand venter de, indtil ordet lyder, at den dør
kan passeres, som giver dem adgang til

»... den trefoldige vej, der fører til den tofoldige vej; ved
at betræde den vil de til sidst stå foran den gyldne dør.
Denne sidste dør leder dem ind på den vej, der er den
eneste, ene og alene, og forsvinder i lyset.«

Den gamle Kommentar        

Der findes flere faktorer, der er afgørende for individualiserin-
gen, og nogle af dem kan opstilles som følger:
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1. Den respons fra dyrets instinktive natur på det menneskes
eller de menneskers mentale atmosfære, i hvis omgivelser
det befinder sig.

2. Den kærlighed og interesse, der udgår fra de mennesker,
som [side 280] dyret er knyttet til ved hengivenhedsbånd,
eller som det tjener.

3. De stråleimpulser, der på det givne tidspunkt er aktive. De
er blandt andre:

a. Dyrets egen stråle. Elefanter er på den første stråle; hun-
de er udtryk af anden stråle; katten er en tredje stråle
livsmanifestation og hesten en sjette stråle. Dyr på andre
stråler er endnu ikke klar til individualisering.*

b. Strålen for den bestemte person eller de personer, som
dyret er knyttet til.

c. Strålen eller strålerne for en speciel periodisk cyklus.

Jeg kunne omtale de teknikker, som anvendes af racernes og
rigernes vogtere, når de søger at tilvejebringe individualise-
ring, men til hvilket formål og til hvilken nytte ville en sådan
oplysning være? Ved en krise som individualisering påvirker
enhver stråle de enheder, der er på denne stråle, på en fra de
andre strålers afvigende måde; enhver stråle finder sit bedste
kontaktpunkt gennem et af centrene i dyrenes og menneskenes
æteriske legemer. I denne forbindelse må det erindres, at der i
dyret er fire centre i funktion; desforuden er tre til stede, men
latent i deres virkning og anvendelse. Forløbet af processen er,
at enhver stråle gennemtrænger eller lader sin energi strømme
gennem et af centrene i det æteriske legeme af den entitet, som
besjæler et helt naturrige, og ansporer da gennem dette særlige
center den enhed, der individualiseres, til den nødvendige akti-
vitet. Senere, når strålevirkningerne psykologisk forstås bedre,
og centrene med deres syv strålevibrationer er blevet studeret

 Se side 189, hvor strålerne er omtalt på en anden måde. Den tilsyneladende modsigelse kan
*

skyldes anvendelsen af ordet »stråle« uden at angive, hvorvidt det drejer sig om en hovedstrå-

le, en af de syv understråler af en hovedstråle eller en komplementærstråle. (Udgiveren).
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mere indgående, vil man erfare, at der gennem et bestemt cen-
ter og en bestemt strålevibration kan kontaktes og erkendes
livsformer og bevidsthedscentre. [side 281] Dette gælder alle
former i alle riger, under såvel som over det menneskelige. En
af de første måder, hvorved mennesket lærer denne sandhed,
er gennem opdagelsen af den vibration, der udstråler fra en be-
stemt mester, og som i mennesket selv frembringer en reakti-
on, der fremkalder respons. På den måde er mennesket i stand
til at finde ud af, på hvilken stråle dets sjæl befinder sig, og til
hvilken strålegruppe det drages. Dette er vigtigt for aspiranten
og burde overvejes mere omhyggeligt, end det hidtil har været
tilfældet, for derved kan aspiranten fastslå naturen og kvalite-
ten af sin sjæls type og af det center, gennem hvilket det (i ok-
kult forstand) når ud på Vejen. Det opdager ligeledes den
gruppe af former og livsvæsener, som det er forbundet med,
som det må tjene, og som kan tjene det.

Strålernes relation til centrene hos gennemsnitsaspiranten
kan inddeles således:

1. Hovedcentret.. . . . Strålen for vilje eller magt.. . . . . Første stråle
2. Ajnacentret. . . . . . Strålen for konkret viden.. . . . . . Femte stråle
3. Strubecentret. . . . . Strålen for aktiv intelligens. . . . . Tredje stråle
4. Hjertecentret. . . . . Strålen for kærlighed-visdom. . . Anden stråle
5. Solar plexus. . . . . Strålen for hengivenhed. . . . . . . Sjette stråle
6. Sakralcentret. . . . . Strålen for ceremoniel magi. . . . Syvende stråle
7. Rygsøjlens basis. . Strålen for harmoni. . . . . . . . . . . Fjerde stråle

Disse stråler og deres tilsvarende centre motiverer et meget
grundigt studium, for relationerne er omfattende og afsløren-
de. Bemærk, for eksempel, at den syvende stråle nu for tiden
styrer sakralcentret og udtrykker sig derigennem – det center
der kontrollerer seksuallivet og opbygningen af udtryksfor-
mer. Derfor begynder den nu sin aktivitet og gennemstrømmer
dette bestemte center for at organisere og forårsage fremkom-
sten af de nye former, igennem hvilke alle livsvæsener i den
nye cyklus (astrologisk såvel som periodisk og cyklisk forstå-
et) vil komme til udtryk. Det var således uundgåeligt, at seksu-
allivet blev kontrolleret af denne energitype for at tilvejebrin-
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ge de fornødne [side 282] forandringer, og deraf fulgte endvi-
dere, at et af de store resultater som følge af den tiltagende sy-
vende stråles påvirkning blev en øget, mental interesse i sek-
sualspørgsmål. Et studium af stråleindflydelserne i den nuvæ-
rende historiske periode og deres relation til alle strålerne vil
også vise nøjagtigheden og det tankevækkende i ovenstående
opstilling af strålerne.

Som vi har set, er relationen mellem mennesket og dyrene
fysisk, følelsesmæssig og mere og mere mental. Enhver men-
neskerace, der virker under stråleindflydelserne, fremkalder på
sin side bestemte virkninger i de tre riger under det menneske-
lige. Da det store individualiseringseksperiment påbegyndtes,
blev energierne eller strålepåvirkningerne fra rigerne over det
menneskelige fokuseret gennem menneskeheden, og da be-
gyndte menneskehedens store opgave, som er en cyklisk over-
førsel af strålekræfterne. Selv om den sekstakkede stjerne for
tiden er symbol på skabende virke (arbejdet set som helhed),
vil den nedadrettede triangel, der holdes i ligevægt af en opad-
rettet triangel, en dag fremvise et mere rigtigt billede af det
fjerde naturriges skabende og bevarende virke.

c. De fem punkter for kontakt

Der findes fem punkter for kontakt, hvorved den materielle
verden i okkult forstand kan »hæves« op til liv og kraft, lige-
som der på vor planet altid findes fem centre, hvorigennem liv
og energi strømmer ind i naturens verden. Jeg henviser her til
visse centre, der er aktive, når det drejer sig om vor planets fy-
siske og materielle liv. Der findes også, som jeg refererede til i
mit skrift angående udviklingsfaserne i løbet af de nærmeste
tre år, fem centre, hvorigennem der strømmer en ny, aktivise-
rende, åndelig kraft, og disse centre er de planetariske mod-
svarigheder til menneskets fem sanser, både subjektivt og ob-
jektivt. Men vi opdager, at strålerne strømmer gennem menne-
skeheden som helhed og gennem de fem menneskeracer (vor
nuværende race, den ariske, er den tredje – to vil endnu kom-
me til). Dette særlige [side 283] aspekt af stråleenergi er det,
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der stimulerer bevidsthedsaspektet, og det vil løfte og vække
bevidstheden, der ligger skjult i alle materielle former, både i
mennesket og i de tre riger under det menneskelige. Disse fem
punkter med deres fem »højnende« indflydelser er som følger,
idet to tidligere og ulegemlige racer, der ikke var strengt men-
neskelige, udelades, og der begyndes med den første af de
fem, som er helt igennem menneskelig:

1. Den lemuriske race. . . . Femte stråle. . Ildens sønners komme
2. Den atlantiske race. . . . Sjette stråle. . . Kærlighedens herrers

hengivenhed
3. Den ariske race. . . . . . . Tredje stråle. . Menneskenes mentale

aktivitet
4. Den kommende race. . . Fjerde stråle. . Lysenhedernes vision
5. Den afsluttende race. . . Første stråle. . Opofringens herrers vilje

De to tidligere racer blev styret af den anden respektive den
syvende stråle og legemliggør formopbyggerens aktivitet og
den magiske organisators konstruktive energi. Læseren må un-
der studiet af disse store strålecykler erindre, at de dækker
ufatteligt lange tidsperioder og frembringer to virkninger, der
må tages i betragtning.

For det første: De stråleenergier, fem i alt, der påvirker sel-
ve menneskeriget og oprejser i løbet af tidsaldrene menneske-
ne fra død til liv; de hæver det ud af stoffets mørke fængsel og
ind i dagens lys. De er de fem livgivende kræfter, der opløfter
den menneskelige bevidsthed til himlen og formen til »at stå
under«. Jeg kender ingen anden formulering end »at stå un-
der«, som kan udtrykke begrebet, og den sande betydning kan
ses, hvis formuleringen opdeles i sine to bestanddele.

For det andet: Disse stråleenergier, der for tiden virker gen-
nem menneskeriget, hæver også (efter mange vanskeligheder)
naturrigerne under det menneskelige til liv og bevidst forståel-
se. Gennem de fem punkter for åndelig kontakt, i hvert af de
tre [side 284] riger, bringes der liv til selve naturen. For »hele
skabningen tilsammen sukker og er i veer endnu i denne
stund«. Her findes i jordisk forstand opstandelsens hemmelig-
hed, – en opstandelse, der også finder sted individuelt for en-
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hver Guds søn, der når målet. Dette er den store Frimurer-
hemmelighed og det centrale mysterium i frimureriets sublime
eller tredje grad. Undertiden refereres der okkult dertil som
»dødens relation til de fem livgivende energier, der ses i virk-
somhed på åbenbaringens tredje dag« eller, for at tale endnu
mere symbolsk:

»I dødskammeret afslører daggryets blå lys den gruppe af
arbejdere, som søger at vække de døde. Deres anstrengelser
er til ingen nytte, indtil de forener de fem store kræfter, der
styres af herren for magi. Når de således arbejder som én,
udføres arbejdet i fuldstændig enighed; de sammensmelter
den livgivende kraft; de døde vækkes, og det opbyggende
arbejde kan fortsætte. Templet kan forherliges, og ordet kan
lyde i et kammer, der rummer livgivende kraft og ikke død.
Gennem død til liv, fra kamp i mørket til opbygning i lyset.
Sådan er Planen. På den måde går vi ind i livet, som er en
død; passerer videre gennem døren, hvis tvende søjler står
til evig tid som et tegn på styrke og guddommelig sandhed;
således går vi snart i graven og dør. Således vækkes vi igen
ved et guddommeligt ord, ved et femfoldigt tegn og – idet
vi rejser os – lever vi.«

Den gamle Kommentar siger i relation til menneskeheden:

»Herrerne for den femte store stråle for tænkning har sendt
os ud på vor vej. Herrerne for den sjette stråle tvang os til at
lide for sagen, dog også elske den og gennem vor dybe hen-
givenhed lære. Herrerne for den tredje store stråle bringer
os ved hjælp af tænkeevnen frem til ligbålet, til det stadium,
hvor vi dør, men rejser os igen. I det tredje rum, og på den
tredje mørke dag, forsvinder mesteren. Han dør, er tabt af
[side 285] syne. Men de fem store herrer forener deres
kræfter. I ophøjet fællesskab arbejder de for at vække de
døde. Kun på den måde kan det ord lyde, der bringer de dø-
de til live. Sådan er menneskets arbejde for Gud, Guds ar-
bejde for mennesket.«
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d. Cyklisk manifestation

Sådan går arbejdet videre. Strålerne strømmer ind i:

1. En solar cyklus, som den nuværende, hvori den anden stråle
for kærlighed-visdom er hovedstrålen, og alle de øvrige
blot subsidiære stråler.

2. En planetarisk cyklus, som den vi netop har beskæftiget os
med i forbindelse med racerne, – dvs. de fem ovenfor
nævnte og deres fem styrende stråler.

3. Cykler, der er forbundet med de tolv tegn i zodiakken. De
er hovedsagelig to i antal:

a. De, der er knyttet til en fuldstændig zodiakal runde på
ca. 25.000 år.

b. De, der er knyttet til hvert af de tolv tegn, og som går ind
i og ud af manifestation ca. hvert 2.100 år.

4. De cykler, hvor visse stråler er i kraft i en periode under en
races evolution, såsom de fem store racers perioder, vi har
henvist til.

5. De mindre strålecykler ind i og ud af manifestation, som
henvist til tidligere i denne afhandling.

6. Cykler med stråleaktivitet, der bestemmes af deres nummer.

For eksempel styrer den første stråle alle cykler på en million
år, et hundred tusind år, et tusind år, et hundred år og ét år.
Den syvende stråle styrer på lignende måde cykler på syv mil-
lioner år og syv tusind år osv. Det indbyrdes vekselspil og
samspillet mellem disse strålecykler er så indviklet og så om-
fattende, at det kun vil tjene til at forvirre, om jeg forklarer
nærmere. Husk [side 286] imidlertid, at alle syv stråler er i
funktion i al evighed og samtidigt, men at visse af disse ind-
flydelser og kræfter cyklisk og under den styrede plan af de
væsener, der er legemliggjort ved strålerne, er mere domine-
rende på ét tidspunkt end på et andet, og at visse retninger i
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aktivitet og visse resultater af denne aktivitet viser sig mere
under én stråles påvirkning end under en anden. Disse indfly-
delser strømmer gennem alle former i alle riger og fremkalder
særlige virkninger, bestemte og forskellige former for liv, sær-
lige typer for virkeliggørelse og specielle tilkendegivelser for
bevidsthed i form, som for den pågældende periode er resulta-
tet af den forenede og fælles plan for de opbyggende kræfter,
der arbejder i fuldstændig harmoni, men midlertidigt under en
af strålegrupperne. De går ind i konstruktiv aktivitet, de pas-
serer gennem den bestemte cyklus; derefter passerer de ud el-
ler stopper for denne aktivitet, og er således »opløftet til him-
len«, indtil det tidspunkt, hvor deres cyklus atter er inde. Den-
ne proces udspiller sig atter og atter, idet fødsels-, døds- og
genopstandelsesdramaet gentages.

I denne stråleaktivitet findes den sande betydning af loven
om genfødelse, og den ligger bag inkarnations- og reinkarna-
tionsprocessen. Jeg vil ikke her dvæle ved dette ud over at gø-
re opmærksom på, at menneskenes ideer og lære vedrørende
inkarnation endnu er barnlig og unøjagtig. Megen tilpasning
må foretages, og megen nyvurdering af ideer er nødvendig, før
en sand forståelse af denne grundlæggende cykliske lov vil
være mulig.

Cyklisk tilsynekomst styrer således strålerne såvel som na-
turrigerne og formerne deri. Den styrer selve Guds aktivitet.
Racer inkarnerer, forsvinder og reinkarnerer, og det samme
gør alle livsformer. Reinkarnation eller cyklisk aktivitet ligger
bag objektiv aktivitet og tilsynekomst. Den er et aspekt af
guddommens pulserende liv. Den er ud- og indånding i den
guddommelige eksistens- og manifestationsproces. Det er den,
der ligger bag videnskaben om kemisk affinitet, bag relationen
mellem de polare modsætninger og bag den ægteskabelige for-
bindelse, hvad [side 287] enten det drejer sig om mænd og
kvinder eller om sjælen og dens udtryk, personligheden. Den
er årsag til den seksuelle relation i verden, der virker under
den store lov om tiltrækning og frastødning. Efterhånden som
vi sammenligner ét riges arbejde med et andet samt relationen
mellem positive og negative grupper af livsvæsener (såsom
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det fjerde naturrige med det tredje) kunne det måske være pas-
sende som det næste at behandle emnet om seksualitet, idet det
frem over vil blive genstand for et dybt og omfattende studium
og blive forstået mere klogt ved den syvende stråles begyn-
dende påvirkning.

Jeg har kun lidt at føje til denne undervisning angående dy-
reriget og strålerne, idet – som tidligere sagt – det er til ingen
nytte. Menneskets virke er at vække den døde til live, at bringe
broderskab til udtryk på det fysiske plan og at overføre gud-
dommelig energi til en ventende formernes verden. Ligesom
strålerne spiller deres rolle i forbindelse med menneskeheden
og bringer mennesket frem til manifestation, sådan som det er
i sit inderste væsen, sådan vil dets virke med dyreriget og med
de andre riger fortsætte støt og uafladeligt. Selv om menneske-
heden næppe ved, hvordan og hvorfor, så vil den spille sin rol-
le i opbygningsarbejdet. Det skabende arbejde vil fortsætte, og
Planen blive virkeliggjort. Menneskets arbejde for dyreriget er
at stimulere instinktet, indtil individualisering muliggøres.
Dets arbejde for planteriget er at nære den duftskabende evne
og at tilpasse plantelivet til utallige anvendelsesmuligheder for
mennesket og dyrene. Menneskets arbejde med mineralriget er
at arbejde alkymistisk og magisk. Den transmutationsproces
og den deraf følgende åbenbaring kan jeg ikke behandle her.

e. Seksualproblemet

Jeg har nævnt, at den tiltagende syvende stråle virker gennem
det planetariske sakralcenter og derfor gennem ethvert menne-
skes sakralcenter. På grund af dette kan vi også spore de bebu-
dede udviklingsfaser i den menneskelige funktion, som vi be-
tegner [side 288] seksualfunktionen. Vi vil opleve ændringer i
menneskets indstilling til dette meget vanskelige problem. Om
emnet seksualitet vil jeg sige det, der kan siges på nuværende
tidspunkt, og jeg vil forsøge at formulere mig så enkelt som
muligt og udtrykke mine tanker på en sådan måde, at de resul-
terer i noget konstruktivt og anslår en tone, der vil klinge klart
i den nuværende forvirring af disharmoniske klange, modstri-
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dende synspunkter og divergerende ideer.
Det er klart, at det er et vanskeligt spørgsmål at tage op.

Men hvorfor er det så vanskeligt? I sidste instans vil vi opda-
ge, at vanskeligheden baserer sig på fordomme i menneskenes
tænkning og på deres indre forvisning om, at deres bestemte
synspunkt nødvendigvis er det rette, fordi de selv lever og
handler i overensstemmelse med det, og det er tilstrækkeligt
for dem. Vanskeligheden skyldes også den kendsgerning, at
seksualitet er en af de fundamentale urdrifter, et af de legemli-
ge instinkter, og følgelig den dominerende faktor i den anima-
le side af menneskets natur; endvidere skyldes vanskeligheden
emnets overdrevne intimitet. En intimitet blev fordrejet til at
være en uanstændig hemmelighed i de perioder, hvor menne-
skeheden lå under for en overdreven puritanisme og fornedre-
de en naturlig funktion til et sanseligt mysterium. Denne inti-
mitet, der opstod omkring det seksuelle spørgsmål, var årsag
til, at det betragtedes som en handling, der ikke kunne tales
om, og som et emne, pæne mennesker burde undgå, i stedet
for at betragte det som en instinktiv og naturlig proces – lige
så instinktiv og nødvendig som det at spise og drikke. Det er
imidlertid en funktion, der ikke er blevet indordnet i dagligli-
vets rytme og heller ikke betragtet som noget, der alene skulle
følges og tilfredsstilles, når behov og berettiget krav opstod.
Heri ligger der en stor forskel og en nøgle til problemet.

Endvidere kan vanskeligheden i problemet findes i de vidt
forskellige indstillinger, menneskene tankemæssigt har til em-
net. Disse indstillinger strækker sig lige fra ukontrolleret pro-
miskuitet til monogami, hvilket har resulteret i en ubarmhjer-
tig udnyttelse [side 289] og tvang af kvinder og en tøjlesløs
handlefrihed for mænd. Tilstedeværelsen af disse vanskelighe-
der og væksten i disse forkerte indstillinger, legaliteter og ille-
galiteter, handlefrihed og tvang, har haft en afsmittende virk-
ning (om jeg så må sige) på vor civilisation. Som følge heraf
ser vi en slap moral, som er baseret på forvirring, de prostitue-
redes områder, der blot er et ulykkeligt kompromis med umo-
ralske tendenser og utilfredsstillede begær, skilsmisser, der
virker ødelæggende på familielivet, og som med tiden under-
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minerer det nationale liv (som enhver familie skulle udgøre en
sund del af), samt den stadige vækst af sygdom som et resultat
af den udbredte promiskuitet og de mange tilfældige forbin-
delser. Der findes også en psykologisk faktor af virkelig be-
tydning. Det er den aggressivitet, der tilkendegives af de man-
ge menneskegrupper, som forsøger at påtvinge deres medmen-
nesker de ideer og bestemte løsninger af problemet, de selv
går ind for.

Bag alle disse resultater af lange tiders forkerte indstilling
til seksualfunktionen ligger to alvorlige onder, eller snarere to
store virkninger af menneskets handlinger, mentalt og fysisk.
Disse er af overordentlig stor betydning. For det første er der
udviklingen i den menneskelige bevidsthed af de komplekser,
de psykoser og psykologiske splittelser og hæmninger, som i
alvorlig grad har undermineret hundreder og tusinder af men-
neskers helbred og sindsro. Dernæst trues eksistensen af selve
menneskeheden, hvis fundament er familieenheder og familie-
liv. På den ene side ser vi promiskuitet og umådeholdenhed i
seksuelle relationer, hvilket resulterer i (og har altid gjort det)
overbefolkning og en overproduktion af mennesker. På den
anden side ser vi en ufrivillig sterilitet, der – omend den på
mange måder er det mindste af de to onder – i sidste instans er
farlig. Denne sterilitet tiltager hastigt. Den fører til sidst til
uønskede fysiske tilstande. Ikke desto mindre er den for tiden
det mindste af de to onder. I øvrigt bør man her bemærke to
ting. På grund af det første af disse onder og som et resultat af
overproduktion af mennesker har vi tilvejebragt en økonomisk
situation, så drastisk og alvorlig, at [side 290] selve freden og
stabiliteten i verden er truet; som resultat af det andet onde
skulle vi få en gradvis mindskning af selve menneskeheden,
såfremt ufrivillig sterilitet bliver helt almindelig. Følgen heraf
ville blive dyreverdenens dominans og en uhyre forøgelse af
dyrelivet, og vi ville opleve en periode med tilbagegang og
ikke med fremgang.

Når jeg behandler emnet om seksualitet, må jeg generalise-
re, og undtagelserne fra de opstillede regler og fra de vejleden-
de inddelinger vil nødvendigvis blive mange. Jeg behandler
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spørgsmålet som helhed, og mit hovedemne er derfor: truslen
fra den nuværende indstilling, behovet for dybere forståelse
samt betydningen af en ændring af menneskenes forestillinger
om dette vitale spørgsmål. Den ikke-ræsonnerende vildes ind-
stilling til seksuallivet og den mentalt polariserede og åndeligt
orienterede indviedes indstilling til det samme kan synes så
ulige, at der tilsyneladende ikke findes lighedspunkter; dog er
begge disse indstillinger i grunden nærmere hinanden og nær-
mere virkeligheden end gennemsnitsmenneskets indstilling er
det i dag. Den første beherskes af rytmen i sin animale natur
og kender ikke mere til den onde side og til det civiliserede
menneskes modbydelige promiskuitet, end dyret gør i sin vilde
tilstand; den anden lever et kontrolleret liv, ledet ved tankens
kraft og besjælet af ønsket om det bedste for menneskeheden.
Mellem disse to yderpunkter har vi de mange synspunkter, de
mange forskellige ideer, de mange vaner, de mange typer af
relationer (legitime og illegitime), de mange animale og psy-
kologiske reaktioner, de mange ægteskabsformer og de mange
afvigelser fra en naturlig proces, hvilket kendetegner det mo-
derne menneske i alle dele af verden. Disse varierer igen i de
forskellige civilisationer og under indflydelse fra forskellige
klimatiske betingelser.

Det er således klart – ikke sandt – at det ikke er en del af
min tjeneste for denne bogs læsere at komme ind på en detal-
jeret analyse af forgangne og nutidige tiders ægteskabelige va-
ner. Det indgår ikke i mit arbejde detaljeret at belyse de fejlta-
gelser, de frygtelige følger, de mange former for afvigelser og
sadistiske [side 291] grusomheder, der er følgen af menneskets
misbrug af naturlige processer og af sin partner, ej heller at be-
lyse dets tåbelige misforståelse af loven om tiltrækning og fra-
stødning. Det ville ikke tjene noget gavnligt formål, hvis jeg i
denne kortfattede behandling af et omfattende emne, fremsatte
nogle af de teorier, som menneskene har formuleret i deres
søgen efter en løsning. Deres tal er legio. I alle teorierne er der
et vist mål af sandhed. De fleste udtrykker menneskets dybe
uvidenhed, og de kan til hver en tid studeres af enhver, der vil
afse tid til at læse, har intelligens til at forstå klart og uden
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fordom, og som har penge til at erhverve den nødvendige
litteratur.

Jeg kan og vil ikke berøre det medicinske og psykologiske
aspekt af last, hvad enten det angår promiskuitet eller et ulyk-
keligt ægteskab. I øjeblikket kan jeg tjene jer bedst ved at
fremhæve de love, der burde styre menneskets liv, i særdeles-
hed hvad seksualitet angår, og ved at antyde – så vidt jeg kan
og tør – hvorfor og hvordan de nuværende særegne og speciel-
le forhold er opstået. Jeg vil også være i stand til at fremkom-
me med visse forslag, der, om de overvejes tilstrækkeligt, kan
medvirke til at rense sindet for de falske og illusoriske syns-
punkter, der hindrer mennesket i at se klart. På den måde kan
jeg hjælpe det til at finde lysets gyldne tråd, der til sin tid vil
føre frem til en løsning.

En ting vil jeg nævne, skønt den kan forekomme at være
trist. Der findes ingen umiddelbar løsning på det seksualpro-
blem, vi i øjeblikket står overfor. I umindelige tider har men-
neskene misbrugt og fejlagtigt anvendt en gudgiven funktion;
de har fornedret deres fødselsret, og ved deres slaphed og usæ-
delighed, og ved deres mangel på beherskelse, har de indledt
en æra med sygdomme – både mentale og fysiske – med for-
kerte indstillinger og illusoriske relationer, som det vil tage
adskillige århundreder at udrydde; de har også for hurtigt
bragt utallige mennesker i inkarnation, mennesker, der endnu
ikke var klar til denne inkarnations erfaring, og som behøvede
længere tid mellem hver fødsel for at assimilere erfaring. De
sjæle, som er uudviklede, kommer [side 292] hurtigt i inkarna-
tion, men ældre sjæle behøver længere perioder til at samle er-
faringens frugter. De er imidlertid åbne for den magnetiske til-
trækkende kraft fra dem, der lever på det fysiske plan, og det
er disse sjæle, der kan bringes i inkarnation, før tiden er mo-
den. Processen er underlagt loven, og mens de uudviklede går
fremad ifølge gruppeloven ligesom dyrene, er de mere udvik-
lede modtagelige for indflydelse fra menneskelige enheder. De
højere udviklede kommer i inkarnation under loven om tjene-
ste og ved deres bevidste sjæles velovervejede valg.

Jeg vil opdele det, jeg har at sige, i fire dele af hensyn til
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overskueligheden og til hurtig reference:

1. Definition af seksualitet, dyd og last.
2. Seksualitet i den nye tidsalder.
3. Nogle forslag med henblik på nutiden.
4. Seksualitet og discipelskabets liv.

Jeg beskæftiger mig ikke med historie, ej heller med enkelthe-
der i racernes evolution. Begge dele er nødvendigvis forbun-
det med seksualproblemet, men de er for omfattende i deres
kompleksitet for mine øjeblikkelige mål. Som jeg tidligere har
nævnt, beskæftiger jeg mig ikke med de psykologiske aspekter
af seksualitet, ej heller med de sygdomme, der følger af funk-
tionens misbrug, ligesom jeg heller ikke vil berøre emnet steri-
litet, undtagen hvor det indgår i vore overvejelser vedrørende
nutidens menneske. Jeg kan ikke berøre stridighederne inden
for de forskellige åndsretninger, da jeg ikke skriver ud fra no-
gen bestemt synsvinkel, såsom religion, moral eller parti. Hele
spørgsmålet er mere omfattende og større end noget religiøst
synspunkt eller de snæversynedes påstande angående moral.
Det, der er moral i et land eller i en bestemt relation, kan være
ganske modsat i et andet land. Det, der anses for legalt i en del
af verden, betragtes som illegalt i en anden. Det, der under en
klimatisk betingelse udgør et vanskeligt problem, frembyder
helt andre muligheder under andre klimatiske forhold. Polyga-
mi, promiskuitet og monogami har [side 293] ned gennem ti-
derne været og er cyklisk dominerende i forskellige dele af
verden, men de forekommer samtidigt på jorden nu for tiden.
Hver især har de været eller er skiftevis rigtige, lovlige og pas-
sende eller forkerte, ulovlige og ikke-passende. Disse varie-
rende måder til at fortolke den seksuelle forbindelse på har
været genstand for angreb eller forsvar, for moralsk forfærdel-
se eller for besnærende argumenter; de har været almen skik
og den rette metode i overensstemmelse med det pågældende
sted, tradition og opdragelse, dvs. de har været disse menne-
skers livsindstilling. I en del af verden kan en kvinde have
mange ægtemænd, i en anden er en ægtemand lovligt beretti-
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get til at have fire hustruer, om han vælger det, og sådanne til-
stande findes i haremet og i kraalen. I vesten har en mand le-
galt én hustru, men på grund af hans promiskuitet og hans så-
kaldte »romantiske« eventyr har han i virkeligheden lige så
mange som en afrikansk høvding, og i dag er kvinder ikke
stort bedre.

Jeg har omtalt ovennævnte tilstande, ikke med tanke på at
kritisere, men ganske enkelt for at meddele kendsgerningen og
for at gøre gennemsnitslæseren opmærksom på de verdensom-
spændende vilkår, der sandsynligvis ganske afviger fra almin-
delige formodninger. Jeg skriver ikke for specialister men for
den intelligente studerende, som har behov for at have et ver-
densomspændende billede af bestående tilstande.

Det er en guddommelig sandhed, at tendensen i menneske-
nes tanker og begær går i retning af et etableret monogami,
men endnu er dette aldrig opnået generelt. Såfremt vi modigt
og i sandhed nærmer os dette spørgsmål, vil vi være tvunget til
at drage den slutning, at menneskene ned gennem tiderne al-
drig har været monogame. Kvinder har tidligere været mere
monogame end mænd, men er det måske mindre nu, fordi mo-
derne viden udvikler moderne metoder til beskyttelse mod ri-
siko for og smerter ved børnefødsler. Helt op til vore dage
blev graviditet betragtet som afskrækkende og som en straf for
legitime eller illegitime seksuelle forbindelser. Tænk på, hvil-
ken rædsel disse ord indeholder. Kvinder, der udøver det ur-
gamle promiskuitetserhverv, [side 294] har naturligvis altid
eksisteret, men her refererer jeg til kvinden i hjemmet.

Vil I tro mig, når jeg beretter, at situationen i verden i dag
med henblik på seksualitet er så kritisk og så alvorlig, at der
endnu ikke findes den tænker, som kan øjne en løsning, eller
som kan finde – hvor klar hans hjerne eller hvor stor hans lær-
dom end er – en vej ud af den nuværende blindgyde? Traditio-
ner med hensyn til skik og brug, med de uundgåelige følger og
gamle grundfæstede former for besiddelsesret, er med til at
forvirre de mest klart tænkende. De fysiske resultater af seksu-
elt samkvem inden for eller uden for den legitimerede ægte-
skabelige forbindelse har ikke alene frembragt menneskelivets
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hverdag, men også megen sygdom, sindssyge, onde tilbøjelig-
heder og perverterede impulser, der i dag fylder vore hospita-
ler, vore nerveklinikker, vore sanatorier, vore fængsler og vore
sindssygeanstalter.

Vore unge mennesker, i særdeleshed de idealistiske typer
og de klart tænkende drenge og piger, befinder sig i en situa-
tion, der trodser deres bedste bestræbelser. De ved ikke, hvad
de skal tænke eller tro. De får indblik i, eller udgør selv en del
af et hjem, der er helliggjort ved legalt ægteskab, og opdager
(måske) intet andet end ulykke, legaliseret prostitution, usunde
tilstande, søgen efter erotiske forhold uden for hjemmet, for-
sømte og uønskede børn, gnidninger på grund af forkert part-
ner, skilsmisse, og de finder intet svar på deres mange intelli-
gente spørgsmål. Så ser de sig om andre steder, ser tilværelsen
hos dem, som har unddraget sig det ægteskabelige ansvar, og
finder kun utilfredshed, ofte et hemmeligt og skjult seksualliv,
et dårligt helbred, som et resultat af tilsidesættelse af de natur-
lige instinkter, psykologiske tilstande af værste art, undertiden
illegitime børn, seksuelle afvigelser og en voksende tendens til
det, der kaldes homoseksualitet. De overvældes af fuldstændig
forvirring og savner svar på deres spørgsmål. De beder de
verdsligsindede om en løsning og om hjælp, men får intet klart
svar, ingen sund livsanskuelse og ingen fundamental vejled-
ning. Måske får de [side 295] tilbudt almindelig sund fornuft
og påmindelse om at undgå udskejelser og sådanne forhold,
der vil skade deres helbred eller vil pålægge dem byrden af
trange, økonomiske kår. Måske fremhæves fortidens moral for
dem, og de kan blive advaret på grund af de resultater, der
uundgåeligt følger, når naturlovene brydes og det fysiske lege-
me misbruges til ukontrolleret begær. Måske lovprises for dem
fordelen ved et »hæderligt liv«, og selv den kendsgerning, at
de er gudesønner, kan fremhæves for dem. Alt dette er godt og
rigtigt og nyttigt. Men der tilbydes ikke nogen virkelig løs-
ning, og der kastes ikke noget lys over deres problemer, og de-
res forvirring bliver ikke taget fra dem. Måske vender de sig
til de religiøst indstillede mennesker og opsøger den ortodokse
præst. De får at vide, at de skal være gode; de hellige kan blive
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holdt op for dem som et eksempel; de kan føle sig overskyllet
af en flodbølge af puritanske formaninger, moralske floskler
og utilfredsstillende forklaringer, ofte baseret på personlig for-
dom og forkærlighed. Men sjældent lyder der en klar bemærk-
ning og sjældent bliver det til mere end at henvise til den store
Mose-lov »Du må ikke … «. Den kendsgerning, at Gud siger
dette og hint, eller at Bibelen foreskriver det ene eller andet,
tilfredsstiller ikke vor generations mange unge og søgende
spørgeres længsel efter at kende årsagen til hvorfor. Håbet om
en himmel engang, hvor selvdisciplin, selvkontrol og seksuel
afholdenhed vil få en retfærdig belønning, forekommer at
være for langt borte til at klare fristelserne fra den ydre omgi-
vende verden og den vedholdende indre trang i mennesket
selv.

At mange virkelig modstår »kødets fristelser« er en vidun-
derlig sandhed. At der findes mænd og kvinder overalt, som
går rene og ubesmittede gennem livet er ligeledes og vidun-
derligt en kendsgerning. At der eksisterer fremskredne sjæle,
hvis tilværelse leves frigjort fra den animale natur, og hvis
tænkning kontrollerer deres daglige handlinger, er menneske-
hedens herlighed. Men mange af dem lever i en anden tanke-
og interesseverden og fristes ikke som de menneskesønner, der
har mere animale tilbøjeligheder. Endvidere er der naturligvis
de, der afholder [side 296] sig fra at gøre noget forkert, fordi
de frygter følgerne, enten i dag i det fysiske legeme eller hinsi-
des i straffens verden. Men hvem af disse mennesker, om al-
drig så gode og helgenagtige, kan tale om dette universelle
problem med virkelig visdom og forståelse? Hvem af dem kan
se en udvej for den nuværende menneskehed? Hvem af dem
forstår årsagen til al den nød, synd og ondskab, som er opstået
omkring den seksuelle adfærd? Hvem af dem forstår i grunden
seksuallivets virkelige betydning, dets position i den store
plan, og årsagen til relationen mellem kønnene? Hvem af dem
kan med ægte vision sige, hvad evolutionens næste skridt vil
blive, hvorhen vi går, og hvad det næste udviklingstrin vil
være?

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



1. Definition af seksualitet, dyd og last

Kosmisk betragtet er »seksualitet« et ord, der benyttes til at
udtrykke den relation, der eksisterer (under manifestationen)
mellem ånd og stof og mellem liv og form. Ordet er i sidste in-
stans et udtryk for loven om tiltrækning – den lov, der ligger
til grund for hele manifestationen af liv i form, og som er år-
sagen til al ydre tilsynekomst. Menneskeligt eller fysisk be-
tragtet er seksualitet det ord, der betegner den relation mellem
mand og kvinde, der resulterer i menneskeslægtens forplant-
ning. Anvendes ordet »sex« i almindeligt sprogbrug af ukyndi-
ge og gennemsnitsmennesket, da betegner det den tillokkende
tilfredsstillelse af animale impulser for enhver pris uden nogen
regelbunden orden. Seksualitet er i det væsentlige et udtryk for
dualitet og for opdeling af en enhed i to aspekter eller halvde-
le. Disse kan vi benævne ånd og stof, mandlig og kvindelig,
positiv og negativ, og de befinder sig ifølge naturen på et trin
af evolutionsstigen og udvikler sig hen imod en endelig fore-
ning eller homo-seksualitet, som ikke har nogen relation til
den afvigelse, der i dag ukorrekt kaldes »homoseksualitet«.
Homoseksualitet ofres for tiden uhyggelig stor opmærksom-
hed i en mental og moderne udlægning af fænomenet. Det er i
sandhed sjældent at finde en person, som i sig [side 297] selv
virkelig kombinerer de to køn, og som – fysiologisk og men-
talt – kan fungere helt »selvtilfredsstillende, selvopholdende
og selvfornyende«. Ned gennem tiderne ser vi her og der den
ægte homo-seksuelle dukke op som bevis for en fjern race-
mæssig og evolutionær fuldbyrdelse, når verdenscyklen er af-
sluttet, og de to adskilte halvdele igen smelter sammen i deres
essentielle enhed. Med ovennævnte fraseologi henviser jeg
ikke til en doktrin om tvillingsjæle, eller til en afvigelse af vir-
keligheden, sådan som det almindeligvis forstås i dag. Jeg
henviser til den guddommelige hermafrodit, til det sande an-
drogyne menneske og til det fuldendte menneskelige væsen.
Men ordets sande betydning er blevet forvansket og anvendes
i ni ud af ti tilfælde (nej, i nioghalvfems tilfælde ud af hundre-
de) på en art mental forvrængning, på en fordrejet indstilling
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tankemæssigt, som ofte resulterer i fysiske vaner og reaktio-
ner, der – i deres manifestation – er så gamle, at selve deres
ælde vildleder til den idé, at denne indstilling markerer et
skridt fremad på udviklingens vej. Den markerer i virkelighe-
den et skridt tilbage, en svingen tilbage til en urgammel rytme
og til en genoptagelse af ældgamle vaner.

Sådanne afvigelser findes altid, når en civilisation hen-
smuldrer, og den gamle orden ændres til en ny. Hvorfor er det
sådan? Det skyldes den kendsgerning, at de nyere impulser
strømmer ind i de gamle, og presset fra de nye kræfter på men-
neskeheden vækker i mennesket et begær efter det, der for det
er et nyt og uprøvet udtryksområde, eller efter det som er
usædvanligt og ofte helt afvigende. Svage sjæle bukker under
for impulsen, eller ivrigt eksperimenterende sjæle bliver offer
for deres egen lavere natur og forsker i illegitime retninger. I
ser således under disse nye energier et afgjort fremskridt hen
imod nye og uprøvede åndelige områder, men på samme tid
ser I en eksperimenteren i området for fysisk begær, hvilket
ikke er fremskridtets vej for menneskeheden.

Eftersom formverdenen responderer cyklisk på indstrøm-
ningen af de højere energier, er virkningen en stimulering af
alle [side 298] dele og alle aspekter af formlivet, og denne sti-
mulering vil frembringe såvel gode som dårlige resultater. Det
onde vil kortvarigt dukke op såvel som varig retfærdighed. Så-
fremt påvirkningen af disse energier fremkalder materielle re-
aktioner, og såfremt menneskets interesse da fokuseres på det
materielle, så bliver formnaturen dominerende og ikke det
guddommelige. Såfremt energien misbruges til materielle for-
mål og f.eks. det fysiske plans seksuelle forbindelser har rent
kommercielt sigte, da er det onde resultatet. Men det må erin-
dres, at den samme guddommelige energi, når den virker i om-
rådet for broderlig kærlighed, for eksempel, alene vil fremkal-
de det gode. Lad mig illustrere det jeg mener på to måder, der
begge gør rede for de nuværende seksuelle udskejelser og den
udbredte interesse for emnet.

Vi lever i dag i en periode af verdens historie, hvor der sker
tre meget vigtige begivenheder, der for det meste ikke er er-
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kendt eller bemærket af størsteparten af menneskene.
Den syvende stråle for lov og orden er ved at komme i ma-

nifestation, vi er ved at gå ind i et nyt tegn i zodiakken, og
»Kristi komme« er forestående. Disse tre store hændelser er
årsag til meget af den nuværende omvæltning og kaos; på
samme tid er de årsag til den almindeligt tiltagende interesse
for åndelige realiteter, hvilket alle sande arbejdere for tiden er-
farer, samt til væksten i forståelse, til velfærdsbevægelser og
til bestræbelserne for samarbejde, for religiøs enhed og for in-
ternationalisme. Energityper, der hidtil har ligget latente, bli-
ver nu kraftigt virkende. Verdens reaktion herpå er i begyndel-
sesstadierne materiel i sin manifestation; i slutstadierne vil
guddommelige kvaliteter manifestere sig og ændre historie og
civilisation. Den interesse, der i dag vises de såkaldt kosmiske
stråler, tyder på videnskabelig erkendelse af de nye, indstrøm-
mende syvende stråle energier. Disse stråler, der strømmer
gennem sakralcentret i det planetariske æteriske legeme, ind-
virker nødvendigvis på menneskenes sakralcentre, og følgelig
overstimuleres menneskehedens seksualliv midlertidigt. Deraf
følger ligeledes den nuværende overbetoning [side 299] af
seksualitet. Men en følge er også (og det må erindres) den in-
tense drivkraft, der nu mentalt kommer til udtryk, og som til
sidst vil resultere i, at mennesket gennemtænker og finder en
løsning på seksualproblemet.

Vandbærer-tidsalderens komme stimulerer ligeledes i men-
nesket universalitetens ånd og en tendens hen imod fusion.
Dette kan ses virkeliggjort i den nuværende udvikling hen
imod enhed inden for forretning, religion og politik. Den
fremkalder en stærk tilskyndelse hen imod forening, blandt
andet for religiøs forståelse og tolerance. Men når disse indfly-
delser indvirker på den uudvikledes og den alt for psykiskes
sensitive legemer, da fører de til en sygelig tilbøjelighed til
både legitime og illegitime forbindelser; de skaber en ekstrem
disposition for seksuelt samkvem i mange retninger og til rela-
tioner og fællesskaber, der ligger uden for den tilsigtede eller
evolutionære bane, og som ofte krænker selve naturlovene.
Energi er en upersonlig ting og er dobbelt i sin virkning – idet
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effekten varierer i overensstemmelse med den type substans,
den indvirker på.

Den indkommende syvende stråle udtrykker evne til at or-
ganisere, dygtighed til at integrere og bringe de store modsæt-
ningernes par til syntese og på den måde skabe de nye former
for åndelig manifestation. Men den vil også skabe de nye for-
mer, der ud fra et åndeligt standpunkt kan betragtes som det
materielle onde. Den syvende stråle er den store impuls, der
vil bringe alt det for dagens lys, der er iklædt stof, og vil såle-
des til sidst føre til åbenbaringen af ånd og af den skjulte her-
lighed, når det, der er blevet åbenbaret af den materielle form,
er blevet lutret og helliggjort. Det var det, Kristus refererede
til, da han profeterede: »Derfor, alt hvad I har sagt i mørket,
skal høres i lyset; og hvad I har hvisket i kamrene skal prædi-
kes fra tagene«.

Som følge af denne åbenbaringsproces i den menneskelige
familie såvel som alle andre steder i naturen, vil der ske en ud-
vikling i evnen til at tænke. Det vil ske gennem udvikling af
skelneevnen, hvilket vil give mennesket mulighed for valg og
på den måde udvikle en mere sikker sans for værdier. Falske
og [side 300] ægte vurderinger vil dukke op i menneskets be-
vidsthed, og det vil træffe de valg, som vil danne grundlag for
den nye orden, der vil indlede den nye race med dens nye love
og hidtil ukendte veje og således indvarsle den nye kærlighe-
dens og broderskabets religion samt den periode, hvor grup-
pen og det gode for gruppen vil være fremherskende. Derefter
vil isolation og modvilje lidt efter lidt forsvinde, og menne-
skene vil slutte sig sammen i sand enhed.

Den tredje faktor, som er Kristi komme, som det kaldes,
skal også tages i betragtning. Overalt finder vi en forventnin-
gens ånd og et krav om manifestation og en symbolsk hændel-
se, som vi giver forskellige navne, men som der sædvanligvis
refereres til som Kristi genkomst. Som I ved, kan dette blive et
aktuelt fysisk komme, som tidligere i Palæstina, eller det kan
indebære en overskygning af hans disciple og tilhængere af li-
vets store herre. Denne overskygning vil fremkalde en respons
hos alle dem, der i nogen grad er åndeligt vakt. Eller igen, det-

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



te komme kan tage form som en vældig indstrømning af Kri-
stus-princippet, Kristi liv og kærlighed, der vil virkeliggøres
gennem den menneskelige familie. Måske vil alle tre mulighe-
der om kort tid findes på samme tid på vor planet. Det tilkom-
mer ikke os at sige dette. Det tilkommer os derimod at være
klar og at virke for at forberede verden til rækken af betyd-
ningsfulde begivenheder. Den nærmeste fremtid vil vise det.
Det, jeg søger at lægge vægt på, er imidlertid, at denne ind-
strømning af Kristi kærlighedsånd, (hvad enten den kommer
gennem en person i legemlig form eller gennem hans følte og
erkendte nærværelse), også vil være dobbelt i sin virkning.

Det er hårde udtalelser for den ikke-tænkende og ikke-logi-
ske. Både det gode og det onde menneske vil blive stimuleret;
både materielt begær som åndelig stræben vil blive vakt og
næret. Kendsgerningerne viser sandheden af udtalelsen; en
kraftigt gødet have og et omhyggeligt passet og vandet stykke
jord vil frembringe en mængde ukrudt såvel som blomster. I
denne kendsgerning ser I to reaktioner i forhold til samme sol,
det samme [side 301] vand, den samme gødningsvirkning og
den samme pasning. Forskellen ligger i de frø, der findes i jor-
den, og som disse faktorer indvirker på. Indstrømningen af
kærlighed vil derfor stimulere jordisk kærlighed, jordisk be-
gær og animale lyster; den vil nære den indre trang efter besid-
delser i materiel forstand med alle de onde konsekvenser af
denne indstilling, de tiltagende seksuelle reaktioner og de
mange udtryk for en dårligt tilpasset mekanisme, der respon-
derer på en upersonlig kraft. Men den vil desuden fremkalde
vækst af broderkærlighed samt nære en udvikling og tilkende-
givelse af gruppebevidsthed og af universel forståelse; den vil
skabe en ny og kraftfuld stræben efter fusion, efter enhed og
efter syntese. Alt dette vil blive tilvejebragt gennem menne-
skeheden og Kristi ånd. Uafladeligt vil Kristi kærlighed blive
spredt ud over jorden, og dens indflydelse vil forstærkes i lø-
bet af de kommende århundreder, indtil vi ved slutningen af
Vandbærerens tidsalder og gennem den syvende stråles virke
(der bringer modsætningernes par i nærmere samarbejde) kan
se hen til »Lazarus, der opstår fra de døde« og menneskehe-
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den, der opstår fra stoffets grav. Den skjulte guddommelighed
vil blive åbenbaret. Alle former vil uafladeligt blive bragt un-
der påvirkning af Kristi ånd, og fuldbyrdelsen af kærlighed vil
blive tilvejebragt.

Som følge af disse tre årsager oplever vi for tiden en ver-
densomfattende interesse i seksualitet, hvilket som en naturlig
konsekvens fører til to ting:

For det første til et voldsomt frembrud ud over hele verden
og hovedsagelig i vore tæt befolkede områder af en tiltagen i
seksuelle forbindelser, som dog er kendetegnet ved, at der
denne gang ikke sker tilsvarende befolkningstilvækst. Dette
skyldes det moderne kendskab til metoder for fødselskontrol
og desuden menneskeslægtens tiltagende mentale fokusering
eller polarisering, hvilket fører til sterilitet eller til en reduk-
tion af familiernes størrelse.

For det andet til en nyvurdering af racemæssige betingede
forestillinger om ægteskab og seksuelle forbindelser. Dette
skyldes [side 302] sammenbruddet i vor nuværende økonomi-
ske situation og den omfattende interesse i medicinsk hygiejne
(en interesse, der hidtil begrænsede sig til specialister), samt
den almindelige anerkendelse af de forskelligartede nationale
ægteskabsvaner i øst og vest, hvilket har ført til en generel
problemstilling og også til et sammenbrud af lovgivningen til
betryggelse af familieenheden og til at fortolke menneskelige
relationer på en tilfredsstillende måde.

Ud fra denne universelle interesse og diskussion skal vi ar-
bejde hen imod en løsning og et mål, der endnu kun eksisterer
på rent abstrakte mentale niveauer og i ideernes verden. Selv
menneskehedens ypperste tænkere sanser kun vagt og tåget,
hvad disse skjulte idealer kan være.

Det spørgsmål, der er under debat, er ikke først og frem-
mest det religiøse, medmindre sociale relationer fundamentalt
anses for guddommelige relationer. Spørgsmålet er i sin betyd-
ning fundamentalt, og når det er løst, vil vi se, at der skabes
lighed mellem kønnene, at de for tiden eksisterende barrierer
mellem mænd og kvinder fjernes, og at der vil være betryggel-
se for familieenheden. Dette vil følgelig indebære beskyttelse
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af barnet, som således får givet alt det, der er væsentligt for
sund fysisk vækst, og dertil en god opdragelse, der vil garan-
tere en følelsesmæssig udfoldelse i sund retning og til en men-
tal udvikling, der vil sætte barnet i stand til at tjene sin race,
sin tid og sin gruppe med det bedst mulige resultat. Dette har
altid været idealet, men endnu er det ikke blevet opnået på til-
fredsstillende måde. Løsningen af seksualproblemet vil befri
menneskenes tanker for en hæmning og en unødvendig uro, og
således skabe en mental frihed, der vil tillade indstrømning af
nye ideer og begreber. Vi vil opdage, at last og dyd ingen vir-
kelig relation har til evne eller manglende evne til at tilpasse
sig menneskeskabte love, men derimod til menneskets indstil-
ling til sig selv og dets sociale forhold til Gud og dets med-
mennesker. Dyd er manifestationen i mennesket af samar-
bejdsånden med brødrene, hvilket nødvendiggør uselviskhed,
forståelse og fuldstændig selvforglemmelse. Last [side 303] er
en afvisning af denne indstilling. Disse to ord betegner i virke-
ligheden ganske enkelt fuldkommenhed og ufuldkommenhed,
overensstemmelse med et guddommeligt grundlag for broder-
skab eller en manglende bestræbelse for at nå dette grundlag.
Et nyt grundlag ændrer ting og opnås under menneskets vækst
hen imod guddommelighed. Det varierer også i overensstem-
melse med menneskets skæbne, idet den påvirkes af tiden og
den tidsalder det lever i, samt af dets natur og omgivelserne.
Det ændrer sig i overensstemmelse med det evolutionære ud-
viklingstrin. Det opnåede grundlag eller niveau er i dag ikke,
hvad det var for tusind år siden, ej heller vil det om tusind år
være, hvad det er i dag.

Dog har alle perioder i verdens historie ikke været så kriti-
ske som den nuværende er, idet vi – bortset fra den store cykli-
ske mulighed, jeg tidligere har henvist til – i selve menneske-
heden har en enestående fuldbyrdelse. For første gang i men-
neskehedens historie har vi det umiskendelige udtryk af et vir-
keligt menneskeligt væsen, mennesket som det essentielt er.
Vi har personligheden, integreret og fungerende som en en-
hed, og vi har sindet og den emotionelle natur sammensmeltet
og forenet, på den ene side med det fysiske legeme og på den
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anden side med sjælen. Ligeledes har betoningen i dag skiftet
fra det fysiske liv til det mentale, og i et voksende antal tilfæl-
de til det åndelige liv. Der er således ingen virkelig grund til at
være nedtrykt, såfremt det, jeg har nævnt, er sandt. Der sker i
dag i vid udstrækning en virkelig »hjertets opløften til Her-
ren«, og flere og flere vender blikket mod de åndelige værdi-
ers verden. Derfor har vi den nuværende omvæltning.

Sammen med den nye tidsalders komme, sammen med ind-
strømningen af Kristi ånd med dens omdannende kraft og re-
genererende styrke, og sammen med den cykliske tilbageven-
den af den syvende stråles energier, har vi en menneskehed i
en tilstand, hvor responsen på de dybere åndelige energier og
de nye muligheder for første gang er tilstrækkelig og syntese-
skabende. Som følge deraf tager problemet til. Som følge der-
af har vi også dagen [side 304] for den gunstige lejlighed. Som
en yderligere følge oplever vi morgengryets under, der kan ses
lysne i øst.

Jeg ønsker her at belyse det seksuelle problem fra en anden
synsvinkel og påpege, at det er et grundlæggende symbol. Et
symbol er, som vi udmærket ved, et ydre og synligt tegn for en
indre og åndelig virkelighed. Hvad er denne indre virkelig-
hed? Først og fremmest virkeligheden af slægtskab. Den er et
slægtskab, der består mellem de grundlæggende modsætnin-
gernes par fader-moder, ånd-stof, mellem positiv og negativ,
mellem liv og form og mellem de store dualiteter, der – når de
er bragt sammen i kosmisk forstand – frembringer Guds mani-
festerede søn, den kosmiske Kristus, det bevidst sansende uni-
vers. Evangeliet er et dramatisk symbol på denne relation, og
den historiske Kristus er beviset for dens sandhed og virkelig-
hed. Kristus beviser for os virkeligheden af den indre betyd-
ning, og det sande, åndelige grundlag for alt, som er og stedse
vil være. Ud af relationen mellem lys og mørke vil det, der er
usynligt, fremtræde synligt, og vi kan se og vide. Kristus, som
verdens lys, åbenbarede denne virkelighed. Ud af tidens mør-
ke talte Gud, og guddommens faderskab åbenbaredes.

Skabelsens drama og beretningen om åbenbaringen skildres
for os – om vi blot virkelig kunne forstå og fortolke vore
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kendsgerninger med åndelig nøjagtighed i relation til de to
køn og til deres samkvem med hinanden. Når denne relation
ikke længere er rent fysisk, men en forening af de adskilte
halvdele på alle tre plan – det fysiske, det emotionelle og det
mentale – vil vi opleve løsningen på seksualproblemet og gen-
oprettelsen af den ægteskabelige relation til dens tilsigtede po-
sition i Guds sind. I dag er ægteskabet en forbindelse mellem
to fysiske legemer. Undertiden er det også et ægteskab mellem
to emotionelle naturer. Meget sjældent er det et ægteskab mel-
lem to mentale naturer. Undertiden er det en forening af den
ene parts fysiske legeme, hvor den anden parts fysiske legeme
er koldt, uinteresseret og uengageret, men hvor det emotionel-
le legeme er tiltrukket og engageret. Undertiden er det mentale
legeme inddraget sammen med [side 305] det fysiske legeme,
mens den emotionelle natur ikke er med. Sjældent, meget sjæl-
dent, finder vi for begge parters vedkommende en koordineret,
samvirkende fusion af alle tre dele af personligheden til fore-
ning. Når dette virkelig findes, har I en sand forening, et virke-
ligt ægteskab, og en sammensmeltning af de to til én.

Her er det, at nogle af de esoteriske skoler i deres lære er
kommet på afveje. I deres fremstilling af sandheden har der
indsneget sig den falske forestilling, at denne art ægteskab er
af afgørende betydning for åndelig frigørelse, og at sjælen
uden denne frigørelse vil forblive i fængsel. Deres lære går ud
på, at der ved ægteskabsakten fremkaldes en enhedsskabelse
med sjælen, og at der ikke eksisterer nogen åndelig frigørelse
uden dette ægteskab. Enhed med sjælen er en indre individuel
erfaring, der resulterer i en bevidsthedsudvidelse, sådan at det
individuelle og specifikke bliver ét med det generelle og uni-
verselle. Imidlertid ligger der en sandhed bag den fejlagtige
fortolkning.

Hvor dette sande ægteskab og disse ideale seksuelle relatio-
ner på alle tre plan findes, eksisterer de rette betingelser, hvor
sjæle kan forsynes med de nødvendige former, i hvilke de kan
inkarnere. Gudesønner kan finde former, hvori de kan manife-
stere sig på jorden. Sådan som rammerne for ægteskabskon-
takten er (hvis et så usædvanligt ordvalg kan benyttes i denne
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forbindelse), sådan vil den mennesketype blive, som trækkes i
inkarnation. Er forældrene rent fysiske og emotionelle, bliver
barnets natur det også. Sådan er det generelle gennemsnit be-
tinget. I dag har vi en verden af mennesker, som hurtigt er ved
at nå et højt udviklingstrin. Vi har derfor utilfredshed med de
nuværende meninger om ægteskabet forud for forkyndelsen af
visse skjulte principper, der til sidst vil styre relationerne mel-
lem kønnene og som konsekvens tilvejebringe mulighed for,
at mænd og kvinder ved skabelsesakten kan tilvejebringe de
nødvendige legemer til disciple og indviede.

Ind under symbolet for seksualitet kommer også selve kær-
lighedens virkelighed til udtryk. Kærlighed antyder i virkelig-
heden [side 306] en relation, men ordet »kærlighed« ligesom
ordet »seksualitet« anvendes med ringe omtanke og uden op-
mærksomhed på dets virkelige betydning. Dybest set er kær-
lighed og seksualitet en og samme ting, idet begge udtrykker
meningen med loven om tiltrækning. Kærlighed er seksualitet,
og seksualitet er kærlighed, for i disse to ord skildres i lige
grad relationen, samspillet og foreningen mellem Gud og dets
univers, mellem menneske og Gud, mellem et menneske og
dets egen sjæl, og mellem mænd og kvinder. Motivet og rela-
tionen fremhæves. Men det tilsigtede resultat af denne relation
er skabelse og manifestation af form, hvorigennem guddom-
melighed kan udtrykke sig og blive til. Ånd og stof mødtes, og
det manifesterede univers skabtes. Kærlighed er altid produk-
tiv, og loven om tiltrækning er frugtbringende i resultater.
Mennesket og Gud mødtes under den samme store lov, og Kri-
stus blev født – beviset for menneskehedens guddommelighed
og en demonstration af kendsgerningen. Det individuelle men-
neske og dets sjæl forsøger også at mødes, og når den hændel-
se er sket fyldest, er Kristus født i hjertets hule, og Kristus op-
leves i dagliglivet med tiltagende styrke. Derfor dør menne-
sket dagligt, for at Kristus kan ses i al sin herlighed. For alle
disse undere er seksualitet symbolet.

Sådan udspiller det store seksuelle drama sig i mennesket
og to gange efter hinanden i dets legeme og i dets personlig-
hed finder forenings- og sammensmeltningsprocessen sted.
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Lad mig her kort henvise til disse to symbolske hændelser til
brug for esoterisk studerende, sådan at den store beretning om
seksualitet kan forstås i dens åndelige betydning.

Mennesket er, som I ved, et udtryk af energier. Disse ener-
gier ansporer det fysiske menneske til aktivitet ved hjælp af
visse kraftcentre i det æteriske legeme. Disse kan til vort
umiddelbare formål opdeles i tre centre under mellemgulvet
og fire over mellemgulvet.

De er som følger:

I. Under mellemgulvet:

1. Rygsøjlens basis

[side 307]

2. Sakralcentret
3. Solar plexus

II. Over mellemgulvet:

1. Hjertecentret
2. Strubecentret
3. Centret mellem øjenbrynene
4. Hovedcentret

Vi ved, at der skal finde to sammensmeltninger sted, og i disse
to ser vi to lovmæssigheder af den symbolske seksualproces
samt to symbolske begivenheder, der synliggør en åndelig
hændelse og for mennesket illustrerer dets åndelige mål og
Guds store mål i den evolutionære proces.

For det første skal energierne under mellemgulvet hæves og
forenes med dem over mellemgulvet. Vi kan ikke her beskæf-
tige os med selve processen og reglerne for at gennemføre det-
te, bortset fra ét tilfælde, hvor det drejer sig om at opløfte sa-
kralenergien til strubecentret eller om at transmutere den fysi-
ske forplantnings- og den fysiske skabelsesproces til den ska-
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bende evne hos en kunstner, der virker inden for et eller andet
område for skabende udtryk. Gennem foreningen af energier-
ne fra disse to centre vil vi nå det stadium i vor udvikling,
hvor vi kan skabe ved hjælp af vore færdigheder og tanker.
Med andre ord, hvor der består en ægte forening af de højere
og de lavere energier, vil I se en fremkomst af skønhed i form,
en varetagelse af et sandhedsaspekt i et hensigtsmæssigt ud-
tryk, og på den måde en berigelse af verden. Hvor denne syn-
tese findes, begynder den virkelige kunstner at træde i funk-
tion. Struben, organet for ordet, udtrykker livet og manifeste-
rer den bagved liggende herlighed og virkelighed. Sådan er
den symbolik, der ligger bag læren om sammensmeltning af de
lavere energier med de højere, og det fysiske plans seksualitet
er symbol herpå. Nutidens menneskehed bliver hurtigt mere
skabende, idet overføringen af energier accelererer under de
nye impulser. Når sansen for renhed udvikles i mennesket, når
væksten af ansvarsfølelse næres, og når [side 308] dets kærlig-
hed til skønhed, farve og ideer fremmes, vil det gå hurtigere
med at hæve de lavere energier til forening med de højere, og
sådan vil udsmykningen af Herrens tempel i høj grad blive
fremskyndet.

Under den kommende Vandbærer-tidsalder vil den nævnte
proces gå hurtigt fremad. Hovedparten af nutidens mennesker
lever under mellemgulvet, og deres energier vendes udad til
den materielle verden og misbruges til materielle formål. I de
kommende århundreder vil dette ændres; energierne vil blive
transmuteret og lutret, og menneskene vil begynde at leve over
mellemgulvet. De vil da udtrykke kræfterne fra det kærlige
hjerte, fra den skabende strube og fra hovedets guddommeligt
beordrede vilje. På denne relation mellem de lavere og højere
energier er det fysiske plans seksualitet symbolet.

Men i selve menneskets hoved finder der også en vidunder-
lig symbolsk hændelse sted. I denne levende organisme ud-
spiller sig det drama, hvorved det rent menneskelige væsen
forener sig med guddommen. Det store endelige drama af den
mystiske forening mellem Gud og menneske og mellem sjæl
og personlighed udspilles dér. Ifølge østens filosofi er der i

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



menneskets hoved to store energicentre. Ét af dem, centret
mellem øjenbrynene, forener og sammensmelter fem typer af
energi. Det er energierne fra de tre centre under mellemgulvet
samt fra strube- og hjertecentret, der er overført til og forenet
med centret mellem øjenbrynene. Det andet – centret i hovedet
– vækkes gennem meditation, tjeneste og stræben, og det er
gennem dette center, at sjælen får sin kontakt med personlig-
heden. Dette center i hovedet er symbolet for ånden eller det
positive, maskuline aspekt, ligesom centret mellem øjenbryne-
ne er symbolet for det negative, feminine aspekt. Med disse to
krafthvirvler er to rent fysiske organer forbundet, hypofysen
og pinealkirtlen. Førstnævnte er negativ og den anden positiv.
Disse to organer er de højere modsvarigheder til de mandlige
og kvindelige fysiske organer til forplantning. Eftersom sjælen
i aspirantens mentale og emotionelle liv stadig bliver mere
magtfuld, strømmer den med større [side 309] kraft ind i cen-
tret i hovedet. Når mennesket arbejder med sin personlighed,
lutrer den og stiller den i den åndelige viljes tjeneste, hæver
det automatisk energierne fra centrene i legemet op til centret
mellem øjenbrynene. Indflydelsen fra ethvert af disse to centre
øges efterhånden og bliver større og større, indtil de skaber
kontakt med hinandens vibration eller det magnetiske område,
og øjeblikkeligt stråler lyset. Fader-ånd og moder-stof forenes
og er ét, og Kristus fødes. »Ingen kan se Guds rige, hvis det
ikke bliver født på ny«, sagde Kristus. Dette er den anden fød-
sel, og fra dette øjeblik kommer visionen med tiltagende styr-
ke.

Dette er igen seksualitetens store drama, der på ny udspiller
sig i mennesket. På den måde erfarer det i sit personlige liv tre
gange betydningen af forening, af seksualitet.

1. I foreningen på det fysiske plan eller i relation til det mod-
satte køn, hvilket resulterer i menneskeslægtens forplant-
ning.

2. I foreningen af de lavere energier med de højere, hvilket re-
sulterer i det skabende virke.

3. I foreningen af personlighedens og sjælens energier i hove-
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det, hvilket resulterer i Kristi fødsel.

Menneskets herlighed er stor, og vidunderlige er de guddom-
melige funktioner som det giver konkret form. Gennem tider-
nes løb er menneskeheden kommet frem til det punkt, hvor det
enkelte menneske begynder at hæve de lavere energier op til
de højere centre, og det er denne overgangsproces, der er årsag
til de mange vanskeligheder i verden i dag. Overalt bliver
mange mennesker politisk, religiøst, videnskabeligt eller
kunstnerisk skabende, og indvirkningen fra deres mentale
energi og fra deres planer og ideer konkurrerer i styrke. Indtil
ideen om broderskab er fremherskende i menneskeheden, vil
vi se disse kræfter misbrugt til personlige formål og ambitio-
ner og som følge deraf til ulykke, ligesom vi har set seksual-
driften blive misbrugt til personlig tilfredsstillelse og selvisk-
hed med deraf følgende ulykke. [side 310] Ganske få menne-
sker kan hæve deres energier endnu højere og omsætte dem til
den himmelske verdens begreber. Kristus fødes i vore dage i
mangt et menneske, og i stadig større antal vil gudesønnerne
træde frem i deres sande natur for at overtage vejledningen af
menneskeheden i den nye tidsalder.

2. Seksualitet i den nye tidsalder

Profeti er altid en farlig ting, men at uddrage en forudsigelse
af de foreliggende, almindelige tendenser, er ofte muligt.

I løbet af de næste to hundrede år vil de gamle indflydelser,
som vi har levet under, gradvis dø bort, og de nye kræfter vil
gøre deres tilstedeværelse mærkbar. Tre ting vil, som vi ved,
karakterisere den kommende Vandbærer-tidsalder, og det mu-
liggøres gennem indflydelse fra de tre planeter, der styrer dette
tegns tre dekanater. I det første dekanat vil Saturns aktivitet
blive mærkbar, og den vil skille vejene og tilbyde mulighed til
dem, som er i stand til at benytte sig deraf. Vi vil således få en
periode med disciplin og en cyklus, hvori valg vil blive truffet,
og gennem disse skelnende afgørelser vil menneskeheden gøre
brug af sin fødselsret. Denne indflydelse er nu ved at blive
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stærkt mærkbar.
Senere vil vi gennem Merkurs indflydelse i det andet deka-

nat få indstrømning af lys, af mental og åndelig illumination
og en mere sand fortolkning af læren fra Budbringernes Loge.
Det første dekanats virke vil sætte mange i stand til at træffe
de valg og til at gennemføre de bestræbelser, der vil gøre det
muligt for dem at hæve de lavere energier op til de højere cen-
tre, og til at overføre brændpunktet for deres opmærksomhed
fra under mellemgulvet til over mellemgulvet. Andet dekanats
virke vil sætte dem, som således er klar, i stand til at sammen-
smelte personlighed og sjæl, og på denne måde vil, som jeg
tidligere har gjort opmærksom på, lyset bryde frem, og Kristus
blive født i dem.

Under det tredje dekanat vil vi se broderskabets ånd blive
[side 311] indledt, og Venus vil styre med intelligent kærlig-
hed; gruppen, og ikke den individuelle, vil være den enhed,
der har betydning, og uselviskhed og samarbejde vil i tiltagen-
de grad fortrænge afsondrethed og konkurrence.

På intet område af livet vil disse kommende store foran-
dringer vise sig stærkere end i menneskets indstilling til sek-
sualitet og i nyvurderingen af det ægteskabelige forhold. Den-
ne nye indstilling vil gradvis blive etableret, efterhånden som
videnskaben om psykologi, der udvikler sig langsomt, kom-
mer til sin ret. Når mennesket kommer til at forstå sin egen
trefoldige natur, og når bevidsthedens natur og dybden af dets
eget underbevidste liv bliver mere rigtigt opfattet, vil der grad-
vis og automatisk ske en ændring i mænds indstilling over for
kvinder og i kvinders over for deres skæbne. Disse nødvendi-
ge ændringer vil ikke være et resultat af lovbestemte foran-
staltninger eller af bestemmelser fra folkets repræsentanters
side for at imødegå tidens katastrofer; disse ændringer vil fo-
regå langsomt som et resultat af en intelligent interesse hos de
næste tre generationer. De unge, der nu kommer i inkarnation,
og de, der vil komme i løbet af det næste århundrede, vil vise
sig at være vel udrustede til at behandle seksualproblemet, for-
di de kan se mere klart end den ældre generation og vil tænke i
bredere og større baner, end det i dag er almindeligt. De vil
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være mere gruppebevidste og mindre individualistiske og
selviske; de vil være mere interesseret i nye ideer end i gamle
teologier, og de vil være fordomsfrie og mindre intolerante,
end størsteparten af de velmenende mennesker er det i dag.
Psykologi er først nu ved at komme til sin ret, og først nu be-
gynder dens opgave at blive forstået; imidlertid vil psykologi i
løbet af cirka et hundrede år være den fremherskende viden-
skab, og de nyere undervisningssystemer, baseret på videnska-
belig psykologi, vil fuldstændig have erstattet nutidens meto-
der. I fremtiden vil der blive lagt vægt på at fastslå et menne-
skes livsformål. Det vil blive tilvejebragt gennem en forståelse
af menneskets stråle, gennem en analyse af dets udrustning
(og til [side 312] dette er erhvervspsykologi den første svage
begyndelse), gennem studium af dets horoskop, samt ved at
give det et sundt grundlag for tankekontrol og skole dets hu-
kommelse, så det kan videregive oplysninger. De processer,
hvorved det kan integrere sin personlighed og hæve og lutre
sine livskvaliteter, vil være genstand for omhyggelig opmærk-
somhed, altsammen for at gøre det gruppebevidst og nyttig for
gruppen. Dette er en betydningsfuld faktor. Syntese, fysisk
renhed, upersonlighed og gruppens vel vil være nøgleord for
den meddelte oplæring. Emotionel kontrol og rigtig tænkning
vil blive indprentet, og hvor disse er til stede, vil der automa-
tisk erhverves en viden om åndelige realiteter, og det personli-
ge liv vil underordnes gruppeformål. Menneskets relationer til
andre vil da blive intelligent styret, og dets relation til det an-
det køn vil ikke alene være ledet af kærlighed og begær, men
af en ordnet intellektuel anerkendelse af ægteskabets sande be-
tydning. Ovennævnte gælder det intelligente, store flertal med
gode forsætter, hvis grundlag gennem årtier har udviklet sig
sådan, at de vil virkeliggøre tidens mest fremskredne visionæ-
res drømme og idealer. Ikke-tænkende, lade og ubegavede vil
stadig findes, men evolutionen går rask fremad, og ordnede
forhold vil etableres.

Hvilke love, der vil blive vedtaget til vejledning af menne-
skene med hensyn til dette vanskelige seksualproblem, kan jeg
ikke sige; hvordan ægteskabslovene vil blive, er det ikke min
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opgave at forudsige; hvordan nationernes lovgivningsmyndig-
heder vil behandle problemet må stå hen. Jeg er ikke interes-
seret i gætteri.

Men jeg kan og vil beskrive de grundlæggende forudsæt-
ninger, der vil ligge bag de bedste fremtidstanker angående
emnet seksualitet og ægteskab. Det drejer sig om tre forudsæt-
ninger; når de forstås og opfattes, og når de integreres i den
tids tænkning, sådan at de danner grundlaget for alle aner-
kendte normer og den dermed forbundne levevis, da vil en-
kelthederne med hensyn til hvordan, hvor og hvornår automa-
tisk komme. [side 313]

1. Den første forudsætning er, at relationen mellem kønnene
og deres indstilling til den ægteskabelige forbindelse vil
blive betragtet som en del af gruppelivet og som tjenende
gruppens vel; dette vil ikke være et resultat af love, der ved-
rører ægteskabet, men vil være en følge af skoling i gruppe-
relationer, i tjeneste og i loven om kærlighed, forstået prak-
tisk og ikke blot sentimentalt. Mænd og kvinder vil erkende
sig selv som celler i en vital organisme, og deres aktiviteter
og livssyn vil blive farvet af denne erkendelse. Den vil bli-
ve betragtet som en naturens kendsgerning og som et pro-
dukt af svundne evolutionære cykler og vil ikke blive anset
som en teori og et håb, sådan som det er tilfældet i dag. Det,
der er bedst for gruppen, og det, der er nødvendigt for at
fremme en enheds effektivitet i gruppen, vil blive de punk-
ter, der fokuseres på. Menneskene vil i tiltagende grad leve
i en tankens og forståelsens verden og ikke så meget i en
verden af ukontrolleret begær og animalt instinkt; mænds
kærlighed til kvinder og kvinders kærlighed til mænd vil
være til stede i mere ægte forstand, end det i dag er tilfæl-
det, idet kærligheden ikke udelukkende vil være rent følel-
sesbetonet, men vil desuden være baseret på intelligens.

Når den skabende virketrang rettes opad fra sakralcentret
til struben, vil mennesket leve mindre stærkt i sine fysiske,
seksuelle drifter og mere i overensstemmelse med sit ska-
bende udtryk. Dets liv på det fysiske plan vil fortsætte ad
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normale baner, men det er nødvendigt for menneskene at
gøre sig klart, at den måde, hvorpå mennesket i vor tid til-
fredsstiller sin seksuelle natur, er unormal og ukontrolleret,
og at vi er på vej mod fornuftige og normale forhold. Den
stærke længsel efter selvisk nydelse og tilfredsstillelse af en
animal drift, der instinktivt er rigtig, hvis den er under kon-
trol, og frygteligt forkert, hvis den misbruges til ren sanse-
lighed, vil blive erstattet af en gensidig beslutning taget af
begge parter. Denne beslutning vil imødekomme et natur-
ligt behov på en rigtig, passende og kontrolleret måde. I
dag [side 314] ofres sædvanligvis den ene af parterne, enten
som følge af overdreven afholdenhed eller som følge af
upassende udskejelser.

2. Den anden forudsætning er en regel, der er baseret på evo-
lutionstrinet, og dens rette fuldbyrdelse nødvendiggør den
sande integration af personligheden. Denne regel kan ud-
trykkes således: Det sande ægteskab og den rigtige seksuel-
le relation burde inddrage den menneskelige naturs tre
aspekter på samme tid og på alle tre bevidsthedsniveauer –
det fysiske, det emotionelle og det mentale. En mand og en
kvinde må komplettere hinanden på alle tre områder af de-
res natur, for at det kan siges, at de virkelig er lykkeligt gift,
og der må være en simultan forening af alle tre. Dette er
usædvanligt, og findes meget sjældent. Det er ikke nødven-
digt, at jeg uddyber yderligere, idet denne sandhed er indly-
sende, og der er ofte givet udtryk derfor. Senere, men det
varer endnu længe, vil vi opleve ægteskaber, der vil være
baseret på den integrerede personligheds udviklingstrin, og
kun de, som har nået det samme trin ved transmutationen af
de lavere energier til de højere centre, vil møde hinanden i
det hellige ægteskabs ritual; et ægteskab vil blive betragtet
som uønsket, og parterne som dårligt sammensat, når den
ene lever den lutrede personligheds liv over mellemgulvet
og den anden det intelligente dyrs liv under mellemgulvet.
Endelig vil nogle få vælge deres ægtefælle blandt dem, i
hvilke Kristus er genfødt, og som giver udtryk for Kristus-
livet. Men denne tid er endnu ikke inde, undtagen for de få
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og sjældne.
3. Den tredje forudsætning eller et styrende princip vil være

ønsket om at frembringe gode, rene og sunde legemer for
kommende egoer. Dette er ikke muligt i dag med vort ukon-
trollerede system for samliv. Størsteparten af de børn, der
fødes nu, kommer til verden ved tilfældighed eller er uøn-
skede. Nogle få er naturligvis ønskede, men selv i disse til-
fælde har ønsket for det meste været baseret på arvemæssi-
ge årsager, besiddelse der skulle bevares for fremtiden, et
gammelt [side 315] navn der skulle videreføres, en uopfyldt
ambition der skulle tilfredsstilles; dog, den dag, hvor der
sker planlagte og ønskede fødsler, nærmer sig, og når den
er inde, vil den kunne fremskynde inkarnationen af disciple
og indviede. Den rette indre forberedelse foretages forud
for enhver fuldbyrdelse af det seksuelle samkvem, og sjæle
vil blive tiltrukket af forældrepar som følge af disse foræl-
dres inderlige ønske, deres motivers renhed og af den kraft,
hvormed de forbereder sig.

Når disse tre forudsætninger studeres omhyggeligt, og når
mænd og kvinder tilpasser deres fysiske relation til hinanden,
til deres gruppeansvar, til deres forening på alle tre plan samti-
dig samt til at give sjæle mulighed for at inkarnere, da vil vi
virkelig opleve en tilbagevenden til ægteskabets åndelige
aspekt. Vi vil opleve begyndelsen til en æra, hvor god vilje vil
være det fremherskende kendetegn, og hvor selviske mål og
animalt instinkt vil glide i baggrunden.

3. Nogle forslag for den nuværende cyklus

Jeg har koncentreret mig om at beskrive en situation, der for
tiden eksisterer, og har gjort opmærksom på en ideel situation,
der ligger forude, men endnu ikke inden for mulighedernes
grænse. Ovennævnte er værdifuldt at vide, men efterlader en
kløft i vor tænkning, som må udfyldes. Der rejser sig således
et spørgsmål, der kan formuleres i følgende vendinger: under
forudsætning af at min fremstilling af de nuværende forfær-
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dende tilstande er nøjagtig, og under forudsætning af at der
findes mulighed for en endelig tilnærmelse til det fremførte
ideal i en fjern fremtid, er det da muligt på nuværende tids-
punkt at tage forholdsregler, der til sidst vil føre til de nødven-
dige tilpasninger inden for det seksuelle område? Mit svar er
ja, absolut, og lyder således:

Når bestemte grundlæggende postulater, eller love, fire i
alt, er blevet fremført og holdt op for offentligheden, vil de til
sidst [side 316] føre til en sådan oplysning af den offentlige
mening, at de fornødne aktiviteter bliver følgen. Men det før-
ste skridt er, at offentligheden skal belæres til forståelse af de
fire væsentlige love. En bedring af de nuværende tilstande vil
komme inde fra selve menneskeheden og ikke ude fra af på-
tvungne regler. Skolingen af den offentlige bevidsthed vil så-
ledes gå roligt og støt fremad, og på den måde vil vi lægge
grunden til de senere forandringer.

Jeg ønsker her at minde jer om, at de kommende tre genera-
tioner (heri medregnet den nuværende af drenge og piger) vil
bringe en gruppe mennesker i inkarnation, som vil være vel
udrustede til at lede menneskeheden ud af den nuværende
blindgyde. Denne kendsgerning bør erindres, men glemmes
ofte. Der findes altid, i enhver epoke i menneskehedens histo-
rie, nogle, som er i stand til at løse de problemer, der opstår,
og som er kommet til verden med dette specielle formål. Det
seksuelle problem er i virkeligheden midlertidigt og ikke så
stort, som I kan synes i dag; det hidrører fra en fundamental
fejl – fra menneskets misbrug af gudgivne evner til selvisk,
fysisk tilfredsstillelse, i stedet for at vie dem til guddommelige
formål. Mennesket har uden modstand ladet sig rive med af
sin instinktive, animale natur, og kun en klar og ren mental
forståelse af den virkelige natur af dets problem vil være stærk
nok til at føre det fremad og ind i den nye tidsalder og ind i
verdenen for rette motiver og ret handling. Mennesket må lære
og virkelig forstå den kendsgerning, at seksualitetens hoved-
formål ikke er at tilfredsstille lysterne, men at tilvejebringe fy-
siske legemer, gennem hvilke livet kan udtrykke sig. Det må
forstå naturen i den symbolik, der ligger bag den seksuelle re-
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lation, og derigennem opfatte omfanget af de åndelige realite-
ter. Loven om seksualitet er loven om de relationer, hvorved
liv og form bringes sammen, så guddommelige formål kan
blive synlige. Dette er en grundlæggende lov om skabelse, og
det gælder, hvad enten det drejer sig om det liv, der gennem-
trænger et solsystem, om fødslen af et dyr eller om fremkom-
sten af en plante fra et frø. »Seksualitet« er det ord, vi [side
317] anvender til at dække den relation, der består mellem den
energi, vi kalder »liv«, og den samlede mængde af kraftenhe-
der, hvorigennem den pågældende energi udtrykker sig og op-
bygger en form. Ordet dækker også den aktivitet, der finder
sted, når modsætningernes par bringes sammen, sådan at de
bliver ét og frembringer en tredje realitet. Denne tredje realitet
eller dette resultat bærer vidne om relationen, og et nyt liv i
form er synligt. Således ser I altid: relation, enhed og fødsel.
Disse tre ord dækker den virkelige betydning af seksualitet.

Men mennesket har misbrugt sandheden, og den virkelige
betydning er gået tabt. Nu betyder seksualitet tilfredsstillelse
af det maskuline begær efter sanselig nydelse og efter at mætte
de fysiske lyster gennem misbrug af det feminine aspekt på
grund af dette begær og disse lyster. Denne relation fører ikke
til det tilsigtede resultat, men til et kortvarigt tilfredsstillelsens
sekund, og alt dette er begrænset til den animale natur og det
fysiske plan. I det store og hele generaliserer jeg og vil minde
jer om, at der findes undtagelser ved alle generaliseringer. Jeg
vil også gerne føje til, at ingen her må få den opfattelse, at jeg
gør det maskuline aspekt ansvarligt for vort nuværende pro-
blem, når jeg siger, at manden benytter kvinden efter forgodt-
befindende. Hvordan skulle jeg kunne mene det, når jeg ved,
at ethvert menneskeligt væsen cyklisk er enten mand eller
kvinde, at nutidens mænd har været kvinder og kvinderne
mænd i tidligere liv? Der findes ikke seksualitet, sådan som vi
opfatter det, hvor det drejer sig om sjæle; det er alene i formli-
vet, at seksualitet eksisterer. Kun i processen for differentie-
ring med erfaring som formål tager det inkarnerende åndelige
menneske først et maskulint legeme i besiddelse og dernæst et
kvindeligt, sådan at formlivets negative og positive aspekter
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kompletteres. Hele menneskeheden er lige skyldig, og alle må
være lige aktive i processen med at skabe de rette tilstande og
med at bringe orden i det nuværende kaos.

Derfor – det første postulat, der må fremsættes, og som of-
fentligheden må belæres om, er, at alle sjæle inkarnerer og re-
inkarnerer [side 318] ifølge loven om genfødelse. Følgelig ud-
gør hver inkarnation ikke blot en rekapitulation af livserfaring,
men en genoptagelse af gamle forpligtelser, en retablering af
gamle relationer, en mulighed for at betale gammel skyld, en
chance til genopbygning og fremskridt, en opvågnen af dybt-
liggende kvaliteter, genkendelse af gamle venner og fjender,
løsning på oprørende uretfærdigheder, og forklaring på det,
der betinger mennesket og gør det til det, det er. Sådan er den
lov, der nu kræver almindelig anerkendelse, og som, når den
forstås af tænkende mennesker, vil bidrage meget til at løse
problemerne angående seksualitet og ægteskab.

Hvorfor vil det blive sådan? Fordi alle mennesker, når den-
ne lov har vundet indpas som styrende intellektuelt princip, vil
betræde livets vej mere forsigtigt og vil gå frem med større
varsomhed for at opfylde deres forpligtelser over for familie
og gruppe. De vil fuldt ud vide, at »hvad end et menneske sår,
det vil det også høste«, og at det vil høste det her og nu og
ikke i en eller anden mystisk eller mytisk himmel eller helve-
de; det må foretage sine tilpasninger i hverdagens liv på jor-
den, som udgør en hensigtsmæssig himmel og et mere end
hensigtsmæssigt helvede. Udbredelsen af denne doktrin om
genfødelse, dens videnskabelige anerkendelse og bekræftelse
går hurtigt frem, og i løbet af de nærmeste ti år vil den blive
genstand for megen opmærksomhed.

Det andet grundlæggende postulat blev forkyndt os af Kri-
stus, da han bad os »elske vor næste som os selv«. Dette bud
har vi indtil nu kun ofret ringe opmærksomhed. Vi har elsket
os selv og har forsøgt at vise dem kærlighed, vi bryder os om.
Men at elske universelt og at vise sin næste kærlighed, fordi
han er en sjæl som vi med en i det væsentlige perfekt natur og
med en uendelig skæbne har altid været anset for en smuk
drøm, der skulle fuldbyrdes i en så fjern fremtid og i en him-
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mel så langt borte, at vi kunne betragte det som uopnåeligt og
derfor glemme. To tusind år er gået, siden det største udtryk
for Guds kærlighed vandrede på jorden og bad os vise hinan-
den kærlighed. Stadigvæk kæmper vi, hader og anvender [side
319] vore kræfter til selviske formål, vore legemer og vore
drifter til materiel nydelse, og vore bestræbelser med hensyn
til levevis er hovedsagelig for massernes vedkommende base-
ret på personlig selviskhed. Har I nogen sinde tænkt over,
hvad verden ville have været i dag, om mennesket havde lyttet
til Kristus og havde forsøgt at adlyde hans bud? Vi ville have
elimineret megen sygdom (for de sygdomme, der stammer fra
forkert brug af den seksuelle funktion, ligger til grund for en
stor procentdel af de fysiske onder, der hærger nutidens civili-
sation), vi ville have umuliggjort krig, vi ville have reduceret
kriminalitet til et minimum, og vort nutidige liv ville have væ-
ret et eksempel på manifesteret guddommelighed. Men dette
har ikke været tilfældet, og følgen er de nuværende tilstande i
verden.

Men den nye lov må og vil blive bekendtgjort. Denne lov
kan sammenfattes i ordene: Lad et menneske leve sådan, at
dets liv er harmløst. Da vil der af dets tanker, handlinger og
ord ikke fremkomme noget ondt i forhold til gruppen. Dette
skal ikke forstås som negativ harmløshed, men som en van-
skelig og positiv aktivitet. Såfremt ovennævnte praktiske ud-
formning af Kristi ord blev almindeligt forkyndt og anvendt i
praksis, ville der opstå orden ud af kaos, gruppekærlighed vil-
le fortrænge egoisme, religiøs enhed ville indtage den fanati-
ske intolerances plads og ordnede relationer ville eliminere
tøjlesløshed.

De to love, jeg har omtalt, og de to postulater, jeg ovenfor
har nævnt, kan lyde som fraser. Men fraser er almindelige og
anerkendte sandheder, og en sandhed er en videnskabelig ud-
talelse. Udformningen af livet efter disse to erkendelser (loven
om genfødelse og loven om kærlighed) ville frelse menneske-
heden og genopbygge vor civilisation. De er muligvis for enk-
le til at vække interesseret erkendelse. Men den kraft, der lig-
ger bag dem, er selve den guddommelige kraft, og anerkendel-

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



sen af dem er ganske enkelt et spørgsmål om tid, idet evolutio-
nen vil fremtvinge anerkendelsen på et eller andet fjernt tids-
punkt. Det ligger i hænderne på den nuværende tidsalders di-
sciple og tænkere at skabe en hurtigere anerkendelse. [side
320]

Den tredje grundlæggende lov, der ligger bag løsningen af
nutidens problemer, inklusive seksualproblemet, er normalt en
følge af de to andre love. Det er loven om gruppeliv. Vore
grupperelationer må være synlige og erkendte. Ikke alene skal
et menneske i kærlighed opfylde sine familiemæssige og na-
tionale forpligtelser, det skal også med sin tanke omfatte selve
menneskeheden og således bringe loven om broderskab til ud-
tryk. Broderskab er en gruppekvalitet. De unge mennesker, der
nu inkarneres, vil være udstyret med en meget dybere sans for
gruppen og med en gruppebevidsthed, der er mere fuldt udvik-
let, end det i dag er tilfældet. De vil løse deres problemer, også
seksualproblemet, ved at spørge sig selv, når der opstår van-
skelige situationer: Vil denne min handling tjene gruppens
vel? Vil gruppen blive skadet eller lide, hvis jeg gør sådan el-
ler sådan? Vil dette være til fordel for gruppen og fremkalde
gruppefremskridt, gruppeintegration og gruppeenhed? En
handling, der ikke svarer til gruppens krav, vil da automatisk
blive forkastet. Når problemerne skal afgøres, vil den enkelte
og enheden langsomt lære at underordne det personlige vel og
den personlige glæde gruppens vilkår og gruppens behov. På
den måde kan I se, hvordan seksualproblemet også vil nå en
løsning. Forståelse af loven om genfødelse, god vilje over for
alle mennesker, der viser sig som harmløshed, samt et ønske
om gruppens gode vilje vil gradvis blive afgørende faktorer i
den menneskelige bevidsthed, og vor civilisation vil til sin tid
tilpasse sig disse nye tilstande.

Det sidste postulat, som jeg søger at fremhæve, er, at over-
holdelsen af disse tre love nødvendigvis vil føre til et inderligt
ønske om at overholde lovene i det land, hvor den enkelte sjæl
er inkarneret. At disse menneskeskabte love er utilstrækkelige,
ved jeg udmærket, og det er unødvendigt at gøre opmærksom
på det. De kan være og er midlertidige og utilstrækkelige for
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behovet. De kan savne formål og vise sig ufyldestgørende,
men i nogen grad beskytter de de svage, og derfor vil de, der
søger at hjælpe menneskeheden, betragte dem som bindende.
Disse love vil blive ændret, efterhånden som virkningen fra de
tre [side 321] store love bliver mærkbar, men indtil de på for-
standig vis bliver ændret (og det tager tid), virker de som en
bremse på tøjlesløshed og egoisme. De kan også udvirke lidel-
se. Det kan ingen benægte. Men de lidelser, de medfører, er
ikke så onde af natur eller så varige i virkning, som det ville
være tilfældet, om lovene blev ophævet, og der fulgte en pe-
riode af lovløshed. Derfor samarbejder menneskehedens tjene-
re med lovene i det land, hvor de har deres daglige liv, idet de
samtidig arbejder på at fjerne de uretfærdigheder, lovene måtte
fremkalde, og på at lette de lovbestemte byrder, der pålægges
menneskene i deres land.

Ved at anerkende disse fire love – om genfødelse, om kær-
lighed, om gruppen og om det pågældende land – vil vi opleve
menneskehedens frelse.

4. Seksualitet og discipelskab

Jeg vil her skrive nogle ord om emnet seksualitet i disciplens
liv. Der hersker megen forvirring i aspiranters tanker om dette
spørgsmål, og påbud om cølibat er ved at antage form som en
religiøs doktrin. Velmenende men ulogiske mennesker har
ofte belært os om, at såfremt et menneske er discipel, kan det
ikke indgå ægteskab, og at der i åndelig henseende ikke nås
noget virkeligt, medmindre et menneske lever i cølibat. Denne
teori har sine rødder i to forhold:

For det første har der altid i østen været en fejlagtig indstil-
ling over for kvinder. For det andet har der i vesten fra Kristi
tid hersket en tendens til den opfattelse, at et åndeligt liv skul-
le leves som munke eller nonner. Disse to indstillinger inde-
bærer to fejlagtige ideer, og megen misforståelse og meget
ondt skyldes dem. Manden er ikke bedre end kvinden, kvinden
ej heller end manden. Dog betragter mange tusinde kvinden
som legemliggørende det onde, og som den, der er årsag til fri-
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stelse. Men Gud har fra begyndelsen bestemt, at mænd og
kvinder skulle opfylde hinandens behov og komplettere hinan-
den. Gud har ikke bestemt, at mænd skulle leve samlet i flok,
borte fra kvinder eller kvinder [side 322] borte fra mænd; beg-
ge disse systemer har ført til megen seksuel misbrug og megen
lidelse.

Den tro, at det at være discipel nødvendiggør et liv i cølibat
og i fuldstændig afholdenhed fra alle naturlige funktioner, er
hverken rigtig eller ønskelig. Dette kan bekræftes ved at er-
kende to ting:

Det første er, at såfremt guddommelighed virkelig er en
realitet og et udtryk for almagt og allestedsnærværelse såvel
som for alvidenhed, og såfremt mennesket essentielt er gud-
dommeligt, så findes der ingen mulig tilstand, hvor guddom-
melighed ikke er det højeste. Der findes ingen sfære for men-
neskelig aktivitet, hvor mennesket ikke kan handle guddom-
meligt, og hvor alle funktioner ikke kan illumineres af lyset fra
ren fornuft og guddommelig intelligens. Jeg beskæftiger mig
her ikke med det bestikkende og afvigende argument, at det,
der almindeligvis af alle rettænkende mennesker betragtes som
forkert, må være rigtigt som følge af menneskets iboende gud-
dommelighed. Det kan kun være en dårlig undskyldning for en
urigtig opførsel. Jeg taler om seksuelle relationer af den rette
art, tilladt af den åndelige lov såvel som af landets lov.

For det andet, et liv, der normalt ikke er kompletteret, før
alle dets naturs funktioner er anvendt – animale, menneskelige
og guddommelige – (og mennesket er alle tre i ét legeme), bli-
ver frustreret, hæmmet og unormalt. At alle i vore dage ikke
kan gifte sig er sandt, men den kendsgerning afviser ikke den
større kendsgerning, at Gud skabte mennesket til at indgå æg-
teskab. At alle ikke befinder sig i en position, hvor de i dag
kan leve et normalt og fuldgyldigt liv, er ligeledes en følge af
vore nuværende unormale økonomiske forhold; men dette af-
viser på ingen måde den kendsgerning, at tilstanden er unor-
mal. At påtvunget cølibat er tegn på dyb åndelighed og er en
nødvendig del af al esoterisk og åndelig skoling er ligeledes
forkert, unormalt og uønskeligt. Der findes intet bedre sko-
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lingssted for en discipel og en indviet end familielivet med
dets tvungne relationer, dets mulighed for korrektion og tilpas-
ning, dets krav om [side 323] offer og tjeneste og dets mulig-
heder for, at enhver del af et menneskes natur kan komme
fuldt til udtryk. Der findes ingen større tjeneste at udføre for
menneskeheden end at frembringe legemer til inkarnerende
sjæle, og at give disse sjæle omsorg og opdragende faciliteter
inden for et hjems rammer. Men hele forholdet og problemet
med hensyn til familieliv og graviditet er blevet fordrejet og
misforstået, og det vil vare længe, før ægteskab og børn indta-
ger deres retmæssige plads som sakramente. Det vil vare end-
nu længere inden smerte og lidelse som følge af vore fejltagel-
ser og misbrug af seksualforbindelser er forsvundet, samt in-
den skønheden og indvielsen af ægteskabet og af manifestatio-
nen af sjæle i form fortrænger den bestående forkerte gruppe-
ring af ideer.

Disciplen og aspiranten på Vejen, og den indviede på den
»oplyste vej« har således intet bedre grundlag for skoling end
den ægteskabelige forbindelse, rigtigt anvendt og rigtigt for-
stået. Det, at den animale natur bringes ind under rytmisk di-
sciplin, at den emotionelle og den instinktive natur hæves op
til offeralteret, samt den selvfornægtelse, der kræves i familie-
livet, er uhyre lutrende og udviklende kræfter. Det krævede
cølibat er den højere naturs cølibat over for den lavere naturs
krav, samt det åndelige menneskes afvisning af at blive domi-
neret af personligheden og kødets krav. Det pålagte cølibats
situation har for mangen en discipel ført til megen misbrug og
mange afvigelser fra de gudgivne funktioner og evner, og selv
hvor der ikke har været denne sørgelige tilstand, og hvor livet
har været normalt, helligt og sundt, har der hyppigt været
unødvendig lidelse og megen mental kval og disciplinering,
før de uregerlige tanker og tilbøjeligheder kunne bringes un-
der kontrol.

Det er selvfølgelig rigtigt, at et menneske undertiden kan
inkarneres til et bestemt liv, hvor det stilles over for cølibat-
problemet og tvinges til at afstå fra alle fysiske forbindelser og
leve i strengt cølibat for at vise sig selv, at det kan beherske
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den animale og instinktive side af sin natur. Men denne til-
stand skyldes ofte udskejelse og tøjlesløshed i et tidligere liv,
der nødvendiggør [side 324] strikte metoder og unormale til-
stande for at udligne og råde bod på fortidige fejl og give den
lavere natur tid til at tilpasse sig. Men igen, det er ikke tegn på
åndelig udvikling, snarere det modsatte. Glem ikke, at her taler
jeg om det specielle tilfælde af selvpålagt cølibat og ikke om
den bestående verdensomspændende tilstand, hvor mænd og
kvinder af økonomiske og andre årsager tvinges til at leve
uden at kunne udtrykke sig naturligt og fuldgyldigt.

Seksualproblemet må i sidste instans løses i hjemmet og
under normale betingelser, og det er de fremskredne menne-
sker i verden og disciple af alle grader, som på denne måde må
løse det.
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[side 325-326]

KAPITEL III

Strålerne og mennesket

Indledende bemærkninger

1. Strålen for solsystemet
2. Strålen for planeten Jorden
3. Strålen for det fjerde naturrige
4. Strålerne for racerne
5. Strålerne i cyklisk manifestation
6. Nationerne og strålerne
7. Strålen for egoet
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[side 327]

KAPITEL III

Strålerne og mennesket

Indledende bemærkninger

Jeg har nu behandlet et af de grundlæggende problemer, som
menneskeheden konfronteres med i vor tid. Jeg indføjede mine
kommentarer til seksualproblemet på dette bestemte sted, fordi
det var en passende afslutning på vort studium af strålerne i
forbindelse med dyreriget.

Mennesket er en levende entitet, en bevidst gudesøn (en
sjæl), der besidder et animalt legeme. Dette er sagens kerne.
Det udgør således i virkeligheden et led, og langt fra det
manglende led. Det har forenet i sig resultaterne fra den evolu-
tionære proces, efterhånden som den er forløbet op gennem ti-
derne. Den nye faktor, som det bringer ind i det evolutionære
resultat, er et individuelt selvopretholdende, selverkendende
aspekt. Det er tilstedeværelsen af denne faktor og dette aspekt,
der adskiller mennesket fra dyret. Det er dette aspekt, der i
menneskeheden fremkalder en bevidsthed om udødelighed,
om selverkendelse og om selvcentrerethed, hvilket bevirker, at
mennesket i sandhed fremstår som et billede af Gud. Det er
denne medfødte og skjulte kraft, der giver mennesket evnen til
at lide; en evne, som intet dyr ejer, men som desuden giver
mennesket evnen til at høste goderne af denne erfaring i intel-
lektets rige. Den samme evne, i svøb, virker i dyreriget, i in-
stinkternes rige. Det er denne menneskehedens særlige egen-
skab, der forlener det med evnen til at fornemme idealer, til at
registrere skønhed, til at reagere med indlevelse på musik og
til at nyde farve og harmoni. Det er dette guddommelige no-
get, der gør menneskeheden til den fortabte søn, som sønderri-
ves mellem begæret efter et verdsligt liv, besiddelser og ople-
velse på den ene side og den tiltrækkende [side 328] kraft fra
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det center eller hjem, hvorfra han er kommet, på den anden
side.

Mennesket står midtvejs medlem himmel og jord med sine
fødder dybt i det materielle livs dynd og med sit hoved i him-
melen. I de fleste tilfælde er dets øjne enten lukkede og kan
ikke se skønheden med det guddommelige syn, eller de er åb-
ne, men fæstnet på det dynd og slam, der dækker dets fødder.
Men når dets øjne et kort øjeblik åbnes og opløftes og ser vir-
kelighedens og de åndelige værdiers verden, da begynder søn-
derrivelsen og det forvirrende liv for aspiranten.

Menneskeheden er vogteren af det skjulte mysterium, og
vanskeligheden ligger i den kendsgerning, at det, som menne-
sket skjuler for verden, også er skjult for mennesket selv. Det
kender ikke det under, det beskytter og nærer. Menneskeheden
er Guds skatkammer (dette er frimureriets store hemmelig-
hed), for kun i menneskeriget, som esoterikere længe har
fremhævet, findes de tre guddommelige kvaliteter i fuld
blomst og samlet. I mennesket har Gud Fader skjult livets
hemmelighed; i mennesket har Gud Søn hemmeligholdt kær-
lighedens og visdommens skatte; i mennesket har Gud Hellig-
ånd indpodet manifestationens mysterium. Menneskeheden og
den alene kan åbenbare naturen af guddommelighed og af det
evige liv. Mennesket har fået det privilegium at åbenbare natu-
ren af den guddommelige bevidsthed og at illustrere for alle
gudesønners åsyn (ved den sidste konklave) det, der har ligget
skjult i Guds sind. Deraf følger det påbud, vi har for os i dag
(med ordene fra den store kristne lærer) om selv at besidde
»Kristi ånd«. Denne ånd skal dvæle i os og åbenbare sig i
menneskeheden med stadig større fuldkommenhed. Mennesket
har fået det hverv at hæve stoffet op til himmelen og at forher-
lige formsiden – og med rette – gennem sin bevidste manife-
station af guddommelige kræfter.

At beskrive menneskerigets under og skæbne fuldstændigt,
ligger hinsides mine evner og hinsides et hvilket som helst
menneskes litterære formåen, uanset hvor stor menneskets for-
ståelse måtte være eller dets respons på skønheden i Guds ver-
den. [side 329] Guddommelighed må leves, udtrykkes og ma-
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nifesteres for at blive forstået. Gud må elskes, kendes og åben-
bares i menneskets hjerte og hjerne for at blive opfattet intel-
lektuelt.

Hierarkiet af mystikere, vidende og de, som elsker Gud,
manifesterer denne åbenbarede sandhed på det mentale plan
og på det følelsesmæssige plan i dag. Men timen er nu inde,
hvor tilkendegivelsen af denne realitet for første gang og i
sandhed kan manifestere sig på det fysiske plan i en organi-
seret gruppeform i stedet for gennem medvirken fra de få in-
spirerede gudesønner, som i svundne tider inkarneredes som
garanter for fremtidige muligheder. Hierarkiet af engle og hel-
gener, af mestre, rishier og indviede kan nu begynde at organi-
sere sig i materiel form på jorden, fordi gruppebegrebet i dag
hurtigt vinder frem, og fordi menneskehedens natur bliver
bedre forstået. Kristi kirke, hidtil usynlig og kæmpende, kan
man nu opleve materialisere sig langsomt og blive en synlig
og sejrende kirke.

Dette er Vandbærer-tidsalderens kommende herlighed; det-
te er den næste åbenbaring i den evolutionære cyklus og er så-
ledes den umiddelbare fremtids opgave. Denne trefoldige rela-
tions sande drama (som den fysiske seksualitet, sådan som vi
har set det, blot er et symbol på) vil udspille sig i større måle-
stok i livet af vor tids aspirant i løbet af de nærmeste halvtreds
år. Vi vil opleve, at det, der symbolsk kaldes »Kristi fødsel«
eller den anden fødsel, virkeliggøres i mange livsvæsener og
skaber en stor gruppe af åndeligt nyfødte på jorden. Det drejer
sig om dem, der bevidst og i deres indre har ført sjæl og lege-
me sammen og således fuldbyrdet det »mystiske ægteskab«.
Disse tre individuelle hændelser vil tilsammen skabe en grup-
peaktivitet af tilsvarende karakter, og vi vil på det fysiske plan
opleve fremkomsten af »Kristi legeme« samt tilsynekomsten
af det manifesterede Hierarki. Det er det, der finder sted i dag,
og alt det, vi ser foregå rundt omkring i verden, er ganske en-
kelt kvaler og fødselsveer forud for denne strålende fødsel.

Vi befinder os midt i denne fuldbyrdelse. Derfor viser der
sig nu vanskeligheder og lidelser i enhver sand discipels liv,
som – [side 330] idet han i sig selv symbolsk legemliggør de
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to aspekter fader-moder, ånd-stof, og har næret Kristus-barnet
gennem en svangerskabsperiode – nu føder Kristus i dyrets
stald og i verdens krybbe. Hele gruppen vil vinde ved den
samlede generelle fuldbyrdelse, og Kristus vil atter komme til
syne på jorden, men denne gang inkarneret i de mange og ikke
i den ene personlighed. Dog er ethvert medlem af gruppen et
Kristus-væsen i manifestation, og alle repræsenterer de Kristus
i verden og udgør en kanal for Kristus-kraften og -livet.

Det er i sandhed fra herlighed til herlighed, at vi går. Indivi-
dualisationens herlighed vil glide over i indvielsens herlighed.
Herligheden fra den langsomt fremkommende selvbevidsthed
må aftage på grund af det store under, som menneskehedens
gruppebevidsthed er, og dette er de fremtrædende tænkeres og
medarbejderes mest brændende ønske i dag. Det lys, der svagt
kan skimtes i menneskeheden, og det utydelige lys, der findes
i den menneskelige form, må vige for den udstråling, der kom-
mer fra den udviklede gudesøns herlighed. Det er kun en be-
skeden anstrengelse, der er nødvendig, samt en vedvarende
stabil kraft, der må tilvejebringes, for at sætte dem, der nu be-
finder sig på det fysiske erfaringsniveau, i stand til at vidne
om det strålende lys og til på jorden at etablere et stort lys-
brændpunkt, som kan oplyse hele den menneskelige tankever-
den. Der har altid ned gennem tiderne været isolerede lysbære-
re. Nu vil lysbærergruppen snart blive synlig. Derefter vil vi
opleve, at vandringen hen imod prøvestadiets vej lettes for de
sidste af den menneskelige familie, som endnu ikke kan re-
spondere på Kristus-impulsen. Arbejdet vil stadig gå lang-
somt, og der mangler meget at gøre, men såfremt alle aspiran-
ter i verden og alle disciple, der i dag arbejder i verden, ville
lægge hele deres personlige interesse i den opgave, der ligger
umiddelbart foran, ville vi få, hvad jeg billedligt vil kalde be-
gyndelsen til en stor lysstation på jorden, og til grundlæggel-
sen af en kraftstation, som i høj grad vil fremskynde menne-
skehedens evolution og højnelse samt udviklingen af den men-
neskelige bevidsthed. [side 331]

Der har i lang tid i esoteriske kredse været megen tom og
ofte tåbelig snak om, på hvilken stråle et menneske er. Menne-

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



skene er i deres uvidenhed lige så betaget over at høre, hvilken
stråle der er deres, som over en skildring af deres tidligere in-
karnationer. Den »nye lære om strålerne« kappes med astrolo-
gien om interesse. Ligesom athenienserne søger menneskene
altid det nye og usædvanlige og glemmer, at hver ny sandhed
og hver ny præsentation af en gammel sandhed medfører en
øget ansvarsbyrde.

Imidlertid er det interessant at trække paralleller, og det er
ved at blive klart for den opmærksomme studerende, at frem-
komsten af læren om strålerne er sket på et tidspunkt, hvor vi-
denskaben fremlægger den kendsgerning, at intet andet end
energi ses eller kendes, og at alle former er sammensat af ener-
gienheder og er i sig selv udtryk for kraft. En stråle er blot en
betegnelse for en bestemt kraft eller energitype med vægten
lagt på den kvalitet, som denne kraft fremviser og ikke på det
formaspekt, den skaber. Dette er den virkelige definition af en
stråle.

Strålerne og racerne

I den hidtidige undervisning om den tidløse visdom har vi fået
at vide, at et menneske er et trefoldigt aspekt af energi, og at
det i det væsentlige er en treenighed ligesom guddommen. Vi
taler teknisk set om mennesket som monade-ego-personlighed.
Vi definerer det som ånd-sjæl-legeme. Jeg vil her gøre op-
mærksom på, at når I studerer den menneskelige familie som
en enhed og som en helhed, vil I opdage, at den også i det væ-
sentlige er en monade med syv egoiske grupper, inden for
hvilke alle sjæle (inkarnerede og diskarnerede) hører hjemme,
og med niogfyrre tilsvarende racemæssige former, hvorigen-
nem de syv sjælsgrupper cyklisk kommer til udtryk. Alle sjæle
gennemlever deres skæbne i alle racer, men visse typer er
fremherskende i visse racemæssige former. Hvor findes der
således nogen som [side 332] helst grund til racemæssig for-
kærlighed eller antipati? I erkendelsen af den sandhed, at vi
alle på et eller andet tidspunkt oplever at inkarnere i alle race-
mæssige former, når vi frem til den viden, at der findes kun
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enhed. Dette emne kan tydeliggøres, hvis vi opstiller læren og
strålernes relation til racerne som følger:

Stråle Fuldt udtryk Hovedindflydelse

Stråle I. Vilje............................
1. stråle sjæle............................

I 7. rodrace.........................
Fuldkommengørelse
af Planen.

1. og 7. underrace

Stråle II. Kærlighed-visdom.....
2. stråle sjæle............................

I 6. rodrace.........................
Fuldkommengjort
intuition.

2. og 6. underrace

Stråle III. Intelligens.................
3. stråle sjæle............................

I 5. rodrace.........................
Ariske race.
Fuldkommengjort intel-
lekt.

3. og 5. underrace

Stråle IV. Harmoni...................
4. stråle sjæle............................

I 4. rodrace.........................
Atlantiske race.
Fuldkommengjort astralt
liv. Fuldkommengjort fø-
lelsesliv.

4. og 6. underrace

Stråle V. Viden.........................
5. stråle sjæle............................

I 3. rodrace.........................
Lemuriske race.
Fuldkommengjort fysisk
liv.

5. og 3. underrace

Stråle VI. Hengivenhed............
6. stråle sjæle

I 2. rodrace......................... 6. og 2. underrace

Stråle VII. Ceremoniel magi....
7. stråle sjæle

I 1. rodrace......................... 7. og 1. underrace

Husk, at denne tabel angår de store strålecykler, og husk end-
videre, at i enhver rodrace foregår der en uafbrudt sammen-
blanding og indbyrdes blanding af strålerne med den, der kan
kaldes den »konstante« eller dominerende stråle, som opstår
og genopstår [side 333] med større hyppighed og kraft end de
øvrige stråler. Der er således nær overensstemmelse mellem
visse stråler og visse racer samt deres underracer, og disse er
farvet af de fremherskende stråleindflydelser. Det er også in-
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teressant at fortolke disse stråleindflydelser (som jeg har kaldt
dem) i udtryk, der angiver deres kvalitet, og som fører til deres
mål, således:

Den første stråle for vilje fører fra latent formål i den første
race til den fuldbyrdede evolutionære plan i den syvende
race.

Den anden stråle for kærlighed-visdom fører fra kærlighed
eller guddommeligt begær i den anden race til fuld intuitiv
forståelse i den sjette race.

Den tredje stråle for aktiv intelligens fører fra den latente
mentale erkendelse hos det lemuriske menneske i tredje ra-
ce til den intellektuelle fuldbyrdelse i den ariske race, den
femte race.

Den fjerde stråle for harmoni gennem konflikt fører fra pe-
rioden med den frygtelige afbalancering af kræfter på At-
lantis (den fjerde race) til den helliggjorte og frie hengiven-
hed med målrettethed i den næste eller sjette race med to
energibaner til at fuldbyrde den. Den markerer punktet for
fuldbyrdelse for kærlighedsmonaderne, der når frem ved at
udtrykke kærlighed-visdom. Den sidste race markerer
punktet for fuldbyrdelse for viljens monader, ganske som
den nuværende ariske race markerer og vil markere fuld-
byrdelsen for intelligensens monader. Dette må gennem-
tænkes grundigt. Det er en relativ fuldbyrdelse, idet dette er
den fjerde runde, men der findes nødvendigvis et »højvands-
mærke«, om jeg så må sige, for hver runde.

I ovennævnte fire racer virkeliggøres den store periode med
afbalanceringen af kræfterne for vor menneskehed. Virknin-
gen af de tre andre stråler på den lemuriske race og på de to
tidligere [side 334] og formløse racer behøver vi ikke at over-
veje her. Naturen af bevidstheden hos de former, som udgjor-
de disse racer, samt det pres, der udøvedes på dem fra den en-
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titet, der gennemtrænger den menneskelige familie som en hel-
hed, er for vanskelig tilgængelig for gennemsnitslæseren. Han
er hovedsageligt interesseret i de her nævnte racer, der for ham
sammenfatter forgangne og fremtidige fuldbyrdelser.

Følgelig må vi, når vi beskæftiger os med den menneskeli-
ge familie, bestræbe os for at tænke i noget større baner, end
de, der vedrører det enkelte menneske, sådan som vi kender
det. Vi må se på selve menneskeheden som en integreret en-
hed, som et væsen, som et liv i form. I dette forenede formliv
udgør ethvert menneskeligt væsen en celle, og de syv racer ud-
gør de syv hovedcentre, med polariseringen evigt skiftende til
højere centre, og med de lavere centre aftagende i styrke frem
til en hviletilstand, indtil den tid er inde, hvor alle syv ved
tidsalderens slutning vil være koordineret og forsynet med
energi. Vi kunne her notere følgende fingerpeg (bemærk dette
ord) angående relationen mellem racerne og centrene i menne-
skehedens legeme:

Racer Centre Udtryk

7. og sidste rodrace.................... Hovedcentret.......................... Vilje. Plan.

6. rodrace, den næste................. Centret mellem øjenbrynene.. Intuitiv integration.

5. rodrace, den nuværende......... Strubecentret.......................... Skabende kraft. Okkult.

4. og tidligere rodrace................ Solar plexus centret............... Psykisk sensitivitet.
Mystisk.

3. og første menneskelige race... Sakralcentret.......................... Fysisk tilsynekomst. Ge-
nerativ udvikling.

2. og æteriske race..................... Hjerte- eller vitalcentret......... Koordinerede livskræf-
ter.

1. race........................................ Rygsøjlens basis..................... Viljen til at være, til at
eksistere.

[side 335]
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Vi skal kun beskæftige os med de fire sidste racer (de første fi-
re i ovennævnte tabel), idet de tre første racer eksisterede i en
så fjern fortid, at ingen under den indviedes grad kan forstå
deres udviklingsmåde, deres bevidsthedstype og deres frem-
gangsmåde til opnåelse af deres mål. Det punkt, jeg søger at
fremhæve, er nødvendigheden af at se billedet som helhed og
ikke vedrørende det enkelte menneske.

Her kan det være gavnligt at nedskrive visse punkter angå-
ende menneskeriget, sådan som vi gjorde det for de tre riger
under det menneskelige.

Menneskeriget

Påvirkning:
To stråler af guddommelig energi er særdeles aktive med

hensyn til at bringe dette rige i manifestation. Disse er:

1. Den fjerde stråle for harmoni, skønhed og enhed, opnået
gennem konflikt.

2. Den femte stråle for konkret viden eller evnen til at vide.

Den fjerde stråle er strålen par excellence (frem for alle an-
dre), der leder menneskeheden. Der er en numerisk relation at
bemærke her, idet det fjerde skabende Hierarki af menneskeli-
ge monader, den fjerde stråle, i denne den fjerde runde, på den
fjerde planet, Jorden, er overmåde aktive. Det er deres nære
indbyrdes relation og samspil, der er ansvarlig for, at menne-
skeheden har en fortrinsstilling. I andre runder har menneske-
heden ikke været den dominerende evolution eller den mest
betydningsfulde. I denne runde er den det. I næste runde vil
den dominerende evolution være evolutionen af sjæle på det
astrale plan og i devariget. Menneskeheden vandrer nu sym-
bolsk set i dagens lys på jorden, og de to nævnte stråler var an-
svarlige for processen med hensyn til at indlede den menne-
skelige evolution i denne større cyklus. Vort mål er at harmo-
nisere de højere og lavere aspekter [side 336] eller principper,
både individuelt og som helhed. Det medfører konflikt og
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kamp, men frembringer til sidst skønhed, skaberkraft i kunst
samt syntese. Dette resultat havde ikke været muligt uden den
intense indvirkning af femte stråle for konkret viden, som – i
konjunktion med fjerde stråle – frembragte den genspejling af
guddommelighed, som vi kalder et menneske.

Den menneskelige entitet udgør i den subjektive side af sin
natur en mærkværdig syntese, idet den frembringer en fusion
af liv, af kraft, af harmonisk hensigt og af mental aktivitet.
Følgende bør bemærkes, da det har dyb psykologisk interesse
og betydning.

Strålerne I, IV og V.... er fremherskende i menneskehedens liv og
styrer med tiltagende styrke menneskets
mentale liv samt betinger dets mentale lege-
me.

Strålerne II og VI........ styrer med intens styrke menneskets emotio-

nelle liv og betinger typen af dets astrale le-
geme.

Strålerne III og VII..... styrer det vitale, fysiske liv og det fysiske
legeme.

Er I opmærksomme, kan I se, at ovenstående er en sammenfat-
ning af de stråler, der styrer og differentierer personlighedsfor-
mernes liv og således fører andre faktorer frem, som psykolo-
gerne med tiden må overveje. I vil derfor se, at:

1. Den menneskelige sjæl eller egoet findes på en af de syv
stråler, i en af de syv strålegrupper.

2. Den mentale natur eller det mentale legeme styres af stråler-
ne for hensigt, for harmoni eller syntese og for viden.

3. Den emotionelle natur og form styres af strålerne for kær-
lighed-visdom og for idealistisk hengivenhed.

4. Det vitale liv og fysiske legeme styres af strålerne for intel-
ligens i stof og for organiserende kraft.

[side 337]
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Men midt i denne kompleksitet af stråler og kræfter indtager
den tredje og den femte stråle en fremtrædende plads og styrer
den individuelles større cykler. Mennesket påvirkes ikke blot
af sin egen strålecyklus (bestemt af dets egoiske stråle) og af
personlighedens mindre cykler, men det kommer også under
påvirkning af de større og mindre strålecykler, der styrer men-
neskeheden som en helhed.

Resultater:
Gennem den aktive virksomhed af de ovenfor omtalte to

stråler aktiveres den fjerde stråle, der efterhånden tilvejebrin-
ger intuitionen i mennesket. Den femte stråle er ansvarlig for
udviklingen af intellektet i mennesket. Her ser vi igen, at der i
mennesket åbenbares den store gave til syntese og privilegiet
til forening, for – som tidligere nævnt – mennesket forener i
sig selv kvaliteterne fra tre naturriger, nemlig naturriget før og
naturriget efter sit eget.

1. Sjælenes rige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intuition
2. Menneskeriget. . . . . . . . . . . . . . . . . . Intellekt
3. Dyreriget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instinkt

Heraf kommer dets problem og heraf kommer dets herlighed.
Vi kunne også sige, at gennem foreningen af den positive in-
tuition og det negative instinkt fødes intellektet, idet menne-
sket i sig selv gentager den store skabende proces, som udspil-
ler sig i universet. Dette er bevidsthedens indre skabende side,
ganske som vi har den ydre skabende side i skabelsen af for-
mer.

Proces:
Som følge af, at der i den menneskelige fysiske form eksi-

sterer en tænkende entitet, som vi kalder sjælen, er fremgangs-
måden, som den menneskelige familie må følge for at skabe
bevidst kontrol, tilpasning. Alle former i de tre riger under det
menneskelige er også underkastet tilpasningsprocessen, men
det er en gruppetilpasning [side 338] til omgivelserne, mens vi
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i menneskeheden har den enkeltes tilpasning til sine omgivel-
ser. En person, der arbejder bevidst og intelligent på at tilpasse
sig den situation og de betingelser, han befinder sig i, er rela-
tiv sjælden. Bevidst at tilpasse sig omstændighederne er et re-
sultat af evolutionær udfoldelse. Stadierne, gennem hvilke
mennesket når denne evne, kan opstilles således:

1. En ubevidst tilpasning til omgivelserne af mennesket, der
hovedsageligt er et uintelligent dyr. I denne kategori findes
de laverestående vilde og også mange, der aldrig har været
underkastet en moderne uddannelse. Mennesket på dette
trin er kun lidt længere fremme end dyret og styres udeluk-
kende af instinkt.

2. En ubevidst tilpasning til omgivelserne udvirket af det
menneske, der er begyndt at opleve nogle svage glimt af
mental perception. Denne er delvis instinktiv og er baseret
på en voksende egen-kærlighed. Der er mere »jeg«-bevidst-
hed i det og kun mindre instinktiv gruppeerkendelse. Denne
voksende selvrealisering finder I for eksempel hos lavere-
stående slumboere, og hos den lille kriminelle, som er in-
stinktiv og kvik nok til at kunne leve af sin kløgt, og til at
kunne vise hurtige reaktioner og fingerfærdighed. Det er
det snu dyrs stadium.

3. En bevidst og rent selvisk tilpasning af mennesket til omgi-
velserne. I disse tilfælde er dette menneske helt bevidst om
sine motiver; de er bevidst udtænkt og erkendt, og menne-
sket prøver at få »det bedste ud af omstændighederne«. Det
tvinger sig selv til så vidt muligt at leve harmonisk med
sine omgivelser. I dette ligger et virkeligt godt motiv, men
principielt styres mennesket af begær efter bekvemmelig-
hed – fysisk, følelsesmæssigt og mentalt – i en sådan grad,
at det tvinger sig ind under sådanne betingelser, at det kan
tilpasse sig hvorsomhelst og kan komme ud af det med
hvemsomhelst. [side 339]

4. Efter dette stadium bliver differentieringerne så utallige, at
det er vanskeligt at følge dem, idet de er blandinger af ren
egoisme (ofte udviklet til det yderste), af voksende erken-
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delse af gruppen, af en vågnende erkendelse af andre men-
neskers ret til en lignende andel af bekvemmelighed og har-
moni, og af en stadig stræben efter at tilpasse betingelserne
for karakter og personlighedsliv, sådan at de rent selviske
interesser ikke forårsager virkelig skade for andre, indtil vi
når til …

5. Det almindelige virkeligt gode menneske, der kæmper for
at tilpasse sig sine omgivelser, sine grupperelationer og an-
svar på en sådan måde, at der kan konstateres et vist mål af
kærlighed. Jeg tænker ikke på den instinktive kærlighed,
som det har til familie og børn og til flokken; den har men-
neskene tilfælles med dyrene, og den brister ofte, når de el-
skede personer hævder sig selv. Båndet er ikke stærkt nok
til at kunne holde, og motivet er for selvisk til at kunne
modstå presset. Jeg tænker på den motiverede kærlighed,
som anerkender andres rettigheder og som bevidst stræber
efter at tilpasse sig disse anerkendte rettigheder, mens der
hårdnakket holdes fast ved personlighedens ret.

6. Derefter har vi det tilpasningsarbejde, der udføres af ver-
dens aspiranter, idet de teoretisk er overbevist om deres
grupperelation, om dens overmåde store betydning og om
nødvendigheden af, at enhver personlighed udvikler sine
evner til det yderste for at give gruppen noget af værdi og
for i tilstrækkelig grad at tjene gruppens behov. I sand eso-
terisme eksisterer der ikke et sådant motiv som »at dræbe
personligheden« eller at disciplinere den i en sådan grad, at
den bliver en død, ussel ting. Det sande motiv er at skole
den trefoldige lavere natur, den integrerede personlighed,
indtil den når til den højeste tilkendegivelse af sine kræfter,
latente eller under udvikling, sådan at disse kræfter kan an-
vendes for at imødekomme gruppens behov, og sådan at
aspirantens personlighed kan integreres i gruppen. Derved
beriges gruppens [side 340] liv, gruppens kraft øges og
gruppebevidstheden højnes.

Det vi således ser ske i den sande aspirants liv i dag,
hvor hans erkendelse af gruppeansvar udvikles, kan også
ses i grupper, organisationer og nationer. Deraf kommer de
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mange eksperimenter. En proces er i gang, hvorved disse
grupper, store som små, underkastes en renselse, en frasor-
tering af levn fra gamle og udtjente ideer, og en periode
med disciplinering og skoling, hvilket må gå forud for alt
sandt gruppeliv. Når denne proces er ovre, vil grupperne
nærme sig hinanden med en ny og ægte samarbejdsånd,
med viljen til religiøs fusion og med en international ind-
stilling, der virkelig vil være ny. De vil da have det, som er
af en mere sikker og større værdi at give helheden. I alle
disse grupper, som kæmper for den nyere virkeliggørelse
og integration, og som udtrykker det, vi kunne kalde »det
sjette trin for tilpasning«, findes de, som allerede er på det
syvende trin.

7. Her har vi den fuldstændigt uselviske tilpasning til grup-
pens behov og formål. De, som har nået dette punkt i deres
evolution, er ikke centreret om deres egen personligheds
liv. Brændpunktet for deres mentale opmærksomhed findes
i sjælen og i sjælsverdenen. Opmærksomheden er ikke på
nogen måde rettet mod personligheden, undtagen hvor det
er nødvendigt at tvinge den til at fastholde gruppe- eller
sjælsformål. De tjenere, som er udtryk for sjælsudstråling
og tiltrækningskraft, er vidende om Planen, og de udgør i
enhver organisation den nye og langsomt voksende gruppe
af verdenstjenere. I deres hænder ligger verdens frelse.

8. Den sidste gruppe i denne række om tilpasning er gruppen
af højere indviede, de fuldkomne ældre brødre og højtståen-
de medarbejdere. De har fuldstændigt tilpasset sig deres
personlighed, hinanden og verdensforholdene, men som
gruppe er de ved at lære, hvordan naturkræfterne, strålernes
energier og de zodiakale tegns kræfter rent praktisk og til
enhver given tid tilpasses verdens behov og verdens krav.
Det er her, at det arbejde, der udføres af verdens disciple og
[side 341] af de udviklede aspiranter, viser sig nyttigt som
et forsøgsområde, og det er i den nye gruppe af verdenstje-
nere, at tilpasningsprocessen fortsætter.
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Jeg har bestræbt mig på at skitsere disse stadier i tilpasnings-
processen i relation til bevidsthed og har således betragtet em-
net filosofisk og psykologisk. Det bør erindres, at denne pro-
ces, efterhånden som den forløber i bevidstheden (hvilket er
sikkert og uundgåeligt) fremkalder tilsvarende ændringer i
mekanisme og struktur samt i perception gennem legemets
redskab. Disse ændringer vil jeg ikke beskrive i denne afhand-
ling, idet de er behandlet udmærket af den moderne videnskab,
der stadigt bevæger sig fremad i den rigtige retning. Jeg læg-
ger i stedet vægt på bevidsthed som den prædisponerende fak-
tor og på den udviklede erkendelsessans, der skaber et indre
krav om bedre udrustning. Denne forbedring af udrustningen,
som et resultat af bevidsthedens krav, har ned gennem tiderne
været hemmeligheden ved den evolutionære impuls. Dette
krav i menneskets indre vækker centrene, og vækkelsen af
centrene betinger det endokrine systems respons, styrer nerve-
systemet i dets trefoldige kapacitet og også blodstrømmen. Så-
ledes er den ydre form eller mekanisme altid en tilkendegivel-
se af det indre subjektive og åndelige menneskes evolutions-
punkt.

Hemmelighed:
Den kaldes esoterisk »hemmeligheden om translation«. Jeg

kan bringe det almene begreb, der ligger bag disse ord, ned til
den almindelige studerendes intelligens ved at fortælle ham, at
når et menneske virkelig forstår aspirationens opløftende kraft,
så kan det begynde at arbejde med hemmeligheden om transla-
tion. De studerende må opgive den tåbelige og fejlagtige tan-
ke, at aspiration i virkeligheden er en emotionel indstilling.
Dette er ikke tilfældet. Der er tale om en videnskabelig proces,
der styrer selve evolutionen. Når denne proces forløber frit og
følges rigtigt, er den måden par excellence (frem for alle an-
dre), hvorved stofaspektet eller [side 342] hele personligheden
»hæves op i himmelen«. Virkningen af vedvarende aspiration
er, når den følges op af ret handling, at tilvejebringe tre ting:
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1. En stimulering af de højere atomer i de tre legemer.
2. En eliminering, som følge af denne stimulering, af de ato-

mare substanser der (når de er til stede) okkult holder aspi-
ranten nede ved jorden.

3. En forøgelse af den magnetiske tiltrækningskraft i de højere
atomer, der drager til sig atomer med høj vibration. Disse
træder i stedet for atomerne med lav vibration. Her ønsker
jeg at fremhæve én ting for at korrigere en næsten universel
forkert mental opfattelse. Rette atomer med høj vibration
tiltrækkes til et menneskes legeme eller legemer på grund af
den samlede tiltrækningskraft fra de atomer, der allerede er
til stede, og ikke først og fremmest på grund af sjælens vil-
je, undtagen forsåvidt denne vilje virker på atomer af højere
vibration, der allerede er til stede og er modtagelige.

Aspiration er en aktivitet af okkult og videnskabelig natur og
er instinktiv i selve substansen. Det er nødvendigt at fremhæve
dette punkt, når grupper instrueres. Et interessant lys kan ka-
stes over fænomenet aspiration, som viser, at evnen til at levi-
tere, hvilket i dag ofte er genstand for psykisk interesse og
forskning, afhænger af, om der er fremkaldt en særlig koordi-
nation i personligheden gennem aspiration og vilje. Det forud-
sætter, at der i de tre legemer findes en bestemt procentdel af
atomer med tilstrækkelige vibrationer og lethed.

Hemmeligheden om translation er den bagved liggende år-
sag til kastesystemet, idet kaste er et symbol på translation. I
virkeligheden passerer sjælene fra kaste til kaste, efterhånden
som de »overfører« deres legemer. Nøglen til translation fin-
des i den kendsgerning, at en translationsproces ikke kun ind-
drager ét legeme, og at det at »passere videre og op« til en an-
den dimension, til en anden bevidsthedstilstand og en anden
»kaste«, ikke kan [side 343] finde sted, med mindre der er
skabt samklang mellem (for eksempel):
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a. Det fysiske legeme og det emotionelle legeme.
b. Disse to og det mentale legeme.
c. Disse tre og sjælen.
d. Disse fire og gruppen af verdenstjenere.

I disse fire enhedsskabelser har vi de esoteriske paralleller,
som det ydre kastesystem er et misbrugt symbol på. Gennem-
tænk dette, for kastesystemet er alment udbredt i verden. Når
den tredje koordinering virkelig er opnået, og når lyset fra den
fjerde enhed i slægtskabet er fremherskende i forhold til de tre
andres iboende lys, da er målet for menneskets evolution nået.
Dette bringer os frem til det næste punkt for vore overvejelser.

Formål:
Formålet er forklarelse. Dette er det esoteriske mål, som

menneskeheden har foran sig. Det var den store begivenhed,
der udspilledes for menneskeheden af den største af alle gude-
sønner i sit eget legeme, han, som jeg og alle sande disciple
betragter som mesteren over alle mestre, Kristus. Hvad skal
jeg sige om denne kulminerende begivenhed, som menneskets
hele personlighed venter på? Den tredje store indvielse mar-
kerer en krise i det indledende arbejde og fremkalder en yder-
ligere syntese, der er erfaret i det åndelige menneskes liv. Ind-
til den tredje indvielse har mennesket været optaget med pro-
cessen at sammensmelte sjæl og legeme til en enhed. Efter den
tredje indvielse (og på grund af en begivenhed, der finder
sted) går mennesket målrettet hen imod og bliver optaget af en
yderligere sammensmeltning i bevidstheden, som er sammen-
smeltningen af ånd-sjæl-legeme. Jeg taler om en sammen-
smeltning i bevidstheden. Enheden findes altid, men under
evolutionen bliver mennesket virkelig bevidst om det, der alle-
rede eksisterer. [side 344]

Inddelinger:
Der er fem inddelinger set fra denne afhandlings stand-

punkt om esoterisme. Her kan de blot angives i korthed, efter-
som en analyse af dem ville indbefatte for meget.
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1. De racemæssige inddelinger. Disse kan overvejes på to må-
der:

a. Fra den moderne esoteriske videnskabs synsvinkel.
b. Fra Den hemmelige Lære's standpunkt med dens syvfol-

dige inddelinger af menneskeheden og dens niogfyrre
underinddelinger.

2. Inddelingen af menneskeheden i syv hovedstråletyper, hvil-
ke kan opstilles således:

a. Magttypen. . . . . . . . . . . . . . Opfyldt af vilje og ledende evne.
b. Kærlighedstypen. . . . . . . . . Opfyldt af kærlighed og kraft til

fusion.
c. Den aktive type. . . . . . . . . . Opfyldt af handlekraft og styrende

energi.
d. Den kunstneriske type. . . . . Opfyldt af skønhedssans og skabende

aspiration.
e. Den videnskabelige type. . . Opfyldt af ideer om årsag og virk-

ning.
Den matematiske type.

f. Den hengivne type. . . . . . . . Opfyldt af idealisme.
g. Den systematiske type. . . . . Opfyldt af organiserende kraft,

anvendt til rituel ceremoni.

3. De tolv astrologiske grupper. Disse vil vi overveje, når vi
behandler strålerne og zodiakken, og derfor vil vi ikke be-
røre dem her.

4. Inddelingen af mennesker i tre esoteriske grupper:

 a. De, der ikke er vakt til »jeg«-bevidsthed.
De kaldes esoterisk »de formørkede gnister«.

b. De, der er vakt til en tilstand af individualitet.
De kaldes »de glimtende lys«.

c. De, der er vakt til viden om sjælen.
De kaldes »lysets strålende sønner«.

[side 345]
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5. Inddelingen af menneskeheden i tre typer af aspiranter:

a. De, der på afstand iagttages af Hierarkiet.
b. De, der er vakt af og tiltrækkes af Hierarkiet.
c. De, der set ud fra personlighedens synsvinkel tilhører

kræfternes verden, men er vakte sjæle, hvis bevidsthed er
ved at blive integreret i Hierarkiets bevidsthed. De udgør
den nye gruppe af verdenstjenere.

Til disse sidste tre grupper må føjes selve Hierarkiet.

Opstillingen som helhed viser de hovedinddelinger, som den
esoteriske psykologi inddeler menneskeheden i, og studerer I
den grundigt, vil I bemærke, hvor altomfattende den er. Jeg
anbefaler nutidens psykologer at studere den.

Objektiv formidler:
Drejer det sig om et menneske, i hvem sanserne – der lang-

somt har udviklet sig i de lavere naturriger – allerede virker, så
er den ydre formidler, hvorved det vokser, erfaringens verden,
det håndgribelige, fysiske plans verden. Dér dvæler det i kø-
det, og den er for det et passende område for udfoldelse; i pro-
cessen ved at udvikle gruppebevidsthed finder det de mange
kontakter, der er nødvendige for at vække dets respons over
for omgivelserne. Omgivelserne selv er en del af guddomme-
lighedens liv og udtryk, og gennem disse omgivelser når det
frem til en viden om nogle aspekter af Guds manifestation.
Ved at bruge de fem sanser og ved at arbejde med jord, luft,
ild og vand samler det det i sig, der er tilgængeligt og anven-
deligt for det, og arbejder i og med og gennem den ydre ver-
dens daglige liv.

Subjektiv formidler:
Vi vil her se, at sindet indgår som et sanseorgan, som en

synteseskabende eller fornuftsbetonet sans og som et redskab
til udforskning, ved hvis hjælp et menneske udvikler sand
menneskelig bevidsthed. Ved at anvende sindet eller tænkeev-
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nen lærer [side 346] mennesket at beskytte sig, at værne sine
interesser og at bevare sin identitet. Ved at anvende tænkeev-
nen begynder det at skelne samt langsomt at opøve sansen for
værdier, hvilket sætter det i stand til at lægge vægten på det
ideale og åndelige og ikke på det materielle og fysiske.

Kvalitet:
Kvaliteten er sattva eller rytme, der udvikles i menneskeri-

get. Den udgør sand harmonisk respons på vibration og fører
til integrationen af enheden i helheden og til fremkaldelsen af
den »forståelse«, der vil sætte mennesket i stand til at elimine-
re alle barrierer i sin bevidsthed og til at udvise (enkelt og na-
turligt) en rytme og en fuldstændig respons på alle bevidst-
hedstilstande og -stadier. Det må altid erindres, at hemmelig-
heden om menneskehedens kvalitet (om jeg må anvende så
tung en vending) er evnen til at identificere den menneskelige
bevidsthed med alle andre former for bevidsthed og erkendel-
se, med alle former for ubevidst og instinktiv respons og med
alle former for den overbevidste eller guddommelige sans for
væren. Dette kan i sidste instans gøres ved brug af viljen.

Vi vil nu begynde at studere det, der virkelig skitserer den nye
psykologi. Den nye psykologi vil udvikle sig til fuldkommen-
hed og blive fuldt ud anvendelig i Vandbærerens tidsalder.
Den vil da blive denne tidsalders grundlæggende og funda-
mentale videnskab, ligesom videnskaben om elektricitet (stof-
fets elektricitet) er det grundlæggende resultat af Fiskenes
tidsalder. Det vi mere præcis skal studere, er de påvirkninger,
der gør et menneske til det, det er, og som betinger kvaliteten
af dets tilsynekomst. Denne tilsynekomst må studeres ud fra
hele den integrerede personlighed og ikke kun ud fra den ydre
og objektive fysiske tilstand. De påvirkninger, der er bestem-
mende for mennesket, kommer fra dets personligheds og fra
dets sjæls stråler, idet de øver pres på det og indvirker på dets
bevidsthed; de finder vej ind i dets forms udrustning gennem
de energienheder, [side 347] som den pågældende form består
af. Andre bestemmende indflydelser er de solare, kosmiske og
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omgivende faktorer, der også indvirker på det.
Der kan her spørges: Hvad er forskellen mellem de indfly-

delser, der kommer fra strålerne, og de påvirkninger, der er af
astrologisk natur, som for eksempel fra det opstigende tegn,
eller fra de herskende planeter?

Hvad angår de energier, der astrologisk berører et menne-
ske, drejer det sig om energier, der indvirker på det som følge
af solens synlige gang over himlen, enten én gang hvert fem
og tyve tusinde år eller én gang hver tolvte måned. De energi-
er, der udgør strålekræfterne, hidrører ikke fra zodiakkens tolv
stjernebilleder, men udstråler først og fremmest fra en verden
af væren og bevidsthed, der ligger hinsides vort solsystem; de
kommer fra de syv konstellationer, der udgør manifestations-
legemet for den Ene, om hvem intet kan siges. Vort solsystem
tilhører disse syv konstellationer. Dette er verdenen for selve
guddommen, og om den kan et menneske intet vide, før det
har passeret gennem de store indvielser. Når vi senere kommer
frem til at studere zodiakken og dens relation til strålerne, vil
vi behandle dette spørgsmål nøjere og tydeliggøre begrebet.
Her beskæftiger vi os med indflydelserne fra strålerne og ikke
med påvirkningerne fra zodiakken.

Noget af det første, vi nødvendigvis må opfatte, når vi stu-
derer mennesket og strålerne, er det meget store antal stråle-
indflydelser, der virker ind på mennesket, og som danner det
og »beliver« det og gør det til det sammensatte hele, det er.
Det ville være klogt at opstille dem én for én og et øjeblik
koncentrere os om dem. Der er så sandelig ingen grund til for-
virring i denne forbindelse. Som tiden går, og strålerne stude-
res mere indgående, vil menneskets relation til dem blive gen-
stand for grundig analyse, og der vil da blive mulighed for en
omfattende kontrol af information og kendsgerninger. Senere
vil der opstilles en tabel og komme en forståelse af strålekræf-
terne. Dette vil føre til en videnskab om psykologi af mere sik-
ker og nøjagtig [side 348] natur i stedet for den nuværende
spekulative videnskab. For tiden beskæftiger den moderne
psykologi sig med det inkarnerede menneskes mere synlige
aspekter og med at diskutere visse spekulative subjektive mu-
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ligheder.
Det må således bemærkes, at følgende opstilling af stråler

og indflydelser må overvejes i relation til hvert enkelt menne-
ske, idet de gør det til det, det er, og bestemmer dets problem.

1. Strålen for selve solsystemet
2. Strålen for den planetariske Logos for vor planet
3. Strålen for selve menneskeriget
4. Vor races særlige stråle – strålen, der styrer den ariske race
5. De stråler, der styrer enhver bestemt cyklus
6. Den nationale stråle eller den stråleindflydelse, der i særde-

leshed påvirker en bestemt nation
7. Strålen for sjælen eller egoet
8. Strålen for personligheden
9. De stråler, der styrer:

a. Det mentale legeme
b. Det emotionelle eller astrale legeme
c. Det fysiske legeme.

Der er andre stråler, men de ovennævnte er de mest magtfulde
og har størst betingende kraft. Lad os kort gennemgå dem:

1. Strålen for solsystemet

Det må erindres, at den dominerende stråle, den mest betyd-
ningsfulde indflydelse i vort solsystem, er den store kosmiske
anden stråle for kærlighed-visdom, en dualistisk stråle – dvs.
en stråle, der kombinerer to store kosmiske principper og ener-
gier. Det er den stråle, der styrer vor Sol-Logos' »personlig-
hed«, om jeg så må sige, og den tilkendegiver (fordi strålen er
dualistisk) både hans personligheds og hans sjæls stråler, der
nu i ham er så afbalancerede og forenede, at de, set ud fra
menneskehedens [side 349] synsvinkel, udgør hovedstrålen,
den ene stråle. Denne hovedstråle bestemmer såvel hans kvali-
tet som hans formål.

Enhver livsenhed og enhver form i manifestation styres af
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denne anden stråle. Dybest set er kærlighedsenergien, udtrykt
med visdom, linjen for mindste modstand for de manifesterede
livsvæsener i vort solsystem. Denne stråle kvalificerer livet på
alle planeterne, og Guds tiltrækkende magnetiske kærlighed
gennemstrømmer hans skabte univers; den kommer frem i be-
vidstheden og bestemmer målet for alle former under udvik-
ling. Ethvert menneske som en helhed lever derfor i et univers
og på en planet, der konstant er målet for Guds kærlighed og
ønske, og som konstant (som en følge af denne kærlighed)
selv tiltrækkes og tiltrækker. Dette tager vi ikke tilstrækkeligt i
betragtning. Lærere, forældre og opdragere ville gøre vel i at
erkende styrken i denne strålekraft samt i at have tillid til den
lov, der gør alting »såre godt«.

2. Strålen for planeten Jorden

Enhver af de syv hellige planeter (vor jord er ikke en af dem)
er et udtryk for en af de syv stråleindflydelser. Disse syv pla-
neter kan nummereres som følger, og de stråler, der virker
gennem dem, er nøje angivet. Den studerende må imidlertid
have tre ting i erindring:

1. At enhver planet er inkarnationen af et liv, af en entitet eller
et væsen,

2. at enhver planet, ligesom et menneske, er udtrykket for to
strålekræfter – personlighedens og egoets,

3. at to stråler således er i esoterisk konflikt i enhver planet.

Jeg angiver blot den ene af strålerne, og jeg nævner ikke, om
det er den egoiske stråle eller personlighedsstrålen for den
specielle planetariske Logos. For megen nøjagtighed og for
detaljerede oplysninger er på dette tidspunkt ikke af det gode
for menneskeheden, [side 350] som endnu er for selvisk til at
kunne blive betroet dem.

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



Planeterne og strålerne

Hellige Stråle Ikke-hellige Stråle
1. Vulkan. . . . . Første 1. Mars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjette
2. Merkur. . . . . Fjerde 2. Jorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tredje
3. Venus. . . . . . Femte 3. Pluto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Første
4. Jupiter. . . . . . Anden 4. Månen. . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde
5. Saturn. . . . . . Tredje tilslører en skjult planet.
6. Neptun. . . . . Sjette 5. Solen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Anden
7. Uranus.. . . . . Syvende tilslører en skjult planet.

Jeg beskæftiger mig her med strålernes store cykler og ikke
med de mindre. I vil bemærke, at der tilsyneladende er to strå-
ler, der ikke udtrykker sig gennem de ikke-hellige planeter,
den syvende og den femte. Der er kun fem ikke-hellige plane-
ter. Det, der gør en planet hellig eller ikke-hellig, er en af hem-
melighederne ved en bestemt stor indvielse, og jeg kan ikke
oplyse yderligere her. Lad det være tilstrækkeligt at sige, at
der er syv hellige planeter, og det giver i alt tolv planetariske
manifestationer. For den opmærksomme læser vil det ligeledes
være indlysende, at visse hellige og visse ikke-hellige planeter
har nær relation til hinanden gennem de stråler, der påvirker
dem. Disse er:

Stråle I. . . . . . . Vulkan. . . . . . . Pluto
Stråle II. . . . . . Jupiter. . . . . . . . Solen
Stråle III. . . . . . Saturn. . . . . . . . Jorden
Stråle IV.. . . . . Merkur. . . . . . . Månen
Stråle VI.. . . . . Neptun. . . . . . . Mars

Disse relationer vil i nogen grad frembyde et nyt forsknings-
område for astrologer. [side 351]

I vil således bemærke, hvor usandsynligt godt denne jord,
som vi lever på, er tilpasset udviklingen af de inkarnerede gu-
desønner. Mennesket udvikler sig, ligesom alle livsvæsener,
inden for et solsystems indflydelsesradius ved inspiration af
kærlighed udtrykt i visdom. Kærlighed er ikke sentimentalitet.
Kærlighed er det store princip om tiltrækning, om begær, om
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den magnetiske dragning, og inden for vort solsystem viser
dette princip sig som tiltrækningen og samspillet mellem mod-
sætningernes par. Dette samspil tilvejebringer enhver nødven-
dig grad eller type til udvikling af bevidsthed. Den første klare
respons findes først i den mest tunge og tætte form for tiltræk-
ning i stof, nemlig i mineralriget. Selv om det er tæt, og selv
om denne type af vibration er tung, så er det ikke desto mindre
udtryk for kærlighed i svøb. Respons kommer med større let-
hed og mere virkelig erkendelse og sensitivitet i det næste na-
turrige, og hvor planteverdenens bevidsthed bryder frem. Også
dette er kærlighed. I dyreriget responderes der mere frit, og
der reageres over for langt flere kontaktområder, sådan at de
grundlæggende instinktive begær kommer frem og kan erken-
des. De bliver med tiden livsvæsenets motivering; det er dog
stadig Guds kærlighed, der er manifesteret. Det er kærlighed
mellem bevidst liv og bevidst form; det er kærlighed mellem
modsætningernes par, der til sidst fører til syntese eller ægte-
skab; det er relationen mellem de grundlæggende dualiteter;
det er ikke sentimentalitet, men en kendsgerning i en stor na-
turlig proces. Der findes altid en frembrydende glans og ud-
stråling af voksende kærlighed, indtil vi når menneskeriget,
hvor kærligheden overgår til et andet plan. Derefter går mod-
tagelighed, sensitivitet og menneskelig sentimental reaktion
over i rudimentær tænkning. Bevidstheden om at vise kærlig-
hed og blive elsket, at tiltrække og blive tiltrukket går gennem
intelligensens dør og udvider sig til det menneskelige stadium
for erkendelse. Glæde og smerte bliver afgørende faktorer i
udfoldelsen, og menneskehedens lange kval begynder. Kærlig-
hed ses da i sin nøgne selviskhed, men også dens stærke glans
kan fornemmes. Kærlighed – eller tiltrækkende [side 352] be-
gær – drager da det til sig, som den føler er nødvendigt, men
senere ændres dette til det, som den tænker, den burde have,
og dette bliver med tiden omdannet til det, som den ved er en
gudesøns ikke-materielle arv. Gennemtænk disse sidste få ord,
for den sande forståelse af kærlighed som følelse, kærlighed
som tænkning og kærlighed som aspiration, vil bringe afkla-
ring på menneskets problemer. Det frigøres fra trældommen i
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de lavere former for kærlighed og træder ind i selve kærlighe-
dens frihed, og ind i den frihed, det menneske ejer, der besid-
der alt og dog intet begærer for sit personlige selv.

Den magnetiske dragning af det, der ønskes, modificeres på
vor planet af vor bestemte planetariske Logos' personligheds-
stråle. Det drejer sig om strålen for aktiv intelligens og for se-
lektiv tilpasning. Ligesom enhver celle og ethvert atom i det
menneskelige legeme modificeres og betinges af den egoiske
stråle og af strålen for hvert af de indre legemer, således betin-
ges og modificeres enhver celle og ethvert atom i den planeta-
riske Logos' legeme af hans vigtigste stråleindflydelse, i dette
tilfælde hans personlighedsstråle. I denne betingende indfly-
delse findes nøglen til nøden, kvalen og smerten i verden i
dag. Vor jords planetariske Logos er først og fremmest betin-
get af en kosmisk stråle, ingen tvivl om det, men ikke af sin
egoiske stråle. Måske kan vi her finde årsagen (eller en af år-
sagerne) til, at vor jord ikke er en af de syv hellige planeter.
Dette behøver jeg ikke at uddybe, men det var nødvendigt at
henlede opmærksomheden på denne store bestemmende fak-
tor, den tredje stråle, som er vor planetariske Logos' personlig-
hedsstråle.

Denne stråle fremskynder den skelnende faktor gennem
mental aktivitet, der på sin side afbalancerer den såkaldte kær-
lighedens natur, og den er i sandhed årsag til vor evolutionære
vækst. Ved skelnende og selektiv aktivitet går livet i former
fra den ene erfaring til den næste, idet kontaktområdet stadigt
udvides. Det er strålen for intelligent aktivitet, der dominerer
mennesket på nuværende tidspunkt. Menneskene er centreret
for en stor dels vedkommende i deres egne personligheder; de
er »egocentriske« [side 353] i psykologens terminologi; psy-
kologen erkender (i nogle tilfælde) egoets integrerende prin-
cip, men erkender endnu ikke det overskyggende ego eller
sjælen, undtagen under den uklare betegnelse: »det overbevid-
ste«. Vi har således en menneskehed, som er engageret i en
overvældende aktivitet, og som overalt viser en levende, skel-
nende og intellektuel interesse for alle slags fænomener. Den-
ne tendens til at være aktiv vil fortsætte og tiltage og intensi-
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veres, indtil den ariske race smelter sammen med den kom-
mende store rodrace, som vi endnu ikke har noget navn for,
skønt vi erkender, at i den race vil intellektet tjene intuitionen.
Menneskelig aktivitet anses nu for at have nået en utrolig ha-
stighed og en intensitet i vibration, dog er den, set ud fra de vi-
dendes synsvinkel, kun lige begyndt at komme til udtryk og er
endnu forholdsvis svag. Tendensen til, at vitaliteten er i tilta-
gende, vil kunne bemærkes, når I studerer historien, og sam-
menligner det tempo, mennesket lever med i dag samt kom-
pleksiteten og de mange dynamiske interesser i dets liv, med
det tempo, der var gældende for gennemsnitsmennesket for to
hundrede år siden. De sidste femogtyve år af menneskets hi-
storie har vist en vældig acceleration sammenlignet med for-
holdene for halvtreds år siden.

Årsagen til denne vækst af intelligent aktivitet og hurtighe-
den i respons og kontakt kan findes i den subjektive kendsger-
ning, at menneskeheden med stor hast er i færd med at integre-
re den menneskelige naturs tre aspekter til en enhed, der kal-
des personligheden. Menneskene vedbliver med at være per-
sonligheder, der forener deres fysiske, emotionelle og mentale
aspekter til ét udtryk; følgelig er de bedre i stand til at respon-
dere på strålen for den integrerede personlighed af den Ene, i
hvem de lever, røres og har deres væren.

Taler vi derfor om menneskets livsproblem, kan vi konsta-
tere, at det påvirkes kraftigt af de to store indflydelser, der vir-
ker ind på menneskeriget, den kosmiske stråle for solsystemet,
strålen for kærlighed-visdom, og den kosmiske stråle for pla-
neten, hvilket er personlighedsstrålen for den planetariske Lo-
gos, strålen [side 354] for aktiv intelligens eller tilpasning.
Mennesket kan defineres som en enhed af bevidst liv, der er
bragt til håndgribeligt udtryk ved Guds fint skelnende kærlig-
hed. Gennem menneskets livsoplevelser præsenteres det for
utallige valg, der gradvis skifter fra det håndgribelige område
til det uhåndgribelige. Da det tiltrækker eller tiltrækkes af livet
i omgivelserne, bliver det mere og mere bevidst om en række
skiftende værdier, indtil det når det punkt i sin udvikling, hvor
dragningen eller den magnetiske tiltrækning fra den subjektive
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verden og de uhåndgribelige mentale og åndelige realiteter er
stærkere end de faktorer, der hidtil har været tillokkende for
det. Dets sans for værdier betinges ikke længere af:

1. Tilfredsstillelse af dets instinktive animale natur.
2. Begær af mere emotionel og sentimental art, som dets astra-

le legeme kræver.
3. Den mentale naturs og den intellektuelle trangs tilskyndelse

og behag.

Det bliver kraftigt tiltrukket af sin sjæl, og det skaber en væl-
dig revolution i hele dets liv, idet ordet »revolution« skal for-
stås i dets sande betydning som en fuldstændig omvæltning.
Denne revolution er nu i gang i alle livsenheder i verden og i
en sådan universel målestok, at den er en af de hovedfaktorer,
der skaber den nuværende styrke i eksperimentelle ideer i den
moderne verden. Sjælens tiltrækkende kraft øges til stadighed,
og personlighedens tiltrækkende kraft svækkes i samme grad.
Alt dette tilvejebringes ved en forsøgsproces, der giver erfa-
ring; ved erfaring, der fører til en mere klog anvendelse af per-
sonlighedens kræfter; ved en voksende påskønnelse af en san-
dere værdi- og realitetsverden og ved bestræbelse fra menne-
skets side på at identificere sig med de åndelige værdiers ver-
den og ikke med de materielle værdiers verden. Betydningens
og årsagernes verden bliver gradvis den verden, hvori det fin-
der lykke, og dets valg af hovedinteresser og det, det bestem-
mer sig for at bruge tid og [side 355] kræfter på, betinges i sid-
ste instans af de sande, åndelige værdier. Det betræder da illu-
minationens vej. Jeg har forsøgt at beskrive virkningerne af
disse to store stråleindflydelser i mystiske og filosofiske ven-
dinger, men, i sandhed, alt det, jeg her har sagt kunne beskri-
ves videnskabeligt og i videnskabelige formler, såfremt men-
nesket var mentalt udrustet til at forstå det. Men dette er endnu
ikke tilfældet. Alle disse strålevibrationer, uanset hvilke det
måtte være, vil efterhånden kunne reduceres til formler og
symboler.

Reaktion over for omgivelserne, sensitivt respons på de
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stråleindflydelser, der styrer og udtrykker sig gennem de for-
mer, menneskets omgivelser er sammensat af, en voksende ev-
ne til at skelne mellem energier og kræfter, en langsomt udvik-
lende sans for værdier (den sans, der i sidste instans fordriver
illusion og forblindelse og åbenbarer virkelighed), og et valg
af de interesser, der ikke vedrører den håndgribelige erfarings,
det emotionelle livs og den mentale interesses verden – alt det-
te udtrykker virkningen af samspillet mellem de to stråler for
solsystemet og planeten. Disse sammenflettede stråler strøm-
mer gennem og påvirker menneskeheden.

En af de vanskeligste ting, som mestrene i dag står overfor,
er at bevise for mennesket, at de gamle og anerkendte værdier
og fænomenernes håndgribelige verden (emotionel og fysisk)
må forvises til deres rette plads i baggrunden af menneskets
bevidsthed, og at de uhåndgribelige realiteter samt ideernes og
årsagernes verden må blive det vigtigste område for dets op-
mærksomhed i den umiddelbare fremtid. Når et menneske for-
står dette og efterlever denne viden, da vil den forblindelse,
der nu holder verden fangen, forsvinde. Tænker I dette igen-
nem, opdager I, at den store krise i 1914-1918 gjorde stor nyt-
te ved at knuse den materielle sikkerheds blændværk, som
menneskene levede i, og ved at tilintetgøre meget af deres in-
stinktive og sanselige selviskhed. Gruppen er ved at blive
anerkendt som en gruppe af stor betydning, ligesom den en-
keltes vel har betydning, for så vidt som enheden er en inte-
greret del af gruppen. [side 356] Dette vil i sidste instans ikke
udelukke initiativ og individualitet. Det er kun i vore første
forsøg og på grund af vor ukyndighed i at anvende skelneev-
nen, at vi endnu begår sådanne sørgelige fejltagelser. Proces-
sen med at tilintetgøre verdens illusion har fundet sted i stor
stil lige siden; i alle lande nedbrydes blændværket gennem de
forskellige igangværende forsøg, og der viser sig sandere vær-
dier for gruppens vel, gruppens integration og gruppens frem-
skridt. Følelsen af usikkerhed, der er et så sørgeligt aspekt i
den nuværende omvæltning, skyldes simpelthen tilintetgørel-
sen af den gamle sans for værdier, fortrængningen af det
blændværk, der i øjeblikket åbenbarer et ukendt landskab,

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



samt den frygt og ustabilitet, som mennesket føler, når det står
over for verdens »tærskelens vogter«. Denne hindring må bry-
des op og tilintetgøres, da den blokerer vejen til den nye vær-
diernes verden. Den store tankeform, som menneskets begær-
lighed og materialisme har opbygget gennem tiderne, er til sta-
dighed under nedbrydning, og menneskeheden befinder sig
umiddelbart foran den frigørelse, der vil bringe den ind på di-
scipelskabets vej. Jeg henviser her ikke til den endelige frigø-
relse, men til den frigørelse, der opstår som følge af et frit valg
anvendt klogt og afpasset til gavn for helheden og betinget af
kærlighed. Bemærk at jeg siger »anvendt klogt«. Visdom, der
tilskyndes og motiveres af kærlighed, og som anvendes intelli-
gent i forbindelse med verdens problemer, er meget tiltrængt i
dag, men den findes endnu kun blandt de få oplyste sjæle i en-
hver nation – jeg pointerer – i enhver nation uden undtagelse.
Mange flere må vise kærlighed med visdom og påskønne
gruppeaspiration, før vi vil opleve, at den næste virkelighed
bliver kendt og kommer frem fra det mørke, som vi nu er i
færd med at sprede.

3. Strålen for det fjerde naturrige

Vi vil nu kort berøre et uklart og vanskeligt emne – et emne,
der først og fremmest henvender sig til de typer, der arbejder
med loven om overensstemmelser. Esoterikere må huske på, at
[side 357] ethvert naturrige danner en helhed af livsvæsener.
Ethvert atom i enhver form i naturen er et livsvæsen, og disse
livsvæsener danner cellerne i et væsens manifestationslegeme
eller -vehikel. Et væsen er legemliggjort i ethvert naturrige.
Sådan som myriader af atomare livsvæsener i det menneskeli-
ge legeme udgør menneskets udtrykslegeme og danner dets
ydre form, sådan er det også med det større livsvæsen, som be-
sjæler det fjerde naturrige. Denne tilsynekomst – såvel som
alle tilsynekomster – er kvalificeret af en særlig stråletype og
ligeledes betinget af det levende princip eller åndelige aspekt.
Sådan er enhver form sammensat af utallige livsvæsener, som
i sig har en fremherskende kvalitet fra en bestemt stråle. Dette
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er en okkult talemåde. På grund af påvirkningen fra det inte-
grerende princip, der altid er til stede, danner disse kvalificere-
de livsvæsener en ydre tilsynekomst og udgør en enhed.

Den stråle, der styrer hele menneskeriget, er den fjerde strå-
le for harmoni gennem konflikt. Symbolsk kunne det siges, at
den egoiske stråle for det livsvæsen, der besjæler den menne-
skelige familie, er den fjerde stråle, og at personlighedsstrålen
er den femte stråle for viden gennem skelnen, – strålen for
konkret viden eller videnskab, som den kaldes. Harmoni gen-
nem konflikt og evnen til at opnå viden gennem kritisk valg –
disse to stråler eller hovedindflydelser strømmer gennem men-
neskeheden som helhed og driver den fremad til dens guddom-
melige skæbne. De er de prædisponerende faktorer, som er af
betydning for mennesket, og som det uvægerligt er afhængig
af. De er ansvarlige for fuldbyrdelsen, men også for oprør og
midlertidig dualitet. Harmoni, der kommer til udtryk som
skønhed og skabende evne, opnås gennem kamp, belastning
og anspændelse. Viden, der i sidste instans kommer til udtryk
som visdom, vindes kun gennem den smerte, der følger af at
stå over for det ene valg efter det andet. Disse valg, som den
skelnende intelligens underkastes i løbet af livserfaringens
proces, fremkalder sluttelig sansen for sande værdier, visionen
af idealet og evnen til at opfatte virkeligheden bag det forstyr-
rende blændværk. [side 358]

De, der studerer den esoteriske lære, vil naturligvis erindre,
at den fjerde stråle har en naturlig relation til det fjerde natur-
rige, som på sin side er den laveste manifestation af det fjerde
skabende Hierarki. Denne forening af de tre store resultater af
det store livsvæsens aktivitet kan opstilles således:

1. Den strålekraft, eller det stråleliv, der altid virker i retning
af harmoni og en endelig skønhed, den fjerde stråle.

2. Det skabende Hierarki af menneskelige monader, som
(hvor lidt de end kan erkende det) allerede har erhvervet
visdom og på dette tidspunkt i sandhed er guddommelige
gudesønner.

3. Det fjerde naturrige, som er et resultat af ovennævnte mo-
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naders evolutionære aktivitet, og disse er på deres side ble-
vet tilskyndet til denne aktivitet af den fjerde stråle.

Dette er i det væsentlige den sande apostoliske rækkefølge,
idet den tilvejebringer en trefoldig linje af styret energi. Denne
energi skaber den menneskelige manifestation på den fjerde
klode i vor jordkæde, og i denne fjerde runde er den ansvarlig
for den vældige krise, som den nuværende menneskehed er
konfronteret med. Konfliktaspektet i processen er på sin højde,
ja, har endog passeret højdepunktet, set ud fra det fysiske
plans synsvinkel. Denne situation og denne trefoldige påvirk-
ning, som skaber gudesønnernes manifestation, sammenfattes
for os i de rammende ord fra Den gamle Kommentar – ram-
mende, når vi erindrer, at de udtrykker den lange tids smerte i
menneskehedens prøvelse, samt åbningen for mennesket af
døren til det femte naturrige for åndelig væren. Ordene inklu-
derer således i deres betydning det endelige mål, som menne-
sket stræber efter, og den metode, hvorved det når det:

»De hellige fire stiger ned fra de himmelske boliger og dri-
ster sig frem til jordens sfære. Fra det fjerde store plan kon-
trollerer de således kampen.«

»Herren for harmoni, som har sæde i det høje, lader alt
sit [side 359] liv og al sin kraft strømme gennem konflik-
tens område. Fra begyndelsen ser han afslutningen, og hans
hånd, skønt uudgrundelig, stilner ikke smerten og kvalen.
Fred må være målet. Skønhed skal opnås. Han kan således
ikke standse livet og stoppe dets strøm.«

»De mellemste fire, nu udhvilede efter den tidligere
kamp, spænder deres panser og skjuler sig bag den ydre
form. De forlader den fjerde store sfære for harmoni og går
til det mentale plan. Dér befæster de herrens tempel, oply-
ser det med lys og herlighed; derefter vender de deres øjne
mod jorden.«

»De lavere fire antager form mellem de livsvæsener, der
ikke er menneskelige, og de tre grupper af livsvæsener, der
dvæler under tærskelen. De forsøger at sammenføje og
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sammenblande, at bygge bro og sammensmelte. Nu lever
menneskeheden. De højere og de mellemste fire mødes i de
lavere fire på den fjerde store klode.«

»Nu fortsætter kampen. Når de tre grupper af manifeste-
rede fire kan se hinanden i lyset og senere sammenblande
deres kræfter, vil målet nås.«

»På den fjerde klode for handling og i det fjerde udtryks
store cyklus vil denne sammenblanding fuldbyrdes. De la-
vere fire, der er sammensmeltet med de mellemste fire, vil,
mens de endnu befinder sig i form, forlade konfliktens tre-
foldige verden og finde deres bolig inden for den fjerde
sfære, hvorfra de højere styrende fire kom. Sådan vil ledel-
sen blive etableret, herligheden oplevet, Hierarkiets regent-
skab anskueliggjort.«

»Konflikten begyndte i den fjerde race (den atlantiske –
A.A.B.), og bevidsthed fødtes. I den femte race (den ariske
– A.A.B.) vil vendepunktet opleves, og da vil de lavere fire
og de mellemste fire begynde at forene deres kræfter. I den
sjette race vil kampens støv dø hen. De lavere fire, de mel-
lemste fire og de højere fire vil i samklang lovsynge deres
herres herlighed, skønheden i Guds kærlighed, underet om
menneskeligt broderskab. Dette er deres jubelsang.«

[side 360]

Når kraftbanerne er tilpasset, og der er frit samspil af energier
og en koordineret lige kanal mellem de forskellige aspekter af
guddommelighed, da er fuldbyrdelse og skønhed opnået i eso-
terisk forstand (ikke i symbolsk forstand, idet der er forskel
mellem disse to former, hvilket de studerende ville gøre vel i
at notere sig). Dette er temaet for ovennævnte symbolske og
gamle formulering af sandhed og er i virkeligheden en sym-
bolsk profeti. Samme idé er kommet til udtryk i et endnu ældre
og mere rammende udsagn, der må forstås og reduceres til en
mantrisk formel, når den fjerde indvielse tages.
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»Når kræfterne fra de fire, gentaget tre gange, bliver de fire,
da åbenbarer livet af – – – sig i skønhed.«

Det er interessant at bemærke, at den numeriske værdi af det
engelske ord »four« (= fire) er den samme som værdien – taget
bogstav for bogstav – i det engelske ord »force« (= kraft), hvis
man ser bort fra tallet fem. For menneskehedens vedkommen-
de er det den femte energi, der fører til slagmarken, energien
for den skelnende tænkeevne, og når den til sin tid er blevet
anvendt, kontrolleret og omdannet, »resterer kun de fire, og
kraft (force) er borte«. Bemærk nedenstående detalje i talvær-
dierne:

FORCE
6 6 9 3 5. . . . . . 29. . . . . 11 Tallet for adepten, der anven-

der energi.

FOUR
6 6 3 9. . . . . . . 24. . . . . . . 6 Skaberen, der forener det

subjektive og det objektive.

Det ses tydeligt, at ordet force i første gruppe ender isoleret,
idet 5 er tallet for det mentale aspekt og for mennesket. Tallet
9, tallet for indvielse, skjules midt i »force«, men de til højde-
punktet førende tal angiver aktivitet og adskillelse. I den an-
den [side 361] talgruppe kommer aktivitet før tallet 9 for ind-
vielse – dette nital angiver kulminationen. Men femtallet er
udeladt. Mennesket er ikke længere helt menneskeligt eller
isoleret. Det er den fuldkomne fire af de lavere tre og sjælen.
For at udtrykke sandheden ganske enkelt må det erindres, at
menneskeheden, det fjerde naturrige, der er et udtryk af det
fjerde skabende Hierarki af menneskelige monader, føres mod
harmoni gennem instinkt eller impuls, og er således først og
fremmest under påvirkning af den fjerde stråle. Denne harmo-
ni opnås ved at anvende energien fra den femte stråle for vi-
den. Resultatet af erhvervet og anvendt viden er skønhed og
evnen til at skabe. Derpå vil den femte herres stråle blive truk-
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ket tilbage fra den store cyklus, der styrer menneskeheden, og
visdom og intuitiv buddhisk respons vil kendetegne menne-
skeheden. Der består, hvad angår menneskeheden, et nært
samspil i denne store cyklus mellem de to stråleherrer for har-
moni og for viden. I denne numeriske relation mellem fire og
fem kommer tallet ni frem igen, tallet for indvielse. En adept
af femte indvielse har opnået fuldstændig harmoni gennem
korrekt viden. Det finder sted ved fjerde indvielse og vises el-
ler bevises ved den femte.

Et indgående studium af tabellerne over de stråler, der ind-
virker på menneskeheden vil have klargjort, at det drejer sig
om så mange og så forskellige, at emnets kompleksitet er me-
get stort. Der findes talrige påvirkninger, der virker i retning af
at gøre mennesket til det, det er; der er endnu kun begrænset
kendskab til disse påvirkninger. I de tidlige stadier af menne-
skets udvikling er det næsten umuligt for nogen (undtagen en
indviet) at beskæftige sig med de forskellige faser eller blot at
forstå indikationerne af menneskehedens reaktioner på disse
stråler. Men efterhånden som menneskeheden udvikles, og ef-
terhånden som formaspektet mere og mere bliver et bedre og
finere responsapparat og en mere plastisk, sensitiv reflektor af
det indre menneske, bliver definition og analyse lettere. Typer
aftegner sig med større klarhed i deres fremtoning, og stråle-
kvaliteterne begynder at dominere. De styrende strålers præg
kan bemærkes [side 362] mere tydeligt, og evolutionsstadiet
kan erkendes mere nøjagtigt.

Vi kommer nu til de stråler, der styrer menneskehedens ra-
cer. Gennemsnitslæseren ville gøre klogt i at indtage den ind-
stilling, at de hidtidige oplysninger og det, der vedrører race-
mæssige, nationale og cykliske stråler for ham i det mindste er
en interessant hypotese, som kan accepteres intelligent, indtil
den er modbevist. Denne viden må nødvendigvis forblive hy-
potetisk gennem adskillige livsperioder, hvad angår den al-
mindelige studerende. Når vi imidlertid kommer frem til over-
vejelse af de sidste tre punkter i denne del af vor afhandling,
kan det lade sig gøre at kontrollere oplysningerne, at bringe
stråletyperne i indbyrdes forhold og at opdage (ved et studium
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af de kræfter, der er involverede) de karakteristika og stråle-
kræfter, der kommer frem.

Derfor – ved at bevise det, der gælder for den menneskelige
enhed, lægger vi grunden til en godtagelse af den kosmiske,
solare og planetariske viden. Det, der erkendes som sandt i
lille målestok, åbner døren til forståelse af det, der består i
større målestok. »Menneske, kend dig selv« er en betydnings-
fuld nøgle til viden om guddommen og om guddommens vir-
ke.

4. Strålerne for racerne

Læseren må for forståelsens skyld huske på, at okkult set er tre
stråler passive, og fire stråler virker med forskellig grad af ak-
tivitet. Lad os et øjeblik repetere, sådan at denne tanke tydelig-
gøres og forankres i vort sind:

Strålerne et, fire og seks er ikke i manifestation på nuvæ-
rende tidspunkt, men den sjette stråle er stadig mærkbar, end-
skønt den begyndte at aftage i indflydelse for tre hundrede år
siden og dens styrke at svækkes i tilsvarende grad.

Strålerne to, tre, fem og syv er fremdeles magtfulde i deres
styrke. Følgende fremstilling kan give et begreb om disse strå-
leindflydelsers relative »værdier«.

Den tredje stråle har været længst i manifestation, men i
1875 fuldendte den i okkult forstand »sin tilsynekomst, idet
den begyndte [side 363] at vende og således at trække sig til-
bage«. Den er netop begyndt at aftage. Når denne begivenhed
finder sted i forbindelse med en anden energitype, er den
fremkaldte virkning altid af krystalliserende natur og er tilbø-
jelig til at fremkalde »stivnede former, der berettiger til omgå-
ende tilintetgørelse«. Dette forårsager mentale tilstande af stiv
og statisk natur. Konsekvensen er derfor tydelig, idet vi i den-
ne stråles aktivitets senere stadier ser tilkendegivelser af for
eksempel de dogmatiske, sekteriske og teologiske indstillin-
ger, der kendetegner det forfald og det deraf følgende ufrugt-
bare arbejde af de forskellige tankeretninger, som i sin tid
rummede menneskets ideer, og som var tilstrækkelige til at
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hjælpe menneskene i løbet af den periode, hvor de blev ud-
bredt.

Anden stråle har en hurtigt tilbagevendende cyklus. Det
skyldes dens overordentlig store kraft. Eftersom den er vort
solsystems hovedstråle (de øvrige stråler er blot dens aspek-
ter), kunne det siges, at denne stråle i virkeligheden aldrig er
ude af manifestation. Ikke desto mindre forekommer der uaf-
brudt cykler af tiltagende og aftagende kraft, fremkaldt ved
samspillet mellem de stråler, der skaber det, der i de gamle ar-
kiver kaldes »indtrængen af en af de syv brødre, som blokerer
den dør, hvorfra kraften kommer« og »forsvinden af den strå-
lende broder, som fortsætter sin vej og lader en dør åben,
hvorigennem en anden broder kan passere til sin forudbestem-
te mission«. Symbolikken er tydelig. Den anden stråles cykler
er dynamiske og gentages i regelmæssig rytme med fem hun-
drede års mellemrum i løbet af de fem og tyve tusinde år, som
udgør en zodiakal cyklus. Derfor begyndte denne stråles kraft
at aftage i 1825, da kulminationen i dens to hundrede og halv-
treds års tilsynekomst var nået. Det var den gradvise tilbage-
trækning af denne stråle, som førte til væksten af separatismen
i verden, og som fremkaldte de europæiske krige og den store
verdenskrig. Denne stråle vil fortsat aftage i endnu et hundre-
de og fyrre år. Dette betyder ikke nødvendigvis, at fysisk vold
vil tiltage, og at krig vil være en almindelig forekomst. Men-
neskeheden er nu så meget mere modtagelig [side 364] for
stråleindflydelser, at det overvågende Hierarki (gennem egoisk
stimulering af visse nationers sensitivitet over for indre vejled-
ning) kan udligne de mere åbenbare store virkninger. Dette vil
kaste et interessant lys over disse cykliske hændelsers uhyre
betydning.

Den femte stråle er den af strålerne, der sidst kommer i akti-
vitet, og den er først ved at »komme til magten«. Til stadighed
tager den til i styrke, og følgen af dens fulde påvirkning vil
være at vejlede menneskeheden med hensyn til øget viden.
Dens energi indvirker for tiden med voldsom kraft på menne-
skenes sind og tilvejebringer den stimulering, der ligger bag
alle videnskabelige tiltag hen imod sandheden inden for alle
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områder for menneskelig tænkning. Da den også er den stråle,
der styrer det fjerde naturriges personlighedsaspekt, og endvi-
dere er en af de stråler, der bestemmer og betinger vor ariske
race, er dens nuværende kraft usædvanlig stor. Dette punkt må
man omhyggeligt mærke sig, for det forklarer meget af det, vi
kan se hænde i tankeverdenen.

Endvidere er syvende stråle i manifestation og har været det
siden år 1675. Vi vil behandle denne stråle mere detaljeret, un-
der punkt fem: strålerne i cyklisk manifestation.

De sammensmeltede energiers samspil og skønhed er derfor
for tiden stor, idet så mange stråler enten manifesterer sig sam-
tidig eller er i færd med at aftage og derfor ikke helt kan ude-
lades, eller de er ved at nærme sig det stadium, hvor de kom-
mer til syne og fortsætter deres cykliske virke. Kun én stråle er
i dag helt og holdent ude af manifestation og fungerer udeluk-
kende bag kulisserne, og det er første stråle. Hvad menneske-
heden angår, bliver den første stråle mærkbar og dens kraft
dominerende, når stadiet for accepteret discipelskab er nået.
Den tager til i styrke, efterhånden som der opnås fremskridt på
Vejen. På den måde begynder der på den indre side af livet at
samles en stadigt voksende gruppe af dem, der kan fungere
under den første stråles påvirkning. Når tilstrækkeligt mange
menneskesønner kan fungere sådan, vil deres forenede modta-
gelighed udgøre en kanal, [side 365] hvorigennem den første
stråle kan komme i manifestation. Dette er en af Hierarkiets
vigtigste aktiviteter og et af dets mål. Når vi helt forstår virk-
ningen af menneskehedens modtagelighed over for strålernes
indflydelser, vil vi nå frem til erkendelse af en hidtil uopdaget
naturlov. Denne bestemte lov hører ind under verdensherske-
rens – Manuens – område.

Her kan det have interesse at notere sig, at den sjette stråle
styrer prøvestadiets vej og nærer idealismens ild i aspiranten.

Den anden stråle styrer discipelskabets vej og transmuterer
viden til visdom og nærer på samme tid Kristus-livet i hver en-
kelt discipel.

Den første stråle styrer indvielsens vej, idet den tilvejebrin-
ger løsrivelse fra formen og tilintetgørelse af alt, der hindrer,
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samt nærer den dynamiske vilje i den indviede, hvilket vil sæt-
te ham i stand til at foretage de nødvendige skridt hen imod
initiatoren.

I bør her bemærke, at strålerne opdeler sig i to grupper,
dvs.:

1. Aspekt-stråler.. . . Strålerne 1.2.3.. . . . . De større stråler
2. Attribut-stråler. . . Strålerne 4.5.6.7.. . . De mindre stråler

Forskellen mellem disse to grupper beskrives på udmærket
måde i nogle sætninger fra Den gamle Kommentar:

»De syv brødre er alle børn af den samme Fader, men de tre
ældre er præget af Faderens natur. De fire yngre ligner Mo-
deren. De tre ældre sønner går ud i universet af stjerner, og
dér repræsenterer de Faderen. De fire yngre går ud i univer-
set af stjerner og viser naturen af den ene, som Faderen vi-
ste kærlighed.«

Aspekt-strålerne har længere cykler end attribut-strålerne; de-
res rytme er okkult langsom, tiltagende i virkning, og – som
tidsaldrene går – øges deres styrke bestandigt. Attribut-stråler-
ne har kortere cykler og skaber et stabilt hjerteslag og en re-
gelmæssig rytme i solsystemet. De tre aspektstråler kan be-
tragtes [side 366] som legemliggørelser af den inkarnerende
Logos' vilje og hensigt. Attribut-strålerne kan ligeledes betrag-
tes som legemliggørelse af den inkarnerende Logos' kvalitet
og karakter. Symbolsk set er de tre store stråler (under mani-
festation) udtryk for Sol-Logos' egoiske aspekt, mens de fire
attribut-stråler legemliggør hans personligheds aspekt. Ikke
desto mindre må det erindres, at de syv stråler tilsammen ud-
gør manifestationen i form af det, Gud er, og målet for den
guddommelige hensigt. De studerende bør lægge sig disse
punkter på sinde, når de studerer strålerne og deres cykliske
indflydelse på menneskeheden. I må huske, når en større stråle
er i manifestation, så vil den guddommelige hensigt, det uni-
verselle mål og Planen træde frem med større klarhed, og I kan
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forvente hændelser i racemæssig udvikling. Når en mindre
stråle gør sig mærkbar, vil det resultere i tiltagende psykisk
sensitivitet, og der vil fremkomme et formliv, der vil give
stærkere udtryk for den guddommelige natur end for den gud-
dommelige Plan.

Denne sandhed kan også bringes i anvendelse i forbindelse
med den enkeltes udvikling, idet den styrer og bestemmer
hans evolutionære vækst, set ud fra formål eller kvalitet. Livs-
forløb, der er viet til at udfolde en hensigt, vil have en anden
betoning og natur end de livsforløb, der har til formål at ud-
vikle karakter og kvalitet. Dette er et psykologisk punkt af vir-
kelig betydning.

Ovenstående udsagn er et af de mest betydningsfulde og
vigtige, der endnu er meddelt i denne afhandling, og det fortje-
ner omhyggelig overvejelse. Den virkelige betydning er natur-
ligvis særdeles vanskelig at opfatte, men den generelle mening
kan erkendes og forstås af den søgende studerende. Aspekt-
strålerne er først og fremmest årsag til, at Planen udvikler sig.
Attributstrålerne er årsag til udvikling af guddommens kvalite-
ter. Dette gælder den solare Logos, et menneske, den planeta-
riske guddom og menneskeheden som helhed.

Et eksempel på denne sandhed ses tydeligt i forbindelse
med den ariske race og de to stråler, der styrer og kontrollerer
dens skæbne. Den tredje stråle for intelligent aktivitet og til-
pasning [side 367] styrer menneskehedens hele livsforløb, og
gennem denne dominans kan vi se virkeliggørelsen af Guds
plan, som er den endelige sammensmeltning af ånd og materie
gennem evolutionen af menneskets sjæl. Resultatet af denne
sammensmeltning kan kort sammenfattes i følgende tre ud-
sagn:

1. En udbredt interesse for sjælen – hvilket sluttelig vil føre til
erkendelse af sjælen – som en følge af ovennævnte fusion
og sammensmeltning.

2. Forståelsen af substansens guddommelighed og erkendel-
sen af den kendsgerning, at materie er Guds ydre klædning.
Dette vil kendetegne den ariske races intellektuelle resultat.
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3. Guds plan, at menneskeheden skal beherske materien på det
fysiske plan, når i den ariske race et fuldkommenhedens
højdepunkt. Menneskets kontrol over de elektriske kræfter
på det fysiske plan er et fremragende eksempel på dette.

Disse tre betydningsfulde udviklingstrin angiver den tredje
stråles aktivitet i løbet af den tidsperiode, hvorunder den ari-
ske race bryder frem fra den almindelige racemæssige bag-
grund, udvikler sig efterhånden som generationerne passerer
og toner bort igen, sådan som alle racer gør. Ved denne proces
går de sjæle, som har fået udbytte af erfaringen under den ra-
cemæssige manifestation, videre til en anden og højere race, i
dette tilfælde sjette rodrace. Dette er de større resultater. Der
er mange mindre resultater, der går i retning af at fuldkom-
mengøre den guddommelige hensigt for racen. Denne hensigt
gælder kun en relativ fuldkommenhed og ikke den endelige
fuldbyrdelse. Den racemæssige fuldkommenhed, der vil blive
opnået som et resultat af tredje og femte stråles virksomhed,
vil for eksempel kun delvis kunne ses ud fra den syvende rod-
races synsvinkel, men det vil ligge langt over det, der opnåe-
des under den atlantiske eller fjerde rodrace, som var under
den dominerende indflydelse af anden og sjette stråle. Blom-
sten fra enhver race samt de, som garanterer dens resultater,
findes blandt mestrene, de indviede [side 368] og de disciple,
som i enhver race når det mål, deres sjæle har sat sig. Læseren
må huske, at adeptskabets mål til stadighed ændres, og at
adepter fra den ariske race vil være længere fremme i udvik-
ling og i mere intellektuel retning end de, der nåede dette trin
under den atlantiske race. Derfor bliver kravene for den nuvæ-
rende race med hensyn til at betræde discipelskabets vej større
og større og mere vanskelige, efterhånden som århundrederne
går. Samtidig sker der en udvikling af de evner som aspiranten
besad, da han indledte den opgave, det er at opnå discipelskab,
og hans udrustning bliver mere og mere hensigtsmæssig, så-
dan at den står mål med den lejlighed, der tilbydes. Bøger som
I Forgården og Discipelskabets Vej af Annie Besant angiver
kravene til prøvestadiets vej, men ikke til discipelskabets vej.
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En afhandling om Hvid Magi giver de fornødne data til dem,
som i vore dage betræder discipelskabets vej. I de nævnte tre
bøger kan I finde kravene til de to stadier på Vejen for bevidst
udvikling.

Ejendommeligt nok var den første stråle aktiv i lemurisk
tid. Det var som følge af en særlig ordning eller indsats fra det
planetariske Hierarkis side. Ved den syvende stråles hjælp gik
det fornødne arbejde fremad. Samtidig med individualiserin-
gen af menneskeheden bragtes en tredje stråle, den femte, i
funktion, og på den måde tilvejebragtes ved den første, syven-
de og femte stråles forenede bestræbelse den store fusion af
menneskehedens højere og lavere aspekter. Det er interessant
at notere sig, at den sekundære stråleindflydelse for den ariske
race for tiden er den femte stråle, der således sammenkæder
den ariske og den lemuriske civilisation. Begge var og er
stærkt materialistisk indstillede civilisationer, men den lemuri-
ske var materialistisk, fordi Hierarkiets hele opmærksomhed
var rettet mod udviklingen af det fysiske menneske, mens op-
mærksomheden i dag ikke er rettet mod menneskets fysiske
udvikling, men mod en stræben efter at sætte mennesket i
stand til at kontrollere de fysiske kræfter på planeten. Et ret
slående eksempel på ligheden i strålekræfterne bør bemærkes
her. I Lemurien var den tids yoga, [side 369] der fremkaldte
den nødvendige enhed eller forening (der gik forud for den
tids indvielse), hatha yoga, yogaen for det fysiske legeme.
Denne form for yoga gav den indviede den fornødne fysiske
kontrol – en kontrol, der for menneskehedens vedkommende i
dag er så fuldkommen, at den nu er automatisk og er gledet
under bevidsthedens tærskel. I de store cykliske rekapitulatio-
ner, der uophørligt finder sted, ser vi i dag i vor ariske race, at
menneskenes opmærksomhed i stor udstrækning koncentrerer
sig om fysisk fuldkommenhed, sport, atletik, dans og fysisk
pleje. Det er den cykliske virkning fra de samme strålekræfter,
der igen indvirker på menneskeheden.

Indvielsesmålet er i dag en mental enhed. Ikke desto mindre
fremkalder den fysiske reaktion på strålekræfterne en højere
form for hatha yoga eller fysisk koordination. Disse punkter
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vil blive belyst yderligere.
Den sekundære indflydelse, som fører den ariske race frem-

ad, er den femte stråle for konkret viden eller videnskab. Den-
ne stråle var, som vi har set, en af de stråler der tilvejebragte
individualiseringen for millioner af år siden og bragte således
menneskeheden ind på Vejen tilbage. Denne stråle kommer at-
ter til magten, og skønt den har haft mange aktive cykler siden
lemurisk tid, har ingen af dem haft en så uhindret dominans
som den nuværende. Heraf kommer det enkelte menneskes
styrke i vor tid; heraf kommer vanskeligheden, men også mu-
ligheden. Den er strålen for kvalitet, og dens mål er at stimu-
lere tilegnelsen af viden og væksten af menneskets intellekt,
som er redskabet for en usædvanlig sensitivitet, der fremkalder
øget gudserkendelse.

Det kunne siges, at den femte stråles virkning i lemurisk tid
var at stimulere den instinktive natur. Dette gav erkendelse af
guddommens formnatur. Instinktet begyndte under den atlanti-
ske tid gennem den anden stråles påvirkning at smelte sammen
med intellektet, og der udvikledes det aspekt i menneskets na-
tur, der (i teosofiske bøger) kaldes kama-manas. Dette udtryk
betyder ganske enkelt en blanding af begær-følelse-lavere tæn-
keevne, [side 370] – en ejendommelig syntese, der karakterise-
rer gennemsnitsmennesket i dag og fører til dets komplicerede
problem. Denne udvikling gav mennesket en anden type er-
kendelse. Det blev bevidst om det sansende univers; det blev
sensitiv over for Guds kærlighed og registrerede en iboende
reaktion over for Guds hjerte. I dag sker der under den femte
stråles påvirkning en hurtig vækkelse af intellektet; instinktet
synker under bevidsthedens tærskel; kama-manas er ikke læn-
gere det vigtige kendetegn for verdens disciple. Intellektet
(konkret og abstrakt, lavere og højere) er i stadig udvikling, og
efterhånden som det udvikles, begynder guddommens vilje,
hensigt og plan at tage form i menneskenes tanker. De sekun-
dære virkninger af denne udvikling er evnen til at organisere
og til at arbejde individuelt med bestemte mål. Dette tilkende-
gives i dag af de enkelte mennesker inden for alle områder af
menneskelig aktivitet. De udviser evne til at opfatte Guds plan
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og til at samarbejde; de ser i store træk den guddommelige
hensigt og forstår som aldrig tidligere den store evolutionære
plan. Menneskene bygger nu på fremtiden, fordi de har skim-
tet fortiden og anet visionen.

Senere vil vi igen få en overgangsperiode analog med den
periode, hvori kama-manas blev udviklet, og da vil hele racen
være udtryk for en udviklet syntese af intellekt-intuition, hvil-
ket går forud for det fremskredne stadium, der vil komme ved
slutningen af næste rodrace, den sjette. Dette bringer os til en
periode, der er ti millioner år længere fremme, hvor intellektet
på sin side er gledet under bevidsthedens tærskel, ligesom i sin
tid instinktet. Intellektet vil da virke automatisk, ligesom men-
neskets instinktive natur gør det, og racen vil være intuitiv.
Det vil i virkeligheden betyde, at det femte naturrige vil mani-
festeres på jorden, og at Guds rige (som de kristne kalder det)
vil være kommet. Dette vil udgøre en begivenhed lige så be-
tydningsfuld som det fjerde naturriges komme, da menneskene
kom til syne på jorden. Den næste store race (den sjette) vil
blive styret af anden og fjerde stråle, og således vise en relati-
on mellem fjerde rodrace, den atlantiske, og sjette rodrace.
Med hensyn til bevidsthed kan dette [side 371] udtrykkes som
en relation mellem en astral-emotionel udvikling og en intui-
tiv-buddhisk udvikling. Den sidste race vil blive styret af før-
ste, syvende og anden stråle.

Jeg tror, jeg har nævnt så meget om dette vanskelige emne,
som kan opfattes. Opstillingen over de stråler, der styrer racer-
ne, ser således ud:

Lemuriske race.. . . . . . . Stråle 1.7.5.
Atlantiske race. . . . . . . . Stråle 2.6.
Ariske race. . . . . . . . . . . Stråle 3.5.
Sjette race.. . . . . . . . . . . Stråle 2.4.
Syvende race. . . . . . . . . Stråle 1.7.2.
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5. Strålerne i cyklisk manifestation

Vi skal nu betragte de kræfter, der for tiden er virksomme, og
som derfor er af største interesse i forbindelse med det, jeg nu
vil sige. Som det første kan det fremføres, at hovedproblemet i
dag skyldes den kendsgerning, at to meget stærke stråler er
virksomme på samme tid. Endnu er deres virkning så ligeligt
afbalanceret, at der er skabt en situation, som i de gamle arki-
ver beskrives med følgende ordlyd: »En splittelsens tid, hvor
bjergene, der hidtil har givet ly, styrter sammen fra deres høj-
der, og menneskenes stemmer forsvinder i braget og tordenen
fra faldet«. Sådanne perioder opstår kun sjældent og med lan-
ge mellemrum, og hver gang de kommer, indledes en særdeles
betydningsfuld periode af guddommelig aktivitet; gamle ting
forsvinder fuldstændigt, dog genoprettes urgamle afgrænsnin-
ger. Den syvende stråle for ceremoniel orden eller ritual er ved
at komme i manifestation. Den sjette stråle for idealisme eller
abstrakt vision er langsomt ved at forsvinde. Den syvende
stråle vil bringe det til udtryk, der blev set samt det, der ud-
gjorde idealerne i den forudgående cyklus med den sjette strå-
les aktivitet. Én stråle forbereder vejen for en anden stråle, og
forudsætningen for, hvilken stråle, det er, der kommer i mani-
festation, afhænger af [side 372] Planen og den guddommelige
hensigt. Det er sjældent, at to stråler følger hinanden i num-
merorden, sådan som det nu er tilfældet. Når det sker, følger
virkning hurtigt årsag, og dette kan i dag skabe grundlag for et
sikkert håb.

a. Den sjette stråle, der er på vej ud

Den sjette stråles påvirkning tjente til at drage menneskenes
sind hen imod et ideal, såsom individuel opofrelse eller tjene-
ste, og den mystiske vision var periodens høje vandstands-
mærke; utallige vejledende mystikere i occidenten og orienten
stod frem. Den syvende stråles påvirkning vil til sin tid skabe
magikeren, men i denne tidsalder vil magikeren i overvejende
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grad tilhøre skaren af hvide magikere (til forskel fra den atlan-
tiske periode, hvor overvægten lå på det selviske eller på den
sorte magi). Den hvide magiker arbejder med naturens kræfter
og fører dem tilbage til den fremskredne menneskeheds kon-
trol. Dette kan allerede nu ses virkeliggjort gennem aktiviteten
hos de videnskaber, som den sidste del af forrige århundrede
og den forløbne del af det tyvende århundrede har skabt. At en
stor del af deres magiske virke har været ledet ind i selviske
kanaler på grund af tendensen i denne materialistiske tidsalder,
og at mange af deres kloge og sande opdagelser inden for
energiens område i dag er tilpasset formål, der tjener menne-
skenes had eller kærlighed til selvet, er ligeledes sandt. Men
dette modvirker på ingen måde det under, som deres præsta-
tioner er. Når motivet transmuteres fra ren videnskabelig inter-
esse til kærlighed for den guddommelige åbenbaring, og når
tjeneste for menneskeheden er den drivende kraft, da vil vi op-
leve den sande, hvide magi. Som følge heraf er det nødven-
digt, at mystikeren bliver okkultist, og at nutidens aspirant
skoles til rette motiver, til tankekontrol og til broderkærlighed,
– der altsammen må og skal ytres gennem harmløshed. Den
stærkeste kraft i verden i dag er harmløshed. Jeg taler ikke om
ikke-modstand, men om den positive mentale indstilling, der
ikke frembringer onde tanker. Den, der ikke tænker [side 373]
ondt, og som ikke skader nogen, er borger i Guds rige.

Nedennævnte relationer mellem sjette og syvende stråle bør
være helt klart opfattet, og de studerende må forstå relationen
mellem den umiddelbare fortid og den nærmeste fremtid og i
denne relation se virkeliggørelsen af Guds plan og den kom-
mende frelse af racen:

a. Den sjette stråle nærede visionen.
Den syvende stråle vil materialisere det, visionen åbenbare-
de.

b. Den sjette stråle skabte mystikeren, som er kulminationen
for aspiranten.
Den syvende stråle vil udvikle magikeren, der virker inden
for den hvide magis område.
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c. Den sjette stråle førte som en del af den evolutionære plan
til adskillelser, til nationalisme og til sekterisme på grund af
tænkeevnens selektive natur og dens tendens til at opdele
og adskille.
Den syvende stråle vil føre til fusion og syntese, idet dens
energi er af en type, der forener ånd og materie.

d. Den sjette stråles aktivitet førte til dannelsen af skarer af di-
sciple, som arbejdede i grupper, men ikke i nær relation og
med tendens til indbyrdes uenighed på grund af personlig-
hedsreaktioner.
Den syvende stråle vil skole og igangsætte gupper af ind-
viede, der arbejder i nær overensstemmelse med Planen og
med hinanden.

e. Den sjette stråle bragte følelsen af dualitet til en menneske-
hed, der betragtede sig selv som en fysisk enhed. De akade-
miske materialistiske psykologer er eksponenter for denne
indstilling.
Den syvende stråle vil indlede følelsen af en højere enhed;
for det første følelsen af en integreret personlighed, hvad
angår masserne, og for det andet følelsen af en fusion af
sjæl og legeme, hvad angår verdensaspiranterne.

f. Den sjette stråle differentierer det aspekt af den universelle
[side 374] energi, som vi kender som den moderne elektri-
citet, og som skabtes for at tjene menneskets materielle be-
hov.
Den syvende stråle vil gøre mennesket fortrolig med den
type af elektriske fænomener, der frembringer koordination
af alle former.

g. Den sjette stråles påvirkning skabte i menneskenes sind ud-
viklingen af følgende kundskaber:

1. Viden om det fysiske plans lys og elektricitet.
2. Blandt verdens esoterikere og spiritualister viden om det

astrale lys.
3. Interesse for oplysning, både fysisk og mentalt.
4. Astrofysik og de nyere astronomiske opdagelser.
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Den syvende stråle vil ændre de teorier, som racens frem-
skredne tænkere har fremsat, til kendsgerninger i de fremti-
dige uddannelsessystemer. Uddannelse og øget forståelse
for oplysning inden for alle områder vil sluttelig blive be-
tragtet som synonyme idealer.

h. Den sjette stråle belærte om betydningen af opofrelse, og i
denne lære var korsfæstelsen et enestående tegn for de ind-
viede. Filantropi var for den fremskredne del af menneske-
heden udtryk for samme lære. Det tågede ideal om ganske
enkelt »at være venlig« er samme motivation tilpasset de
ikke-tænkende masser.
Den syvende stråle vil føre begrebet om gruppetjeneste og
offer til de kommende indviedes bevidsthed. Dette vil ind-
lede tidsalderen for »guddommelig tjeneste«. Visionen om
den enkeltes bidrag til offer og tjeneste, til gruppen og til
gruppeidealet, vil i den nye tidsalder være målet for masser-
ne af fremskredne tænkere, mens broderskab vil være nøg-
leordet for resten af menneskehedens bestræbelser. Disse
ord har en større mening og betydning, end nutidens tænke-
re kan vide og forstå.

i. Den sjette stråle fremmede væksten af individualismens
ånd. Grupper eksisterer, men det er grupper af individuelle,
som er samlet om en enkelt person. [side 375]
Den syvende stråle vil nære gruppeånden og grupperytmen;
gruppens mål og gruppens rituelle virke vil udgøre den ydre
tilkendegivelse.

j. Den sjette stråles indflydelse gav menneskene evnen til at
erkende den historiske Kristus og til at udvikle strukturen
for den kristne tro, farvet af visionen om en kærlighedens
store søn, men kvalificeret af en udpræget militant indstil-
ling og separatisme som følge af snæver idealisme.
Den syvende stråle vil give mennesket evnen til at erkende
den kosmiske Kristus og til at skabe den fremtidige viden-
skabelige religion om lyset, hvilket vil sætte mennesket i
stand til at fuldbyrde budskabet fra den historiske Kristus
om at lade dets lys udstråle.

k. Den sjette stråle skabte de store idealistiske religioner med
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deres vision og deres nødvendige begrænsning, – en be-
grænsning, der er nødvendig for at beskytte unge sjæle.
Den syvende stråle vil befri de udviklede sjæle fra barne-
kammeret og indlede den videnskabelige forståelse af den
guddommelige hensigt, der vil give næring til den kom-
mende religiøse syntese.

l. Den sjette stråles påvirkning har været at fremme de separa-
tistiske instinkter, – dogmatisk religion, videnskabelig sag-
lig nøjagtighed, tankeretninger med deres doktrinære bar-
rierer og eksklusivitet samt kulten om patriotisme.
Den syvende stråle vil berede vejen for erkendelsen af det
større vidsyn, der vil materialisere sig som den nye ver-
densreligion, der vil betone enhed men udelukke ensartet-
hed; den vil forberede den videnskabelige teknik, der vil
påvise det universelle lys, som enhver form tilslører og
skjuler, samt forberede den internationalisme, der vil kom-
me til udtryk som praktisk broderskab og som fred og god
vilje mellem folkeslag.

Jeg kunne fortsætte med at fremhæve disse relationer, men jeg
har opremset tilstrækkeligt til at vise skønheden i den forbere-
delse, [side 376] den sjette store herre for idealisme har ydet i
arbejdet for den syvende herre for ceremoniel.

b. Den syvende stråle, der er på vej ind

Her vil det have betydning i nogen grad at forklare den idé,
der ligger bag ceremoniel og ritual. Der findes for tiden megen
modstand mod ceremonier, og mange gode og velmenende
mennesker mener, at de er vokset fra og har hævet sig over ri-
tual. De roser sig af at have nået den såkaldte »frigørelse«, idet
de glemmer, at det kun er følelsen af individualitet, der tillader
denne indstilling, og at intet gruppearbejde nogen sinde er mu-
ligt uden en eller anden form for ritual. Derfor er vægringen
ved at tage del i en fælles handling ikke tegn på en frigjort
sjæl.

Det store hvide Broderskab har sine ritualer, men det er ri-
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tualer, der som mål har at indlede og støtte forskellige af Pla-
nens aspekter og dens forskellige cykliske aktiviteter. Hvor
disse ritualer eksisterer, men hvor betydningen (der ifølge sa-
gens natur er til stede) forbliver skjult og ikke erkendes, vil
der som konsekvens vise sig en stillestående og ligegyldighe-
dens ånd samt interessetræthed for former og ceremonier. Men
hvor det tilkendegives, at ritual og organiserede ceremonier
ganske enkelt er tegn på, at der værnes om kræfter og energier,
da er ideen konstruktiv i sin fremstilling, samarbejdet med
Planen muliggøres, og hensigten med hele den guddommelige
tjeneste begynder at vise sig. Al tjeneste styres af ritual.

Den syvende stråles komme vil føre til denne ønskede fuld-
byrdelse, og de mystikere, der skoler sig i teknikken for okkult
motiv og i den skolede magikers metoder, vil opleve, at de
mere og mere samarbejder intelligent med Planen og tager del
i de fundamentale ritualer, der er enestående på grund af deres
kraft til at:

a. udnytte planetens kræfter til tjeneste for menneskeheden,
b. udsende sådanne energier, der i det ene eller andet naturrige

[side 377] vil frembringe ønskede eller velsignelsesrige
virkninger,

c. samle og fordele på ny de energier, der er til stede i alle for-
mer i de forskellige riger under det menneskelige,

d. helbrede gennem en videnskabelig metode, at forene sjæl
og legeme,

e. fremkalde indre oplysning ved den rette forståelse af lysets
energi,

f. udvikle det kommende ritual, der sluttelig vil åbenbare den
sande betydning af vand, hvilket vil revolutionere dets an-
vendelse og for mennesket åbne en fri adgang til det astrale
plan. Dette plan er planet for begær, for den emotionelle na-
tur, og dets symbol er vand. Den kommende Vandbærer-
tidsalder vil åbenbare for mennesket (og således også lette
den syvende stråles arbejde), at dette plan er dets naturlige
hjem på dette udviklingstrin. Nutidens masser er helt og
holdent, men ubevidst, polariseret på dette plan. De skal
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blive bevidst klar over deres aktivitet. Mennesket står på
grænsen til at befinde sig i normal vågen tilstand på det
astrale plan, og denne nye udvikling vil blive tilvejebragt
gennem videnskabelige ritualer.

Den sjette stråles påvirkning forårsagede, at den moderne vi-
denskab om psykologi blev til, og denne videnskab har været
denne stråles fuldbyrdende herlighed. Den syvende stråles på-
virkning vil føre den unge videnskab frem til modenhed. Tro-
en på sjælen er blevet vidt udbredt under den sjette stråles pe-
riode. Viden om sjælen vil blive følgen af den syvende stråles
tiltagende aktivitet samt den hjælp, der ydes af de energier, der
frigøres under den kommende Vandbærer-tidsalder.

Den nye og esoteriske psykologi vil til stadighed udvikles.
Derfor vil det være indlysende, at En afhandling om Hvid Ma-
gi har en afgørende syvende stråle betydning, og at denne Af-
handling om de Syv Stråler ligeledes er fremkommet i en be-
stræbelse på at tydeliggøre de kommende åndelige påvirknin-
ger. En af de første lektier, som menneskeheden vil lære under
den syvende [side 378] stråles stærke påvirkning, er, at sjælen
kontrollerer sit redskab, personligheden, gennem ritual eller
gennem en fast, regelmæssig rytme, idet rytme i virkeligheden
er det, der betegner et ritual. Når aspiranter til discipelskab på-
lægger deres liv en rytme, kalder de det disciplin, og de føler
sig lykkelige derved. Det grupper gør, der er samlet for at ud-
føre et hvilket som helst ritual eller en ceremoni (det være sig
kirkeritual, frimurervirke, regelbundet rutine i hær og flåde
eller i forretningsorganisationer, i et velfungerende hjem, ho-
spital eller en forlystelse etc.), er af lignende natur, idet der på-
lægges de deltagende en samtidig medvirken, en identisk for-
pligtelse eller et ritual. Ingen på denne jord kan undgå ritual
eller ceremoni, idet solopgang og -nedgang pålægger et ritual,
årenes cykliske gang, den stærke pulseren i de store befolk-
ningscentre, ankomst og afgang af tog, skibe og post samt de
regelmæssige udsendelser fra radiostationerne, – alt dette tvin-
ger menneskeheden ind i en rytme, uanset om det opfattes så-
dan eller ej. De nuværende store eksperimenter med hensyn til
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national standardisering og ensretning er også udtryk for disse
rytmer, eftersom de viser sig gennem masserne i hver nation.

Ingen undgår processen for ceremoniel levevis. Den erken-
des ubevidst, følges blindt og udgør den store orden i selve li-
vets rytmiske åndedrag. Guddommen arbejder med ritualer og
er underkastet universets ceremonier. De syv stråler kommer i
aktivitet og aftager igen under den rytmiske og rituelle impuls
fra det guddommelige livsvæsen. Sådan opbygges Herrens
tempel ved bygmestrenes ceremoni. Ethvert naturrige er un-
derkastet rituel erfaring og ceremonierne for cyklisk udtryk.
Imidlertid kan kun den indviede forstå disse. Enhver myretue
og enhver bikube er ligeledes opstået ved instinktive ritualer
og rytmiske impulser. Den nye videnskab om psykologi kunne
udmærket beskrives som videnskaben om ritualer og rytmer
for legemet, for den emotionelle natur og for de mentale pro-
cesser, eller videnskaben om de ceremonier (iboende, medfød-
te eller pålagte af selvet, [side 379] af forholdene og af omgi-
velserne), der påvirker den mekanisme, gennem hvilken sjæ-
len fungerer.

Det er interessant at bemærke, hvordan den sjette stråle, der
i menneskene fremkaldte følelsen af separatisme og af en ud-
præget individualisme, har beredt vejen for den organiserende
kraft fra den syvende stråle. Det er næsten (symbolsk set), som
om de styrende, der skulle indlede reorganiseringen af verden
ved at forberede den for den nye tidsalder, var skolet og forbe-
redt til deres opgave af den nu aftagende påvirkning. I dag fo-
regår der i så at sige enhver stor nation en form for hovedren-
gøring som forberedelse til den kommende åbenbaring, og de
styrende og diktatorerne, der støtter denne omstilling og til-
pasning, er de eksperter, som enhver nations genius har frem-
bragt for at tage sig af de ekstraordinære problemer, der tynger
nationerne. For størstepartens vedkommende er det syvende
stråle personer, hvis opgave det er at reorganisere verden som
helhed efter de nyere retningslinjer. De er i virkeligheden ef-
fektive dygtige eksperter, som er inkarneret for at tage sig af
interne sager og for at indlede den proces, der vil fjerne de
faktorer, som hindrer den pågældende nation i at fungere som
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en helhed, som en enhed, integreret og sammenhængende. Det
er den manglende indre harmoni og syntese, som forårsager
disse indre vanskeligheder og denne uorden, og som (hvis de
fortsætter længe) hindrer en nation i at kunne yde noget til na-
tionernes verden, hvilket igen fører til, at den pågældende na-
tion bliver så disharmonisk, at de forkerte mennesker kommer
til magten, og at der lægges vægt på de forkerte aspekter af
sandheden. En forstyrret, uharmonisk national enhed er en
trussel for nationernes venskabelige samkvem, og derfor må
hver enkelt nation rengøre sit hus og foretage omlægninger,
førend Nationernes Forbund kan blive en fuldbyrdet kendsger-
ning.

Den nye æra er imidlertid på vej, og intet kan hindre det,
som stjernerne dekreterer, og som Hierarkiet af vejledende
tænkere som følge heraf forudser. De nye ledere, som efterføl-
ger de nuværende [side 380] diktatorer og magter, vil overtage
ledelsen omkring år 1955, og de vil være syvende stråle aspi-
ranter og disciple i langt de fleste tilfælde; deres evner med
hensyn til integration og fusion på rette måde vil da hurtigt til-
vejebringe den fornødne internationale forståelse.

Det spørgsmål kan dukke op i jeres tanker, om hvorvidt en
sådan profeti virkelig vil gå i opfyldelse. Hvis den ikke går i
opfyldelse, vil da ikke denne kendsgerning modvirke meget af
det, jeg har udtalt, og stemple mig som upålidelig? Lad mig
besvare dette spørgsmål ved at gøre opmærksom på, at de af
os, der forudser, hvad der kan og bør finde sted, udmærket er
klar over, at tidsfaktoren måske bliver en anden end angivet,
men at profetiens fuldbyrdelse er uundgåelig. Årsagen vil da
være, at de, som har fået overdraget opgaven, ikke menneske-
ligt evner at reagere enten korrekt eller til rette tid. Disse in-
karnerende syvende stråle aspiranter og disciple kan gøre fejl
og kan udføre deres opgaver på en sådan måde, at der opstår
forsinkelse. De har tilladelse til at få de generelle træk i deres
opgave overdraget af deres egen sjæl, som arbejder under in-
spiration af de store og frigjorte sjæle, som vi kalder visdom-
mens mestre, men der består ingen tvang under Planen og in-
gen tvungen og foreskreven tjeneste. Resultatet af de kom-
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mende betydningsfulde år vil for en stor del være afhængig af
det arbejde, der udføres af alle, der måtte være tilsluttet (selv i
ringe grad) den nye gruppe af verdenstjenere. Såfremt den of-
fentlige mening belæres om de nye idealer, vil styrken i den
voksende tidevandsbølge i høj grad lette arbejdet for disse sy-
vende stråle ledere og vil for dem i nogle tilfælde udgøre den
mindste modstands vej. Fejlslag vil derfor hvile på skuldrene
af verdens aspiranter og disciple og vil ikke betyde unøjagtig
profeti eller misfortolkede astrologiske tendenser. Under alle
omstændigheder er det profeterede mål uundgåeligt, men tids-
punktet for dette mål hviler i hænderne på den vakte menne-
skehed. Tidsforskellen vil kun ligge mellem et hundrede og tre
hundrede år. Impulsen hen imod syntese er nu for stærk til at
kunne forsinkes i længere tid. [side 381]

Frimurer-broderskabet vil under indflydelse af den syvende
stråle indlede en ny og udtalt åndelig aktivitet, og det vil be-
gynde at nærme sig sin sande funktion og at opfylde sin længe
forudsete skæbne. Et punkt vil det her være af interesse at no-
tere sig. I løbet af den sjette stråles aktive periode antog bro-
derskabet en stivnet og sekterisk indstilling, ligesom mange
andre grupper. De blev fanget i materialismens snare, og gen-
nem århundreder har den ydre forms betydning i frimurernes
øjne været større end den indre åndelige betydning. Man har
lagt vægt på symboler og allegorier, mens man ganske glemte
det, de skulle overbringe og åbenbare for den indviede. Op-
mærksomhedens tendens og hovedvægten i en frimurer-loge
har også været stærkt rettet mod stormesterens funktion og
placering og ikke mod den indre betydning af arbejdet på
templets gulv. Logen er ikke blevet betragtet som en integreret
fungerende enhed. Dette må ændres og vil blive ændret, og
styrken og effektiviteten i logearbejde og ceremoniel vil blive
tilvejebragt. Man vil opleve, at den sande betydning af arbej-
det og anvendelsen af ordet ligger i regelmæssigheden af ri-
tualer og i de ordinerede ceremoniers helliggjorte formalitet.
Den kommende æras gruppearbejde, kraft og organiseret, syn-
teseskabende ritualistisk aktivitet vil påvirke frimureriet meget
stærkt, idet betydningen af en central dominerende skikkelse
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toner bort sammen med den sjette stråles indflydelse og der-
ved forstås logens sande åndelige arbejde og funktion.

Den syvende stråles vigtigste kosmiske funktion er at udfø-
re det magiske arbejde med at forene ånd og materie for at
skabe den manifesterede form, gennem hvilken livsvæsenet
kan åbenbare Guds herlighed. De studerende gør klogest i at
stoppe op her og blade tilbage til den del af denne afhandling,
hvor jeg omtalte den syvende stråles herre, hans navne og hans
formål, og læse det på ny. Når dette er gjort, vil I tydeligt se, at
et af resultaterne af den intensiverede nye påvirkning vil være
videnskabens erkendelse af bestemte virkninger af og karakte-
ristika for det arbejde, der bliver fuldført. Dette kan allerede
ses af det arbejde, [side 382] der er udført af videnskaben i
forbindelse med mineralverdenen. Som vi kunne konstatere
tidligere i denne bog, styres mineralriget af den syvende stråle,
og opdagelsen af materiens radioaktivitet kan tilskrives denne
indkommende stråles kraft. Den syvende stråle udtrykker sig i
mineralriget gennem frembringelse af udstråling, og vi vil op-
leve, at disse udstrålinger (hvoraf mange endnu mangler at bli-
ve opdaget) mere og mere vil blive bemærket, deres virkninger
forstået, og deres kræfter opfattet. Et punkt er endnu ikke er-
kendt af videnskaben, og det er, at disse udstrålinger er cykli-
ske i deres fremkomst; under indflydelse af den syvende stråle
har det været muligt for mennesket at opdage og arbejde med
radium. Radium har altid været til stede, men ikke altid aktivt
på en sådan måde, at vi var i stand til at opdage det. Det var
under den indkommende syvende stråles påvirkning, at frem-
komsten af radium blev muliggjort, og det er gennem denne
samme påvirkning, at vi vil opdage nye kosmiske stråler. De
er ligeledes altid til stede i vort univers, men de benytter sub-
stansen af den indkommende stråleenergi som den vej, ad
hvilken de kan nå frem til vor planet og på den måde blive
åbenbaret. Det er mange tusinde år siden, at det, der nu stu-
deres som kosmiske stråler (opdaget af Millikan), havde en af-
gørende virkning på vor planet, og dengang var femte stråle
ikke aktiv, som den er nu. Derfor var videnskabelig viden om
deres aktivitet ikke mulig.
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Andre kosmiske stråler vil indvirke på vor jord, efterhånden
som den syvende stråles aktivitet tager mere og mere til, og
følgen af deres påvirkning vil blive at lette fremkomsten af
nye racetyper og frem for alt at tilintetgøre det slør eller væv,
der adskiller den synlige og håndgribelige verden fra den
usynlige og uhåndgribelige verden, den astrale verden. Lige-
som der findes et slør, der kaldes »det æteriske væv«, som ad-
skiller de forskellige kraftcentre i det menneskelige legeme og
beskytter hovedcentrene fra den astrale verden, sådan findes
der et adskillende væv mellem den fysiske og den astrale ver-
den. Dette væv vil langsomt og sikkert blive tilintetgjort ved
de kosmiske strålers indvirken [side 383] på vor planet. Det
æteriske væv, som findes mellem centrene i rygsøjlen, og som
findes ved issen (til beskyttelse af selve hovedcentret) tilintet-
gøres i menneskets mekanisme ved aktiviteten fra visse kræf-
ter, der er til stede i den mystiske ild, som vi kalder kundalini-
ilden. De kosmiske stråler, som den moderne videnskab ved
eksisterer, udgør aspekter af den planetariske kundalini, og de-
res virkning vil være den samme i den planetariske Logos' le-
geme, jorden, som i det menneskelige legeme; det æteriske
væv mellem det fysiske og det astrale plan befinder sig i en til-
intetgørelsesproces, og det er denne hændelse, de sensitive i
verden og spiritualisterne profeterer som forestående.

Meget af dyb interesse er ved at bryde frem som et resultat
af den syvende stråles aktivitet. For det første, skønt dyreriget
kun reagerer ret begrænset på denne type påvirkning, er der
alligevel ved at vise sig afgørende resultater i dyrets sjæl. In-
dividualiseringens dør eller indgang til menneskeriget har væ-
ret lukket siden Atlantis' tid, men den vil under den nye indfly-
delse delvis blive åbnet; den vil blive sat på klem, sådan at
nogle få dyr vil respondere på stimuleringen fra sjælen og op-
dage, at deres retmæssige plads er på den menneskelige side af
den adskillende dør. En del af den reorganisering, der vil opstå
som et resultat af den syvende stråles aktivitet, vil dreje sig om
menneskehedens forhold til dyreriget og om etablering af bed-
re og nærmere relationer. Dette vil føre menneskene videre til
at drage fordel af en anden virkning fra den syvende stråle,
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hvilket er evnen til at forædle det stof, som formerne er op-
bygget af. Menneskets animale legeme har været genstand for
megen videnskabelig opmærksomhed i løbet af de seneste et
hundrede år, og medicin og kirurgi har opnået meget store re-
sultater. Menneskets struktur, dets legeme og dets indre syste-
mer (med deres forskellige ritualer) forstås nu som aldrig før,
og dette er et resultat af den indkommende strålekraft med
dens evne til at anvende viden i forbindelse med det magiske
arbejde. Når denne viden intensivt rettes mod dyreverdenen,
vil mange nye og interessante data blive opdaget; når forskel-
lighederne mellem [side 384] dyrenes og menneskenes fysiske
legemer er blevet udforsket mere indgående, vil der opstå et
nyt og meget frugtbart studieområde. Forskellighederne findes
stort set i nervesystemerne; der har, for eksempel, ikke været
ofret tilstrækkelig opmærksomhed på den kendsgerning, at dy-
rets hjerne egentlig befinder sig i solar plexus området, mens
den menneskelige hjerne, den styrende formidler, befinder sig
i hovedet og virker gennem rygsøjlen. Når videnskaben helt
eksakt ved, hvorfor dyret ikke benytter hjernen i hovedet, så-
dan som mennesker gør, vil de nå frem til større viden om den
lov, der styrer cyklerne.

Der kunne siges meget mere, men kun lidt af det ville end-
nu kunne opfattes. Ikke før den indkommende strålekraft og
alt det, der er forbundet med dens komme, har skabt de hen-
sigtsmæssige ændringer i nervesystemet, vil det være muligt at
klarlægge mere. Hjerneceller, der hidtil har været passive hos
selv de mest fremskredne tænkere, skal bringes til virksom ak-
tivitet, og når det er sket, vil mere skoling og yderligere for-
klaring være mulig, – men ikke før. Der vil endnu gå nogen
tid, før de nuværende menneskelige mekanismer er tilpasset til
at kunne registrere det, som er nyt og endnu ukendt.

Tre afsluttende punkter vil jeg gerne berøre. Som I har set
det fremgå af nogle af de tidligere tabeller, består der en helt
bestemt sammenhæng mellem det første naturrige, mineralri-
get, og det sidste naturrige, solar-riget, det syvende og det sid-
ste, der kommer i manifestation på vor planet. Der findes en
mysteriøs lighed i den respons, der eksisterer mellem det lave-
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ste rige i rækken af naturriger og det højeste rige, mellem det,
der udtrykker det guddommelige livs tætteste manifestation og
det, der legemliggør dets endelige og herlige fuldbyrdelse.
Denne respons næres ved den syvende stråles virke, idet den
fremkalder disse første reaktioner på organiseret bevægelse og
ritual, som ved slutningen af vor store verdensperiode vil op-
vise hele vort solsystems respons på den samme grundlæggen-
de indflydelse fra den syvende stråle. Det, der nu kan ses i
strukturen af en krystal, en juvel eller en diamant med deres
skønhed i [side 385] form, linje og farve, deres udstråling og
geometriske fuldkommenhed, vil ligeledes kunne ses i univer-
set som helhed. Universets store geometriker virker gennem
den syvende stråle og sætter på denne måde sit segl på alt
formliv, i særdeleshed i mineralverdenen. Dette har Frimurer-
broderskabet altid vidst og denne viden har det symbolsk for-
eviget i de store verdenskatedraler, der legemliggør mineral-
verdenens herlighed og er et tegn for bygmestrenes arbejde i
universet.

Når det store arbejde er fuldført, vil vi opleve, at Guds tem-
pel, solsystemet, er organiseret objektivt subjektivt; dets for-
gårde og hellige steder vil da være tilgængelige for menneske-
sønnerne, som da kan arbejde uden begrænsning og vil have
fri adgang til alle dele af bygningen. Ved ordets magi, der da
vil være genvundet, vil alle døre springe op, og menneskets
bevidsthed vil respondere på enhver guddommelig manifesta-
tion. Her vil jeg ikke sige mere om dette, men frimurernes ar-
bejde symboliserer den ritualistiske organisering af universet.
Mineralriget (hvormed arbejdet udføres, og hvorigennem den
geometriske plan kommer til udtryk) er på samme tid symbo-
let, selve projektet, begyndelsen og også det konkrete udtryk
for guddommelig hensigt.

For det andet refererede jeg tidligere til den syvende stråles
virke i forbindelse med elektricitetens fænomen, gennem hvil-
ket solsystemet koordineres og vitaliseres. Der findes et aspekt
af det elektriske fænomen, som skaber kohæsion, ligesom der
findes et aspekt, der skaber lys. Dette er endnu ikke erkendt.
Der angives i Den hemmelige Lære af H.P.B. og i En afhand-
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ling om Kosmisk Ild, at solsystemets elektricitet er trefoldig.
Der er ild ved friktion, solar-ild og elektrisk ild, – legemets,
sjælens og åndens ild. Ild ved friktion er i nogen grad ved at
blive forstået af verdens videnskaber, og vi udnytter ilden til
vore behov for varme, lys og bevægelse i ordenes fysiske for-
stand. En af de forestående opdagelser vil være elektricitetens
integrerende kraft, eftersom den skaber kohæsion i alle former
og opretholder alt formliv under den manifesterede eksistens'
cyklus. Den [side 386] skaber også sammenføjningen af ato-
mer og organismer i formerne og konstruerer således det, der
er nødvendigt for at udtrykke livsprincippet. Menneskene ud-
forsker i dag spørgsmål som elektroterapi og studerer teorien
om menneskets elektriske natur. De arbejder sig hurtigt frem
mod denne kommende opdagelse, og i løbet af de næste halv-
treds år vil meget åbenbares på dette felt. Koordinationsprin-
cippet, som menneskene i deres tale refererer til, hører i sidste
instans sammen med dette begreb, og det videnskabelige
grundlag for alt meditationsarbejde findes i virkeligheden i
denne grundlæggende sandhed. At føre kraft ind og at tilbyde
en kanal er mystiske måder til at udtrykke et naturligt fæno-
men, der endnu forstås meget lidt, men som til sidst vil give
nøglen til elektricitetens andet aspekt. Dette aspekt vil blive
frigjort i fuldt omfang i løbet af Vandbærerens tidsalder gen-
nem den syvende stråle. En af de første virkninger vil være en
øget forståelse af broderskab og dets virkelige videnskabelige
grundlag.

Jeg har henvist til den kendsgerning, at mennesket inden
længe vil fungere lige så frit på det astrale plan og gennem den
astrale bevidsthed, som det nu gør på det fysiske plan. Vi læg-
ger i dag vægt på menneskets vitale aspekt; naturen af livs-
princippet er sat under debat, og behovet for »vital« handling
fremhæves overalt. Vi taler om nødvendigheden af, at menne-
skets vitalitet øges og ligeledes dyrs og planters livskraft; kva-
liteten af de vitalitetsgivende faktorer – såsom føde, sol og far-
vet lys, der så udbredt anvendes nu – trænger sig langsomt ind
i al medicinsk tænkning, og endog de, der gør reklame for vor
moderne civilisations dåsevarer, lægger vægt på indhold af vi-
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taminer. Dette skyldes, set i esoterisk lys, den menneskelige
bevidstheds overgang til de esoteriske niveauer. Parallelt med
væksten i moderne viden om »sjælen som intellekt«, ser vi en
vækst i forståelsen om »sjælen som liv«, skønt den endnu for-
bliver det store og tilsyneladende uløselige mysterium.

Der forestår to begivenheder, der vil indtræffe hurtigt efter
hinanden. I dag er størsteparten af menneskene polariseret på
[side 387] de lavere niveauer af det astrale plan, men er bevid-
ste i det fysiske legeme. Denne forskel må studeres. Inden
længe vil mange være bevidste i det vitale legeme og begynde
at blive bevidste på de højere niveauer af det astrale plan, og
nogle få på det mentale plan. Men en stor del af nutidens men-
nesker er klar til at være fuldt bevidst i det astrale legeme og
polariseret enten fuldstændigt på det mentale plan eller centre-
ret i sjælen. Derved fremkommer vor tids under og vanskelig-
hed.

Gennem meditationens videnskabelige ritual (for det er det,
det i virkeligheden er) kan denne nye fokusering tilvejebringes
meget hurtigt. Gennem en videnskabelig forædling af tjene-
stens ritual, kan det udvikles endnu hurtigere. Solsystemets ri-
tual er et resultat af Guds meditation og den guddommelige
tjeneste udført gennem hele manifestationsperioden. Når det
lavere liv underordnes tjenesteritualet, så sker der bogstaveligt
talt en tilpasning af den enkelte til rytmen af selve Guds liv,
hjerte og sind. En sådan tilpasning følges automatisk af en ån-
delig udvikling.

c. De fungerende stråle-love

Der findes i forbindelse med de syv stråler visse store love,
der medvirker til at danne skillelinjerne, de spaltninger, der
skaber adskillelse og differentieringer i Guds manifesterede
liv i:

1. Solsystemets syvfoldige opbygning.
2. De ti systemer, der angiver den solare fuldbyrdelse.
3. Den indre opbygning eller de såkaldte »kæder«, der kende-
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tegner enhver planetarisk eksistens.
4. Vor jords planetariske opbygning i forskellige naturriger.
5. Den grundlæggende forskel mellem naturrigerne; forskel-

lighederne skaber typerne, grupperingerne, familierne, gre-
nene, imperierne og nationerne.

Disse love om spaltning er for vanskelige at forstå generelt.
De [side 388] styrer formliv og er et resultat af det forenede
virke eller snarere en samtidig manifestation af de tre love, der
omtales i En afhandling om Kosmisk Ild. Disse love er:

1. Loven om syntese, der bestemmer fremtiden, bekræfter må-
let og har at gøre med livs- eller åndsaspektet.

2. Loven om tiltrækning, der bestemmer nutiden og styrer de
planetariske typers umiddelbare tilstand. Den har at gøre
med bevidstheds- eller sjælsaspektet.

3. Loven om økonomi. Denne lov bestemmer fortiden, tilpas-
ser den planetariske bevidsthed og har at gøre med form-
eller stofaspektet.

Når disse tre love virker samtidig i løbet af denne bestemte cy-
klus og i vor specielle race, skaber de en sammensmeltning af
kræfter, der pålægger en bestemt rytme, en speciel materialise-
ring af energier og en særlig civilisationstype, der virker un-
der, hvad vi (esoterisk) kalder loven om spaltning. Det er tæn-
keevnen, der adskiller og opdeler; det er mental aktivitet (gud-
dommelig og overmenneskelig, såvel som menneskelig), der
skaber de mange differentieringer. Denne opdelingsproces når
sit højdepunkt i løbet af denne verdensperiode i den ariske ra-
ce, den femte race. Vi styres i dag af loven om spaltninger, –
en guddommelig lov med et frugtbart mål. Dette må ikke
glemmes.

De tre guddommelige aspekters aktivitet skabte i forhold til
den menneskelige familie i den første tågeagtige race (som vi-
denskaben intet ved om) det, vi kalder loven om nedsænkning.
Den forårsagede den voksende ændring af materien, der iklæd-
te livet, hvilket til sidst skabte den tidlige manifestation af de
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inkarnerende gudesønner. Det drejer sig ikke om en fysisk in-
karnation i den forstand, som vi opfatter udtrykket.

I den efterfølgende race, som mennesket også kun ved lidt
om, skabte sammensmeltningen af de tre guddommelige ener-
gier en anden lov. Det bør erindres, at en lov blot er virknin-
gen af livsaspektets fortsatte intelligente aktivitet, når det ar-
bejder sammen [side 389] med stof. Denne anden lov kaldes
(af dem af os, der beskæftiger sig med lov og energi) loven om
overgivelse, fordi impulsen, der udsprang fra gudesønnernes
begær efter at inkarnere, viste sig at være for stærk for stoffets
modstridende kræfter. Intet kunne således standse de inkarne-
rende ånder i at komme frem til håndgribelig eksistens. Stof
overgav sig til ånd, det guddommelige begær og den guddom-
melige vilje satte sin signatur på de former, der hastigt danne-
des. Det må huskes, at disse love kaldes ved navne, der angi-
ver deres relation til menneskeheden. Når de er aktive i de øv-
rige naturriger, er deres indflydelse en anden, og der benyttes
da andre benævnelser.

I næste race, den lemuriske, viste de guddommelige essenti-
elle attributters trefoldige aktivitet sig som loven om materiali-
sering eller (som den undertiden kaldes) loven om den skjulte
stråling. Denne lov vedrører det lys, der eksisterer i menne-
sket, og det, der i tid og rum dækker for dette lys for at frem-
kalde en intensivering og senere som følge heraf udstråling,
sådan at lys gennem menneskeheden til sidst kan nå alle for-
mer for guddommeligt udtryk. Ved menneskets indsats, og
ved, at lys sejrer over mørke, vil bevidsthedens lys i alle for-
mer komme frem til en tilstand af »strålende herlighed, der vil
oplyse planeten og stråle ud over verdenen af planeter som be-
vis på herligheden af … «.

Den fjerde lov, der styrer den menneskelige skæbne, kendes
ved det mærkværdige navn: loven om tidevand. Den angår be-
gærlivet, sensorisk perception og følelseslivet. Den er nært
forbundet med udviklingen af erkendelse og er et aspekt af lo-
ven om cykler, der styrer den solare evolution. Den er en
grundlæggende menneskelig lov, beskyttende og udviklende.
Den styrer det cykliske liv eller »tidevands«-livet for alle sjæ-
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le, der af livets store flod – på begærets bølgetop – føres frem
til inkarnation, og den er en af de love, som aspiranten må ar-
bejde med tidligt under sin skoling. Før han kan fungere som
sjæl, uafhængig af det jordiske livs cykliske uro, og fri af tide-
vandenes kontrol over hans emotionelle eksistens, kan han
ikke opnå indvielse. Det var den manglende evne til at opnå
dette, der på jorden fremkaldte de [side 390] store oversvøm-
melser på Atlantis, hvilket bragte den gamle civilisation til op-
hør.

Vi skal nu se på loven om spaltninger, idet vor race styres
af separatismens store kætteri. Gennem disse spaltninger
(symbolsk set) kan tilintetgørelsens ild komme frem og gøre
en ende på vor civilisation, på samme måde som civilisationen
på Atlantis afsluttedes, med mindre de bevidste gudesønner
kan opbygge de broer og udvikle den forståelse, der vil danne
modvægt til denne lov, og på den måde bringe den lov, der
styrer den kommende race, til aktivitet. Det arbejde, som ver-
dens disciple må forsøge at udføre, er analogt med det, som de
som enkeltpersoner må udføre i forbindelse med deres egen
private udvikling: at opbygge antahkaranaen, hvilket vil bygge
bro over kløften mellem den menneskelige bevidsthed og den
åndelige bevidsthed og til sidst gøre racen lige så intuitiv, som
den i dag er intellektuel.

Loven for den kommende race er meget vanskelig at formu-
lere i forståelige vendinger. Jeg kan ikke finde noget bedre
navn for den – med hensyn til i tilstrækkelig grad at udtrykke
dens funktionelle virkning – end ordene: loven om kærlig for-
ståelse. Dette er en helt utilstrækkelig og sentimental sentens
for et videnskabeligt udtryk for en stor kommende evolutionær
udvikling i den menneskelige bevidsthed. Men før denne ud-
vikling er en fuldbyrdet kendsgerning, har vi ingen måder,
hvormed vi kan udtrykke den sande betydning af den bagved
liggende idé. Ovennævnte må være tilstrækkeligt.

Lad os nu opstille disse love i rækkefølge for at få en bedre
idé om deres relation og indbyrdes forhold:
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1. Loven om nedsænkning. . . . . . . . . . første race
2. Loven om overgivelse.. . . . . . . . . . . anden race
3. Loven om materialisering. . . . . . . . . lemuriske race

Loven om skjult stråling
4. Loven om tidevand. . . . . . . . . . . . . . atlantiske race
5. Loven om spaltninger. . . . . . . . . . . . ariske race
6. Loven om kærlig forståelse.. . . . . . . næste race

[side 391]

Ved en rigtig forståelse af disse love kan vi få indsigt i den nu-
værende verdenssituation, hvad angår nationerne, og vi kan på
mere intelligent måde forstå stråleindflydelserne, der i forbin-
delse med disse love har tilvejebragt de forskellige typiske na-
tionale enheder.

6. Nationerne og strålerne

I forbindelse med vor analyse af de stråler, der styrer og påvir-
ker verdens førende nationer, må den studerende derfor erin-
dre den kendsgerning, at alle i dag hovedsagelig styres af lo-
ven om spaltninger, men at fremskredne grupper i enhver nati-
on er begyndt at respondere på loven om forståelse, – en lov,
der i menneskehedens bevidsthed efterhånden vil betone men-
neskenes evige broderskab samt alle sjæles identitet med over-
sjælen såvel som enheden af selve livet, der gennemstrømmer,
gennemtrænger, besjæler og integrerer hele solsystemet. Dette
liv fungerer således i og gennem alle planetsystemerne med
deres formriger og med alt, som i hele vort solsystem kan
komme ind under begrebet »formliv«. Dette begreb indbefatter
tre store og grundlæggende ideer: Ideen om liv, om stof og om
evolution.

Virkeliggørelsen af loven om kærlig forståelse vil blive
fremmet og fremskyndet i løbet af Vandbærerens tidsalder, og
det vil senere resultere i en udvikling af den internationale
ånd, i en anerkendelse af én verdenstro på Gud og på menne-
skeheden, som det store udtryk for guddommelighed i denne
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verdensperiode, samt i overførselen af den menneskelige be-
vidsthed fra de materielle tings verden til den rent psykiske
verden, der med tiden fører til den åndelige verden. Det bør
erindres, at rækkefølgen for erkendelse af disse bevidstheds-
udvidelser (når det gælder den fremskredne menneskehed) er
som følger:

1. Verdenen for psykisk levevis. Dette kræver, at aspiranten
via sin hjernebevidsthed erkender behovet for mental og
åndelig kontrol som det første skridt. [side 392]

2. Verdenen for mental udfoldelse og kontrol.
3. Verdenen for sjælen eller egoet.

Når disse tre erkendelser er stabiliseret i aspiranten, kommer
disciplens erkendelse af:

4. Sjælens kontrol af det fysiske plans liv.
5. Den indre oplyste tænkeevnes fortolkende evne.
6. De psykiske kræfters anvendelse og funktion og deres plads

og rolle inden for den intelligente tjenestes område.
7. Et inspireret, skabende liv på det fysiske plan.

Men i udviklingen af den racemæssige bevidsthed følger pro-
cessen ikke ovennævnte stadier og rækkefølge. Dette skyldes
stimulering og påfølgende sensitivisering af formaspektet gen-
nem den øgede udstråling og kraft fra den dynamiske nye
gruppe af verdenstjenere, i hvis rækker de findes, der har pas-
seret eller er ved at passere gennem aspirant- og discipelstadiet
og på den måde lærer at tjene. Psykisk udvikling i masserne
løber parallelt med den åndelige udvikling af den fremskredne
del af menneskeheden. Dette kan man i dag se foregå overalt i
stor udstrækning, og det forklarer den vældige vækst af den
spiritualistiske bevægelse og den enorme forøgelse af de lave-
re psykiske kræfter. Den gamle atlantiske magi og den lavere
psykisme er atter hos os i livshjulets store omdrejning, men
denne gang kan det ende i noget godt, hvis verdens disciple og
åndeligt indstillede mennesker griber muligheden.
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I dag findes der mange hundrede (og i Amerika mange tu-
sinde), der kommer ind under påvirkningen af denne lov om
kærlig forståelse. I enhver nation er der mange, der responde-
rer på den altomfattende synteseskabende broderlige tone, men
masserne forstår endnu ikke dette. De må gradvis ledes ind på
den rette vej ved stadigt at udvikles i den rette forståelse gen-
nem deres egne landsmænd. Hav dette i erindring alle I, der
arbejder for fred i verden, for rette relationer, for harmoni og
syntese. [side 393]

a. De store nationer og deres stråler

Alle de store nationer styres af to stråler, ganske som det er til-
fældet for mennesket. De mindre nationer skal vi ikke beskæf-
tige os med. Alle nationer styres af en personlighedsstråle (om
vi kan kalde den sådan), som er fremherskende og magtfuld og
den vigtigste kontrollerende faktor nu for tiden, samt af en
sjælsstråle, der kun sanses af disciple og aspiranter i enhver
nation. Denne sjælsstråle skal påkaldes af den nye gruppe af
verdenstjenere til øget aktivitet, idet dette er et af deres vigtig-
ste mål og hverv. Dette må aldrig tabes af syne. Der kunne
skrives meget om strålernes historiske indflydelse gennem de
forløbne to tusinde år og om den måde, hvorpå store begiven-
heder er blevet påvirket af eller fremkaldt ved den periodiske
stråleindflydelse. Men det kan jeg ikke afse tid til. Selv om det
er interessant og betegnende for de nuværende nationale ten-
denser og problemer, så er alt, hvad jeg kan gøre nu, at nævne
de stråler, der styrer hver nation, og overlade til jer i ledige
stunder at studere og bemærke deres virkninger samt forstå de-
res relation til den nuværende verdenssituation. En ting vil jeg
gøre opmærksom på, og det er, at de stråler, der styrer en be-
stemt nation, og som er i inkarnation på dette tidspunkt, er me-
get magtfulde enten materielt eller egoisk, mens nogle af pro-
blemerne kan skyldes den kendsgerning, at visse stråler, der
styrer bestemte nationer, på dette tidspunkt er ude af inkarna-
tion.
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Nation Personlighedsstråle Egoisk stråle Motto

Indien............... 4. stråle for kunst...................... 1. stråle for ledelse............... »Jeg skjuler lyset«

Kina.................. 3. stråle for intellekt................. 1. stråle for ledelse............... »Jeg antyder vejen«

Tyskland........... 1. stråle for magt....................... 4. stråle for kunst.................. »Jeg bevarer«

Frankrig............ 3. stråle for intellekt................. 5. stråle for viden.................. »Jeg frigør lyset«
[side 394]

Storbritannien... 1. stråle for magt eller ledelse... 2. stråle for kærlighed........... »Jeg tjener«

Italien............... 4. stråle for kunst...................... 6. stråle for idealisme........... »Jeg baner vejen«

USA.................. 6. stråle for idealisme............... 2. stråle for kærlighed........... »Jeg oplyser vejen«

Rusland............. 6. stråle for idealisme............... 7. stråle for magi og orden.... »Jeg forbinder to
veje«

Østrig................ 5. stråle for viden...................... 4. stråle for kunst.................. »Jeg tjener den op-
lyste vej«

Spanien............. 7. stråle for orden..................... 6. stråle for idealisme........... »Jeg spreder skyer-
ne«

Brasilien........... 2. stråle for kærlighed............... 4. stråle for kunst.................. »Jeg skjuler kimen«

En nøje analyse af ovenstående vil angive visse tankebaner til
racemæssig forståelse. Der er angivet en naturlig forbindelse
mellem Tysklands og Storbritanniens nuværende personligheds-
stråler, og derudover kan vi se et slægtskab mellem Frankrig og
Storbritannien gennem deres esoteriske nationale mottoer og li-
geledes mellem de to symboler, der esoterisk er deres. Frankrigs
symbol er den franske lilje, som landet fik i eje for århundreder
siden under guddommelig ledelse, og som er symbol på de tre
guddommelige aspekter i manifestation. Det tredje aspekt er
fremhævet, idet det skaber intelligent manifestation. Symbolet
for Storbritannien, der blev givet under samme guddommelige
ledelse, er de tre fjer, der bæres i Prinsen af Wales' våben. Det
tindrende og strålende franske intellekt med sit videnskabelige
anlæg skyldes samspillet mellem tredje stråle for aktiv intelli-
gens og femte stråle for videnskabelig forståelse. Følgen er de-
res forbavsende bidrag til verdens viden og tænkning og deres
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strålende og farverige historie. Husk også, at den storhed, som
det franske imperium besad, blot er garanti for en herlighed af
guddommelig åbenbaring, der ligger ude i fremtiden, men som
ikke vil blive deres, før de ophører med at leve i [side 395] un-
deret fra deres fortid og fortsætter ind i fremtiden for at tilken-
degive, at illumination er en kendsgerning, at det er målet for al
mental anstrengelse. Når det franske intellekt rettes mod opda-
gelse af og oplysning om åndelige emner, vil det bringe åbenba-
ring til verden. Når franskmændenes egoiske stråle hersker over
den tredje stråle, og når femte stråles separatistiske virke trans-
muteres til denne stråles åbenbarende funktion, vil Frankrig gå
ind i en ny storhedstid. Dets imperium vil da være intellektets
og dets herlighed sjælens.

Det er helt tydeligt, at lederskab så afgjort er Storbritanniens
fremherskende karakteristika. England er eksponent for kunsten
at styre, og det har været Englands opgave, som I kan se, at dan-
ne den første foreløbige gruppering af forenede nationer og at
bevise, at en sådan gruppering var mulig. Amerikas forenede
Stater gør noget lignende og sammensmelter borgerne fra man-
ge nationer i én føderativ stat med mange subsidiære stater i ste-
det for subsidiære nationer. Disse to stormagter fungerer på
denne måde og med dette omfattende mål for til sidst at give
planeten et system af grupperinger inden for et nationalt område
eller imperium, men dog med internationale grænser, hvilket vil
blive symbolsk for den kommende nye tidsalders ledelsestek-
nik. Anden stråle for kærlighed eller tiltrækning styrer som
sjælsstråle det britiske imperium, og der består en relation mel-
lem denne kendsgerning og det faktum, at Tvillingernes tegn
styrer både Amerikas forenede Stater og London. Den flydende
bevægelige, intuitive tænkeevne er nært forbundet med kærlig-
hedens og forståelsens guddommelige aspekt, der tilvejebringer
tiltrækning og fortolkning.

Det er interessant at bemærke, at den fjerde stråle for harmo-
ni eller kunst, hvis vigtigste aspekt inden længe vil komme til
fuld styrke igen, er fremtrædende for følgende landes skæbne:
Indien, Tyskland, Italien, Østrig og Brasilien, og det er af denne
grund, at der er så megen forudgående uro i de tre europæiske
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lande. Sjette stråle er magtfuld i Rusland, Amerikas forenede
Stater, Italien og Spanien. Det er den fanatiske fastholdelse af et
[side 396] ideal, der desuden er årsag til de store forandringer i
disse fire lande; i Tyskland og Italien finder vi også, som vi har
konstateret, den fjerde stråles harmoniserende kræfter. Følgelig
forekommer der i alle disse lande en proces med nedbrydning
og destruktion af gamle former forud for en fyldestgørende
modtagelighed over for påvirkningen fra den indkommende sy-
vende stråle. Det bør erindres, at som det er for det enkelte men-
neske, sådan er det også for nationer, – reaktionen over for en
tiltagende påvirkning fra den egoiske stråle ledsages altid af en
nedbrydende periode, men denne destruktion er kun midlertidig
og forberedende.

Indien skjuler lyset, og det lys vil, når det udsendes over ver-
den og åbenbares for menneskeheden, frembringe harmoni i
formaspektet, idet man klart vil se tingene, som de er, frigjort
for blændværk og illusion; dette harmoniserende lys har Indien
selv stærkt behov for, og når det er manifesteret, vil det udvirke,
at den første stråle for magt og ledelse kommer til at fungere
rigtigt. Folkets vilje vil kunne ses i lyset. Det er i denne forbin-
delse, at Storbritannien træder ind i fornyet aktivitet, idet Stor-
britanniens personlighedsstråle og Indiens egoiske stråle er den
samme. Mange briter er subjektivt knyttet til Indien gennem tid-
ligere inkarnationer og relationer, og striden mellem Storbritan-
nien og Indien er stort set et familieanliggende i dette udtryks
dybere forstand, og deraf følger bitterheden – en ældre broders
bitterhed over at se den yngre bemægtige sig hans rettigheder. I
dag drager mange britiske administratorer tilbage til deres eget
hjemland, hvilket de ikke selv er vidende om, for dér at virke-
liggøre det, de påbegyndte i andre tilværelser og legemer. Som I
måske ved, findes der en nær forbindelse mellem fjerde og an-
den stråle, og dette træder igen frem i slægtskabet mellem Eng-
land og Indien, og her findes en skæbne, de må gennemleve i
forening.

Tysklands statisk stabiliserende tendens, der for eksempel vi-
ser sig i den frugtesløse higen efter at bevare en racerenhed,
hvilket i dag er umuligt, skyldes Tysklands første stråle person-
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lighed, mens fjerde stråles egoiske styrke er ansvarlig for be-
stræbelsen [side 397] efter at standardisere og harmonisere alle
elementer inden for landets grænser, dog eksklusive den jødiske
race. Det jødiske problem vil jeg behandle senere. Tyskland kan
ikke hjælpe sig selv, for selv om første stråle ikke er i manife-
station, sådan som vi forstår udtrykket, hører dog størsteparten
af de egoer, der nu er ved magten i Tyskland (skrevet i 1936,
Udg.), hjemme på de syv forskellige strålers første understråle,
og derfor er de, set ud fra en fremherskende synsvinkel, over-
førere af første stråle kraft. Dette er et fingerpeg. Det er af den-
ne grund, at Storbritannien kan kontakte det tyske folk og kom-
me den tyske psykologi i møde på mere forstående måde end
Rusland, Italien og Frankrig. De besidder samme kvaliteter, og
derfor er en af de tjenester, som England kan yde i denne tid, at
bidrage til verdensfred og således leve op til mottoet: »Jeg tje-
ner« ved at virke som mellemled.

En indgående analyse af Ruslands og Amerikas forenede Sta-
ters idealisme vil afsløre, at der findes ingen ligheder i målet for
deres idealisme, idet russerne drives frem af deres syvende strå-
le sjæl i retning af en påtvungen og ufrivillig ceremoniel af be-
ordrede rytmer, der fører til en idealiseret orden og interessefæl-
lesskab. På grund af dette og på grund af det påtvungne magiske
arbejde findes der i Rusland nogle aktive kræfter, der kræver
den mest varsomme behandling fra lysets broderskabs side; dis-
se kræfter befinder sig ikke præcist på den hvide side, som det
kaldes, men beskæftiger sig med formens magi, mens helt hvid
magi udelukkende beskæftiger sig med sjælen eller det subjekti-
ve aspekt. De såkaldt sorte kræfter er ikke udbredt i større om-
fang i Rusland, end de er i den øvrige del af verden, men den
russiske reaktion på og indstilling til påtvungen lov og orden
har i sig mere af den magiske syvende stråle indflydelse, end det
er tilfældet i andre lande, som for eksempel Tyskland, der også
påtvinger en standardiseret livsorden og livsregel (skrevet i
1936, Udg.).

I vil bemærke, at af de store nationer er det kun Brasilien,
Storbritannien og Amerikas forenede Stater, der ubetinget er
under indflydelse af anden stråle. En interessant kendsgerning
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kommer frem, når vi betragter denne gruppering. Storbritannien
er [side 398] vogteren af den anden stråles visdomsaspekt for
den såkaldt ariske race. Amerikas forenede Stater opfylder sam-
me forpligtelse for den sjette eller fremtidige underrace, som er
kimen til den fremtidige store sjette race, mens Brasilien vil stå
som ledende for den store sjette race. Disse tre racer legemlig-
gør anden stråles tiltrækkende, sammenholdende aspekt og vil
vise det gennem visdom og klog ledelse, baseret på idealisme
og kærlighed. Amerikas forenede Stater vil således repræsentere
en sammensmeltning af racer med det angelsaksiske element
som det dominerende. Brasilien vil senere repræsentere det bed-
ste af det, de latinske racer i sidste instans vil have at give. Den-
ne fremførte sammensmeltning må betragtes ud fra en synsvin-
kel om stråletyperne og de fundamentale udviklende principper
og ikke ud fra en synsvinkel om kultur og civilisation.

Storbritannien repræsenterer således tænkning, der kommer
til udtryk som intelligent ledelse, baseret i sidste instans på net-
op kærlig forståelse. Dette er, siger jeg, idealet for Storbritanni-
en, men endnu ikke det fuldbyrdede resultat. Amerikas forenede
Stater repræsenterer den intuitive evne, der kommer til udtryk
som indre oplysning og som evnen til at sammensmelte og for-
ene. Brasilien (eller rettere hvad det land til den tid vil blive
kaldt, idet tiden for det, der her udtrykkes, ligger tusinder af år
frem i tiden) vil repræsentere en sammenkædende, fortolkende
civilisation, baseret på udfoldelse af den abstrakte bevidsthed,
der er en forening af intellekt og intuition, og som åbenbarer
kærlighedens visdomsaspekt i al sin skønhed. Men denne store
civilisations udviklingsperiode ligger så langt frem i tiden, at
det ikke er muligt at beskrive den.

Det er for farligt for mig i disse tider med uro og vanskelig-
heder at udtrykke mig mere klart angående retningen af den
fremtidige udvikling. Nationernes skæbne og fremtidige virke
ligger skjult i den nuværende aktivitet. Denne afhandlings læse-
re er i langt de fleste tilfælde alt for nationale i deres synspunk-
ter og for dybt optaget af deres egen nations betydning og dens
store vigtighed til, at jeg er i stand til andet end at generalisere
[side 399] og angive de store linjer for fremskridtet. Profetens
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rolle er for risikabel, idet skæbnen ligger i folkeslagenes hæn-
der, og ingen ved præcist, hvilken vej de vil følge for at nå de-
res mål. Det er uundgåeligt, at målet nås, det er sikkert, ligesom
dets endelige fuldbyrdelse, men hændelserne under rejsen kan
ikke afsløres, da de ligger skjult i den racemæssige karma. Ti-
den er endnu ikke inde, hvor majoriteten i hver race kan se bil-
ledet som en helhed og få lov til at kende den rolle, deres speci-
elle nation skal spille i nationernes historie. Enhver nation uden
undtagelse (og dette er en frase, som det sjældent er frugtbrin-
gende at gentage) har sine bestemte gode og dårlige egenskaber.
Disse afhænger af:

1. Evolutionsstadiet
2. Graden af personlighedsstrålens kontrol
3. Den egoiske stråles begyndende kontrol
4. Nationens polarisering

Det vil være gavnligt at erindre sig, når vi betragter nationerne,
at nogle er negative og feminine, nogle positive og maskuline.
Indien, Frankrig, Amerikas forenede Stater, Rusland og Brasili-
en er alle feminine og udgør det opfostrende moderaspekt. De er
feminine i deres psykologi – intuitive, mystiske, sensitive, til-
trækkende, skønne, glad for udfoldelse og farve, og med det fe-
minine aspekts fejl, såsom at lægge for megen vægt på det ma-
terielle liv, på pomp og pragt, på besiddelser og på penge som
symbol på det, der vedrører formsiden. De frembringer og fos-
trer civilisation og ideer.

Kina, Tyskland, Storbritannien og Italien er maskuline og
positive; disse lande er mentale, politiske, ledende, standardi-
serende, gruppebevidste, okkulte, aggressive, meget storladne,
interesseret i loven og lægger vægt på race og imperium. Men
de er mere inklusive og tænker i bredere baner end den gud-
dommelige manifestations feminine aspekter. Læseren burde
her bladre tilbage til opstillingen side 77-78 og granske stråler-
nes [side 400] højere og lavere udtryk og notere sig, hvordan de
virker i relation til de forskellige nationers personlighedsstråle
og egoiske stråle. Tag for eksempel fremkomsten af den tyske

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



nations egoiske stråle. Dens lavere udtryk står for arkitektonisk
konstruktion, og dens tilstedeværelse kan for tiden ses i den nye
og moderne byggestil. Dens højere udtryk kan endnu ikke ob-
serveres, men Tyskland vil en dag vise verden en sund form for
hierarkisk ledelse. Det er interessant at notere sig, at det højere
udtryk for Frankrigs egoiske stråle (den femte) allerede har vist
sig. Den videnskabelige interesse, der er vist for psykisme og
psykologi, er en reaktion over for indflydelsen fra denne stråle,
og omend den endnu kun antydes, indeholdes garantien for
fremtiden deri. Sjette stråle indflydelsen, der styrer personlig-
heds- eller formaspektet for Amerikas forenede Stater, viser sig
til overflod i landets forskelligartede religioner og i det nationa-
le talent for idealistisk organisering; anden stråle, den egoiske
stråle, gør også sin nærværelse mærkbar, og vi ser som følge
den interesse, der vises fænomenerne og den sandhed, der be-
kræfter indvielsens realitet.

Den analyse af strålernes karakteristika, der tidligere er givet,
kan også anvendes på andre af verdens nationer og lande, og I
vil således kunne konstatere, hvordan naturens mange syvfol-
digheder, der har rod i strålernes oprindelige syvfoldighed, kan
studeres i forbindelse med loven om overensstemmelse med
forbløffende interessante resultater.

Intuitive forbindelser og de store intellektuelle splittelser er
baseret på de styrende strålers indflydelse. Spanien, Østrig og
Frankrig, der styres af respektive den syvende, femte og tredje
stråle, har nær indbyrdes relation, og dette manifesterede sig
meget interessant i middelalderen, da disse tre nationers skæbne
viste sig at være tæt sammenkædet. Ligeledes er det nydannede
land, Amerikas forenede Stater, i sit formaspekt esoterisk og
nært forbundet med Brasilien, Rusland og Italien, og heraf kom-
mer den tidlige tilstrømning af russere og italienere [side 401]
til Amerika og også den tiltrækning, de sydamerikanske lande
har haft på den amerikanske bevidsthed og på væksten af idealet
om Pan-Amerika (politisk og kulturelt fællesskab).

Disse forbindelser består alle på formsiden og stammer fra
personlighedsstrålerne. Mange sådanne relationer vil vise sig,
hvis landene og deres stråler er genstand for et indgående stu-
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dium. Strålen for tiltrækning eller inklusivitet (stråle II), strålen
for elektriske fænomener (stråle III) og femte stråle for intellekt
er for tiden særdeles aktive, eftersom de alle er i inkarnation, og
den indkommende syvende stråle er langsomt og sikkert – til
trods for hvad man skønnede – ved at fremtvinge orden og hie-
rarkisk herredømme på planeten. Det må huskes, at alle naturli-
ge processer sker langsomt, idet virkningen ellers ville blive for
destruktiv. Virkningen af disse indflydelser føles i denne række-
følge:

1. Fornemmelse af et ideal.
2. Formulering af en teori.
3. Væksten af den offentlige mening.
4. Pålæggelse af et voksende »mønster« på livet under udvik-

ling.
5. Skabelsen af en form, baseret på dette mønster.
6. Stabiliseret funktion af livet i formen.

Det må erindres, at enhver stråle legemliggør en idé, der kan
fornemmes som et ideal. Strålerne skaber med tiden de verdens-
mønstre, der danner de planetariske former og på den måde
frembringer den indre kraft til de evolutionære processer. Den-
ne mønsterdannende tendens er blevet anerkendt i dag af den
moderne psykologi i forbindelse med det individuelle menne-
ske, og dets emotions- og tankemønstre er blevet skildret og
kortlagt. Det forholder sig med mikrokosmos som med makro-
kosmos. Enhver stråle frembringer tre store mønstre, der påtvin-
ges materieaspektet, hvad enten det drejer sig om et menneske,
en nation eller en planet. Disse tre mønstre er:

[side 402]

1. Det emotionelle mønster. Dette legemliggør menneskets, na-
tionens eller det planetariske livsvæsens stræben og udgør
summen af den ønskede tendens.

2. Det mentale mønster. Dette fremkommer senere i tiden og
styrer menneskets, nationens og planetens tankeprocesser.
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Det bliver i sidste instans personlighedens eller formlivets
styrende faktor. Det emotionelle og det mentale mønster er
personlighedsstrålens negative og positive aspekter.

3. Sjælsmønsteret. Dette er det forudbestemte mål, den indfly-
delsessfære eller skæbne som det udødelige princip, sol-eng-
len, langt om længe følger op og langt senere påtvinger form-
livet. Dette sjælsmønster fortrænger og tilintetgør endeligt de
to tidligere mønsterskabende processer.

Her har jeg atter angivet retninger til et frugtbart studium, sådan
at læseren kan nå frem til en vis intelligent forståelse af det, der
sker i nationernes liv i verden i dag.

Hvis, for eksempel, den femte stråle for sol-englene, strålen
for tænkning, som er den franske nations egoiske stråle, kan
gøre sin styrke gældende gennem den nuværende verdenssitua-
tions anspændelse og strid, da kan Frankrig måske få den ende-
lige ære af at bevise over for verden, at sjælen er en kendsger-
ning samt vise teknikken til egoisk kontrol. Sjælsmønsteret kan
af det franske intellekts genius fortolkes i vendinger, som men-
neskeheden kan forstå, og den sande sjælspsykologi kan skabes.
Tysklands genius har ofte i fortiden manifesteret sig gennem sin
fjerde stråle sjæl, og gennem dette sjælsmønster er der givet
verden megen fremragende musik og filosofi. Når dette igen
manifesteres, og sjælsmønsteret præges stærkere på den tyske
bevidsthed, vil vi begynde at opfatte betydningen af overmen-
nesket. Tyskland har grebet en vision af dette ideal. Endnu mis-
fortolkes det, men Tyskland kan give os mønsteret af overmen-
nesket, og det vil blive Tysklands endelige skæbne.

Såfremt Englands ideal om retfærdighed (hvilket er mønste-
ret for landets personlighedsstråle) kan transformeres og trans-
muteres [side 403] af dets egoiske stråle for kærlighed til retfær-
dig og intelligent verdenstjeneste, kunne England give verden
mønsteret på den sande ledelse, som er briternes genius eller la-
tente sjælskvalitet. Hvis Amerikas forenede Staters idealisme,
der i vore dage er deres personlighedsudtryk og som viser sig
ved den kraftigt udtalte opfattelse af at være størst og bedst, kan
blive illumineret af loven om kærlighed, ville vi se det mønster,
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der ligger til grund for Staternes struktur, som lys, og vi ville
have mønsteret for fremtidens racemæssige lys i modsætning til
de mange separatistiske nationale retninger. Således kan den in-
telligente læser se virkningen af det mønster, der ligger til grund
for alle nationer. Det kunne også bemærkes, at Amerikas for-
enede Staters emotionelle mønster for tiden kommer til udtryk
som sentimentalitet og personligt begær. Det er muligt at om-
danne dette til virkelig godgørenhed. Staternes mentale mønster
ses som information af masserne gennem skolerne, radioen og
aviserne. Dette vil senere transmuteres til intuitiv perception.
Sjælsmønsteret i Staterne virker i vore dage gennem nationens
tendens til at erhverve og dens kærlighed til besiddelser, som
den drager til sig ved misbrug af loven om kærlighed. Det ende-
lige udtryk af dette vil blive en ændring af den indstilling, der
elsker det materielle, til den indstilling, der elsker det sande, og
til tendensen til at erhverve åndelige værdier i stedet for materi-
elle.

b. Det jødiske problem

I forbindelse med nationerne og strålerne vil jeg nu antyde visse
fundamentale tilstande, som delvis ligger til grund for det (så-
kaldte) jødiske problem – et problem, der har eksisteret i århun-
dreder, og som på dette tidspunkt giver mange den dybeste be-
kymring, også medlemmer af det planetariske Hierarki. Hvis
dette problem kan løses, vil det blive en af de vigtigste faktorer
med hensyn til genoprettelse af forståelse og harmoni i verden.
Problemet kan ikke løses uden medvirken af mennesker med
god vilje i hele verden. Kun en begrænset del af det, jeg her kan
[side 404] sige vedrørende dette spørgsmål, vil kunne efterprø-
ves og bevises, idet nøglen til problemet skal findes langt tilba-
ge i tidernes mørke, og bogstaveligt, da solen befandt sig i stjer-
nebilledet Tvillingerne. På den tid blev de to søjler rejst, der,
som alle frimurere ved, er to store landemærker i frimureriet.
Herfra stammer det jødiske præg på hele frimurerarbejdet, skønt
det ikke er jødisk i den forstand, som vi i dag opfatter dette ord.
Når disse kendsgerninger er af en så urgammel oprindelse,
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hvem vil da kunne sige, om jeg gengiver dem med nøjagtighed
eller konkluderer rigtigt eller forkert? Jeg fremlægger blot
kendsgerningerne, sådan som jeg kender dem fra den adgang,
jeg har til optegnelser, der er langt ældre, end noget menneske
kender til.

Det jødiske folks personlighedsstråle, den materielle forms
stråle, er den tredje stråle. Deres egoiske stråle er den første.
Deres astrologiske tegn er Stenbukken med Jomfruens tegn op-
stigende. Merkur og Jomfruens tegn spiller en fremtrædende
rolle i deres skæbne. Disse oplysninger skulle være tilstrækkeli-
ge til at give den fremskredne studerende og astrolog de væsent-
lige punkter, der vil kaste lys over jødernes mærkværdige histo-
rie. Denne tredje stråles indflydelse gør, at jøderne er tilbøjelige
til at håndtere kræfter og energier og at »trække i trådene« for at
tilvejebringe de ønskede resultater. Som race er de af natur lov-
givere, og deraf følger deres tendens til at dominere og herske,
også fordi deres egoiske stråle er første stråle. Derfor ser vi også
geden spille en rolle gennem hele deres historie, sammen med
læren om jomfrumoderen, som skulle føde Messias.

I enhver gruppering – i himlen eller på jorden – har der altid
været en tendens til, at nogle enheder i gruppen skilte sig ud,
gjorde oprør og viste en form for initiativ, der adskilte sig fra de
andres i samme gruppe. De gamle skrifter med deres allegoriske
sprog har fortalt os, at der, da vort solsystem skabtes, »var krig i
himlen«; »solen og dens syv brødre« fungerede ikke med sand
enstemmighed; følgelig (og heri ligger et fingerpeg) er vor jord
ikke en af de syv hellige planeter. Der eksisterer, som vi ved,
den urgamle legende om den fortabte Plejade, og der findes
mange [side 405] lignende historier. I den Allerhøjestes rådssal
har der ikke altid hersket fred og forståelse, men af og til krig
og splittelse; dette er til overflod beskrevet i flere af fortællin-
gerne i Det Gamle Testamente. Symbolsk set faldt nogle af gu-
desønnerne ned fra deres høje bolig, forledt i sin tid af »Lucifer,
morgenens søn«. Dette »fald af englene« var en voldsom begi-
venhed i vor planets historie, men var ikke desto mindre blot et
forbigående og interessant fænomen i solsystemets historie og
en ubetydelig hændelse for de syv konstellationer, som vort sol-
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system tilhører. Stands op et øjeblik og gennemtænk dette ud-
sagn og nyvurdér jeres sans for værdier. Vurderingen af hæn-
delserne varierer i betydning alt efter synsvinklen, sådan at det,
der set ud fra synsvinklen om vor jords bevidsthedsudfoldelse,
kan være en faktor af fundamental betydning og af afgørende
værdi, kan set ud fra universets synsvinkel være af ringe betyd-
ning. Det enkelte menneskes anliggender har for det skæbne-
svanger betydning; for menneskeheden som helhed har de kun
lille betydning. Alt afhænger af, hvilken enhed det er, der står
midt på scenen i livets drama, eller om hvilken central faktor
hændelserne, trivielle eller betydningsfulde, følger deres cykli-
ske gang.

Inden for den radius af magt og liv, som er udtryk for det
fjerde naturrige, menneskeriget, fandtes en modsvarighed til
den »antagelse af uafhængighed« og til den »løsriven sig«, der
kendetegnede den overordnede gruppe. Så langt tilbage som i
de sidste lemuriske tider blev en gruppe mennesker, der var højt
udviklede, set med denne tids øjne og blev regnet til verdens da-
værende disciple, uenige med det planetariske Hierarki og brød
med »de indviedes lov«. Det var en tid, hvor læren fremhævede
livets materielle side, og hvor opmærksomhedens brændpunkt
var den fysiske natur og beherskelsen af den. Den gamle Kom-
mentar udtrykker det, der hændte i følgende vendinger, og når I
læser de rytmiske tekster i dette urgamle skrift, vil det være
klogt at indstille sig på, at ordene refererer til den gruppe di-
sciple, som var fædre til den nuværende jødiske race:

[side 406]

»Loven udgik fra den indre gruppe, der ledte menneskenes
skæbne: Frigør jer. Inddrag den magt til at besidde, at vinde
og at få. Gudesønnerne, som skoler sig til at forlade menne-
skenes verden og træde ind i lyset, rejser altid frit. De holder
ikke fast ved det, de har. Gør jer fri og gå gennem fredens
porte.«

»Nogle af gudesønnerne, som ventede udenfor disse porte,
parat til at træde ind, når ordet lød om at lade portene glide til
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side, var belæsset med jordisk rigdom. De bragte deres gaver
som offer til livets herre, der ikke havde behov for deres ga-
ver. De søgte at komme ind gennem portene, ikke med et
selvisk sigte, men for at overrække de i verden indsamlede
skatte, og således vise deres kærlighed.«

»Igen lød ordet: Efterlad alt og gå gennem portalen, uden
at være belæsset med noget jordisk. De ventede og diskutere-
de. Resten af dem, der var klar, trådte ind i lyset og passerede
gennem portens søjler; de efterlod de gaver, de havde med-
bragt, og gik frit ind og blev accepterede, da de intet havde
med.«

»Fordi de rejste som en gruppe, og som gruppe gjorde
fremskridt og forstod, så responderede gruppen på den gud-
dommelige ordre og gjorde holdt. Dér ventede de og stod
foran portalen til Vejen, idet de holdt fast ved de skatte, der
var indsamlet gennem tusinde cykler. Intet ønskede de at ef-
terlade. De havde arbejdet for de rigdomme, de besad. De el-
skede deres Gud, og ham søgte de at give gaver i fuldeste
mål af de rigdomme, de havde vundet. De holdt ikke af disci-
plin.«

»Atter lød ordet: Læg alt, hvad I besidder, på jorden og gå
frit ind.«

»Men tre gjorde oprør mod den strenge ordre. De øvrige
adlød. De passerede gennem portene og efterlod de tre uden-
for. Mange opløftedes til glædens højder. De tre, der forblev
udenfor portene, holdt fast ved deres skat.«

I dette urgamle skrift, ældre end noget andet helligt skrift i ver-
den, [side 407] findes hemmeligheden om frimureriets historie
og om drabet på mesteren begået af de tre, der stod ham nær-
mest, ved hans død og begravelse. Alle frimurere vil være klar
over, hvilke tre jeg henviser til. Disse tre var grundlæggerne af
nutidens jødiske race. De var tre fremskredne disciple, som var
såret over befalingen om frit og uhindret at træde ind til det
sted, hvor lyset kan findes. De søgte at fastholde det, de havde
samlet og at vie det til tjeneste for Gud. Deres ikke-erkendte
motiv var kærlighed til rigdomme og et ønske om at sikre det,
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de havde vundet. Urgammel tradition, som fortidens lærere un-
derviste i, siger os, at …

»De vendte deres ansigter mod portene til jorden. Deres ven-
ner gik videre. – – De blev tilbage. – – Mestrene mødtes i
konklave og bestemte, hvad der skulle være skæbnen for
dem, der efter at have nået lysets porte, elskede verdens be-
siddelser mere, end de elskede at tjene lyset. Atter lød ordet
til de tre oprørere, som stadig ventede udenfor portene:«

»Hold på det, I har, og saml mere, men kend ingen fred.
Høst frugten af jeres tanker og søg jeres magt i omfattende
besiddelser, men hav intet sikkert blivende sted.«

»Fordi I er disciple af Herren, vil I i jert indre ikke få an-
del i fred, ingen sikker viden om fremgang, ej heller magt til
at holde på det, I har skaffet jer.«

»Altid vil der bestå en svag viden om ham, der våger over
alt. Altid den indre trang til at samle og ophobe. Aldrig tid til
at standse og glædes. Gå derfor videre, indtil timen kommer,
og I atter står foran lysets porte, denne gang med tomme
hænder. Træd da frit ind, accepteret af Herrens tjenere, og
kend for evigt fred.«

Den urgamle legende fortæller, at de tre gik bort i sorg og op-
hidselse, belæsset med deres skatte, og sådan begyndte historien
om den vandrende jøde. Det er vigtigt at erindre, at en af de
største gudesønner, som har virket på jorden, og som virkelig-
gjorde [side 408] i sig selv Vejen og fuldbyrdelsen, Jesus af Na-
zaret, var jøde. Han ændrede alle tidligere tilstande. Han ejede
intet. Han var den første af vor menneskehed til at fuldbyrde, og
han nedstammede direkte fra den ældste af de oprindelige tre di-
sciple, der gjorde oprør over for frigørelsesdramaet. Jøden le-
gemliggør i sig verdens fortabte søn. Han er symbolet på den di-
scipel, som endnu ikke har lært lektien om ægte sans for værdi-
er. Han er blevet offer for loven om lys og for sin manglende
evne til at efterkomme denne lov. Han syndede forsætligt, idet
han med vidt åbne øjne så følgerne. Derfor kender han loven
som ingen anden race, for han er evindeligt dens offer. Han har
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formuleret loven fra dens negative side; Mose-loven styrer i vor
tid det meste af verden og er dog ude af stand til at skabe retfær-
dighed og virkelig lovmæssighed.

Den anden discipelgruppe, racens repræsentanter (på deres
tid og tidsalder) gik igennem de gamle indvielsesportaler og tog
det første store skridt. De vendte tilbage med en latent og svag
erindring om den episode, der adskilte dem fra deres tre meddi-
sciple. Ved deres tilbagevenden til jorden talte de om denne be-
givenhed. Det var deres fejl; den lange antagonisme begyndte
og består endnu i dag. De pågældende disciple har selv gennem-
rejst den lange pilgrimsfærd og er gået ind til den evige fred,
men følgerne af, at de for tidligt røbede de skjulte indvielses-
processer, består stadig.

Mærkværdigt nok var det denne gamle race – grundlagt af de
tre, der elskede det, de skulle ofre, mere end det, de længtes ef-
ter at opnå – der var de oprindelige skabere af frimurer-traditio-
nen. Deres historie (og i øvrigt menneskehedens historie) er
indbefattet i det dramatiske ritual. Belønningen for deres oprig-
tighed – for de gjorde oprør i yderste oprigtighed, idet de tro-
ede, de vidste bedre – var tilladelse til hvert år på samme dag,
hvor de kunne have trådt ind i lyset, at opføre historien om sø-
gen efter lyset. Fordi de havde været så nær ved at genopstå fra
den jordiske død til livet i lyset, indledtes af dem den store tra-
dition om mysterierne. [side 409] De valgte døden og ihjelslog
det, der »havde levet, og som kunne have fordret belønning«, og
som kunne have talt det magtord, der ville have forårsaget, at
opstandelsens porte åbnedes helt.

Det blev fortalt, at disse tre aflagde et højtideligt løfte om
evigt at holde sammen og aldrig svigte hinanden. Dette løfte har
de holdt tiderne igennem; det har som følge skabt den racemæs-
sige isolation og det interessefællesskab, der har vakt andre ra-
cers fjendtlige indstilling.

Jøden har været på vandring gennem tiderne, har skabt me-
gen skønhed i verden og har skænket menneskeheden mange af
dens største mænd, men han har på samme tid været hadet og
forfulgt, forrådt og jaget. Han legemliggør symbolsk menneske-
hedens historie. Jødernes urgamle tendens til at gribe og holde
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fast og også til at bevare deres racemæssige og nationale inte-
gritet er deres fremtrædende karakteregenskab. De kan ikke ab-
sorberes, og dog er denne race så ældgammel, at der ikke findes
én nation i verden i dag, der ikke har rødder i denne gruppe, der
– i det gamle Lemurien – var nået så vidt, at alle dets førende
mennesker befandt sig på discipelskabets vej. Der findes ikke i
den vestlige verden racer, som ikke er sideskud af dette det
ældst udvalgte folk, med undtagelse af finner, laplændere og de
nationer, der har udprægede mongolske træk. Men forekomsten
af det, der nu kaldes jødisk blod, er ikke til stede i samme grad,
og nutidens jøde er lige så meget et biprodukt som den angel-
saksiske race, blot har han gennem en pålagt selektiv tendens og
raceadskillelse bevaret flere af de oprindelige karakteristika in-
takte.

Det er erkendelsen af denne fælles oprindelse, der har ført
britiske israelere ind i deres vrangbillede af sandheden og været
årsag til, at de sporer begyndelsen af vor moderne vestlige hi-
storie tilbage til jødernes spredning. Det er imidlertid en langt
ældre relation end som så, og den daterer sig tilbage til en perio-
de, der ligger forud for jødernes historie, eftersom den berettes
for os [side 410] i Det Gamle Testamente. De oprindelige tre di-
sciple og deres familiegrupper var forfædre til tre store race-
grupper, der generelt kan præciseres således:

1. Den semitiske race eller racer i bibelsk tid og i moderne ti-
der; arabere, afghanere, maurer samt sideskud og tilknytnin-
ger til disse folkeslag, inklusive nutidens ægyptere. Alle dis-
se nedstammer fra den ældste af de tre disciple.

2. De latinske folkeslag og deres forskellige forgreninger ud
over verden og ligeledes de keltiske racer, hvor de end fin-
des. De nedstammer fra den anden af de tre disciple.

3. Teutoner, skandinaver og angelsaksere nedstammer fra den
tredje af de tre disciple.

Ovenstående er en bred generalisering. Den periode, der er tale
om, er så enorm og forgreningerne ned gennem tiderne så talri-
ge, at det ikke er muligt at gøre andet end at generalisere. Efter-
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hånden har efterkommerne af to af de tre disciple accepteret de
legender, der forkyndtes på Atlantis tid, og har stillet sig på
samme side som de, der er fjendtlige over for jøden, som han er
i dag; de har mistet al fornemmelse om deres fælles oprindelse.
Der eksisterer ingen ren race i verden i dag, idet blandede ægte-
skaber, tilfældige forbindelser og promiskuitet i løbet af de for-
gangne fem millioner år har været så omfattende, at der ikke be-
står nogen ren race. Fundamentalt udgør klima og omgivelser
større betingende faktorer end nogen tvungen adskillelse, undta-
gen ved giftermål inden for samme race. Hvad angår sidstnævn-
te faktor er det i dag kun hebræerne, der i nogen grad har beva-
ret en racemæssig integritet.

Når menneskeheden bliver klar over kendsgerningen om den
fælles oprindelse, og når de tre store hovedracer i vor moderne
civilisation erkendes, vil vi opleve, at det gamle jødehad dør ud,
og jøden vil blandes og forenes med den øvrige del af menne-
skeheden. Selv de orientalske racer, der er en lille rest af den
store atlantiske civilisation, har i sig spor efter blandede ægte-
skaber [side 411] med forfædre til nutidens jøder og andre race-
typer, men de blandede sig ikke i større udstrækning og har der-
for med større held bevaret deres præg end grupperne af vester-
lændinge.

Såfremt I gennemtænker ovennævnte, og såfremt I studerer
frimurertraditionen grundigt, vil meget komme til at fremstå ty-
deligt. Etnologer kan være uenige med mig, men kan ikke mod-
bevise, hvad jeg har sagt, idet oprindelsen til den nuværende ra-
cesituation i verden ligger så langt tilbage i menneskehedens hi-
storie, at de end ikke kan bevise deres egne påstande. Alt, hvad
de evner at tage stilling til, er de forløbne et hundrede tusinde
års historie, og deres arbejde ligger i at påvise virkningerne fra
fortiden og ikke i at påvise de oprindelige årsager.

7. Strålen for egoet

Før vi påbegynder vort studium af strålen for egoet eller sjælen
kan der i korthed meddeles visse hovedforudsætninger, der er
indeholdt i en række udsagn, fjorten i alt. De lyder således:

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



1. Ethvert menneskes ego findes på en af de syv stråler.
2. Alle egoer på den fjerde, femte, sjette og syvende stråle

må sluttelig, efter tredje indvielse, forenes med de tre ho-
vedstråler eller monadestråler.

3. Ethvert egos monadestråle er en af de tre aspektstråler, og
menneskesønnerne er enten magtmonader, kærlighedsmo-
nader eller intelligensmonader.

4. Til vort bestemte formål vil vi begrænse vor opmærksom-
hed til de syv grupper af sjæle, der findes på en eller an-
den af de syv stråler eller strømme af guddommelig ener-
gi.

5. Under størstedelen af vort racemæssige liv og livserfaring
styres vi skiftevis og senere samtidigt af:

a. Det fysiske legeme, der domineres af den stråle, der
styrer summen af atomer i dette legeme.

b. Den emotionelle begærnatur, der er påvirket og styret
af den stråle, der farver samtlige astrale atomer. [side
412]

c. Det mentale legeme eller den mentale natur samt kvali-
teten af den stråle, der bestemmer dets atomare værdi.

d. Senere – på det fysiske plan – begynder sjælsstrålen at
virke i og med summen af de tre legemer, der, når de er
i samklang og fungerer som enhed, udgør personlighe-
den. Virkningen af denne generelle integration er aktivt
at frembringe en inkarnation og inkarnationer, hvori
personlighedsstrålen klart træder frem, og de tre lege-
mer udgør de tre aspekter eller stråler for det lavere
personlige selv.

6. Når personlighedsstrålen bliver tydelig og dominerende,
og de tre legemsstråler underordnes den, finder den store
kamp sted mellem den egoiske stråle eller sjælsstrålen og
personlighedsstrålen. Differentieringen bliver tydeligt
markeret, og følelsen af dualitet bliver etableret med større
styrke. Erfaringerne, der beskrives i enkeltheder i Bhaga-
vad Gita, bliver erfaringerne på discipelskabets vej; Arju-
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na står »midtvejs« på kurukshetras slagmark, mellem de to
modstridende kræfter, og opdager, at han er ude af stand
til at se klart på grund af røgen fra kampen.

7. Til sidst bliver sjælsstrålen eller dens indflydelse den do-
minerende faktor, og strålerne for de lavere legemer bliver
understråler af denne styrende stråle. Denne sidste sætning
har fundamental betydning, idet den angiver det sande for-
hold mellem personligheden og egoet eller sjælen. Den di-
scipel, som forstår denne relation og tilpasser sig dette, er
klar til at betræde indvielsesvejen.

8. Enhver af de syv grupper af sjæle er modtagelig over for
en af de syv typer af kraft, og alle er de modtagelige over
for strålen for vor planets planetariske Logos, der er den
tredje stråle for aktiv intelligens. Alle befinder sig således
på en understråle af denne stråle, men det skal altid hu-
skes, at den planetariske Logos også befinder sig på en
stråle, der er en understråle af den anden stråle for kær-
lighed-visdom. På den måde får vi følgende opstilling:

[side 413]

STRÅLEN FOR DEN PLANETARISKE LOGOS
I.

Den solare stråle for kærlighed-visdom
»Gud er kærlighed«

II.
De syv stråler

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Vilje Kærlighed Intellekt Harmoni Videnskab Hengivenhed Ceremoni

III.
Planetarisk egoisk stråle

med syv understråler
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Vilje Kærlighed Intellekt Harmoni Videnskab Hengivenhed Ceremoni
IV.

Personlighedsstrålen
for den

planetariske Logos
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Det bør erindres, at vor planetariske Logos, der virker
gennem planeten Jorden, ikke betragtes som den, der
frembringer en af de syv hellige planeter.

9. Det er derfor hver enkelt aspirants opgave at nå frem til at
forstå

a. sin egoiske stråle
b. sin personlighedsstråle
c. den stråle, der styrer hans sind eller hans mentale lege-

me
d. den stråle, der styrer hans astrale legeme
e. den stråle, der indvirker på hans fysiske legeme.

Når han har opnået denne femfoldige viden, har han fuld-
ført påbudet fra Delfi: »Kend dig selv«, og kan derfor gen-
nemgå indvielse.

10. Ethvert menneske er ligeledes styret af visse gruppestrå-
ler:

a. Stråler for det fjerde naturrige. Dette vil give forskelli-
ge virkninger i overensstemmelse med personligheds-
strålen eller sjælsstrålen. Det fjerde naturrige har

[side 414]

1. Den fjerde stråle som sin egoiske stråle
2. Den femte stråle som sin personlighedsstråle

b. Racernes stråler er for tiden den tredje og femte for vor
ariske race, og dette påvirker meget stærkt ethvert men-
neske

c. Den cykliske stråle
d. Den nationale stråle.

Alle ovennævnte stråler styrer ethvert menneskes person-
lighedsliv. Den enkeltes egoiske stråle samt det fjerde na-
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turriges egoiske stråle gør gradvis de stråler, der styrer
personligheden, virkningsløse, efterhånden som menne-
sket nærmer sig prøvestadiets og discipelskabets vej.

11. Mennesket er således en samling af kræfter, der styrer det
i perioder eller samtidigt; de farver dets væsen, frembrin-
ger dets kvalitet og bestemmer dets »tilsynekomst«, idet
dette ord bruges i okkult forstand, at give ydre form. Igen-
nem tiderne har den ene efter anden af disse kræfter for-
met det, og det er ganske enkelt det, de gør det til. Efter-
hånden som det når til en klarere forståelse og kan begyn-
de at skelne, vælger det selv, hvilken af dem der skal sty-
re, indtil det til sidst bliver kontrolleret af sjælsstrålen med
de andre stråler underordnet denne stråle og anvendt af det
efter ønske.

12. Under studiet af menneskets egoiske stråle må vi forstå:

a. Den proces, der følges. . . . . . . . . . . . . give ydre form 
b. Hemmeligheden, der skal findes. . . . . manifestation
c. Formålet, der skal kendes. . . . . . . . . . virkeliggørelse

Vi må også forstå de dominerende stråleindflydelser fra
sjælenes rige, det femte naturrige. Disse er:

1. Stråle V. . . . der virker gennem personligheden
2. Stråle II.. . . . der virker gennem intuitionen

13. Strålen for personligheden har sit vigtigste område for ak-
tivitet og udtryk i det fysiske legeme. Den bestemmer livs-
tendens og formål, tilsynekomst og beskæftigelse. Den er
[side 415] selektiv i kvalitet, når den påvirkes af den egoi-
ske stråle.
Strålen for egoet har en direkte og specifik virkning på det
astrale legeme. Heraf kommer, at livets slagmark altid fin-
des på illusionsplanet; efterhånden som sjælen søger at
sprede det gamle blændværk, bliver aspiranten i stand til
at vandre i lyset.
Strålen for monaden påvirker det mentale legeme, efter at
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integrationen af personligheden er tilvejebragt. Den forår-
sager, at den mentale natur opnår den klare vision, som
fuldbyrdes ved den fjerde indvielse, og frigør mennesket
fra formens begrænsninger. Der findes en analogi i denne
triplicitet samt en interessant symbolsk relation til de tre
initiatorer.

a. Den første initiator er. . . . . . . . menneskets sjæl
Den kontrollerer gradvis personligheden

b. Den anden initiator er. . . . . . . Kristus
Han frigør kærlighedsnaturen

c. Tredje initiator er. . . . . . . . . . . den planetariske Logos
Han illuminerer sindet og tænkeevnen

14. Strålen for sjælen eller egoet begynder aktivt via det astra-
le legeme at gøre sin tilstedeværelse mærkbar, så snart der
er opnået koordination. Processen er denne:

a. Strålen virker på det astrale legemes ydre
b. Strålen stimulerer det astrale legemes indre til vækst i

størrelse, farve og kvalitet
c. Strålen bringer det astrale legeme samt hele det fysiske

liv til aktivitet og under kontrol.

Alt det ovenfor nævnte kan opsummeres i det udsagn, der siger,
at personlighedsstrålen fremkalder en separatistisk indstilling
og forårsager en isolation fra den gruppe af sjæle, som person-
ligheden er en ydre form af, samt som konsekvens en tilknyt-
ning til manifestationens formside. Den egoiske stråle fremkal-
der gruppebevidsthed og isolation fra ydre former og forårsager
tilknytning [side 416] til manifestationens livsside og til det
subjektive hele. Monadestrålens virkning kan ikke forstås, før
mennesket har taget tredje indvielse.

Det første kapitel i andet bind af vor Afhandling om de Syv
Stråler omhandler den egoiske stråle. Kapitlet er inddelt i føl-
gende fire afsnit:
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I. Sjælsindflydelsens vækst
II. De syv love for sjæls- eller gruppeliv

III. De fem sjælsgrupper
IV. Regler til fremme af sjælskontrol.
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[side 417-418]

Nogle tabeller over strålerne
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[side 419]

STRÅLERNE PÅ VEJ IND I OG UD AF MANIFESTATION 

1. stråle. . . ikke i manifestation
* 2. stråle. . . i manifestation siden år 1575 e.Kr.
* 3. stråle. . . i manifestation siden år 1425 e.Kr.

4. stråle. . . vil langsomt komme i manifestation efter år
2025 e.Kr.

* 5. stråle. . . i manifestation siden år 1775 e.Kr.
6. stråle. . . passerer hurtigt ud af manifestation – be-

gyndte at tone bort år 1625 e.Kr.
* 7. stråle. . . i manifestation siden år 1675 e.Kr.

STRÅLERNES METODER VED UNDERVISNING OM
SANDHED

1. stråle..... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Videnskaben om statsmandskunst, om
regeringsform.
Moderne diplomati og politik.

2. stråle..... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Indvielsesprocessen således som be-
kendtgjort af Hierarkiet af mestre.
Religion.

3. stråle..... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Måder til kommunikation eller udveks-
ling. Radio, telefon, telegraf og mulighe-
der for befordring.
Anvendelse og fordeling af penge og
guld.

4. stråle..... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Frimureriets virke, baseret på Hierarkiets
opbygning og beslægtet med anden strå-
le.

Arkitektonisk konstruktion. Moderne by-
planlægning.

5. stråle..... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Videnskaben om sjælen. Esoterisk psy-
kologi.
Moderne uddannelsessystemer og mental
videnskab.
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6. stråle..... Højere udtryk:

Lavere udtryk:

Kristendom og andre religioner.
(Bemærk her relationen til 2. stråle).
Kirker og religiøse organisationer.

7. stråle..... Højere udtryk:
Lavere udtryk:

Alle former for hvid magi.
Spiritualisme i sine lavere aspekter.

DISCIPELSKAB OG STRÅLERNE

1. stråle kraft....................... energi............ handling......... okkultisten

2. stråle bevidsthed.............. ekspansion.... indvielse........ det sande psykiske menneske

3. stråle tilpasning............... udvikling...... evolution........ magikeren

4. stråle vibration................ respons......... udtryksform... kunstneren

5. stråle tankevirksomhed.... viden............. videnskab....... videnskabsmanden eller -kvinden

6. stråle hengivenhed........... abstraktion.... idealisme........ den hengivne

7. stråle besværgelse........... magi.............. ritual.............. ritualisten

(Fra Indvielse, menneskelig og solar)

STRÅLERNE OG DE FIRE RIGER

NB: Megen information og adskillige interessante antydninger
forekommer spredt her og der i En afhandling om Kosmisk Ild
samt i denne række instruktioner. Jeg har samlet nogle af dem,
og de studerende vil få nytte af at sætte sig ind i nedenstående
tabeller og punkter.

A.A.B.
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DEN NUMERISKE INDFLYDELSE AF STRÅLERNE

Mineralriget. . . . . . . . . . . . . . . Stråle 7 og 1
Planteriget. . . . . . . . . . . . . . . . Stråle 2, 4 og 6
Dyreriget. . . . . . . . . . . . . . . . . Stråle 3 og 6
Menneskeriget. . . . . . . . . . . . . Stråle 4 og 5
Sjælsriget. . . . . . . . . . . . . . . . . Stråle 5 og 2
Planetariske rige. . . . . . . . . . . Stråle 6 og 3
Solar-riget. . . . . . . . . . . . . . . . Stråle 1 og 7

[side 421]

UDTRYK FOR STRÅLEPÅVIRKNINGERNE

Mineralriget. . . . . . . . Stråle 7. . . . . Udstråling
Stråle 1. . . . . Magt

Planteriget. . . . . . . . . Stråle 2. . . . . Magnetisme
Stråle 4. . . . . Farveharmoni
Stråle 6. . . . . Vækst mod lyset

Dyreriget. . . . . . . . . . Stråle 3. . . . . Instinkt
Stråle 6. . . . . Tam tilstand

Menneskeriget. . . . . . Stråle 4. . . . . Erfaring
Stråle 5. . . . . Intellekt

Sjælsriget. . . . . . . . . . Stråle 5. . . . . Personlighed
Stråle 2. . . . . Intuition

Planetariske rige. . . . Stråle 6. . . . . Planen
Stråle 3. . . . . Skabende virke

Solar-riget. . . . . . . . . Stråle 1. . . . . Universel tænkning. Vilje
 Stråle 7. . . . . Synteseskabende ritual
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NOGLE KORRESPONDENSER

I. Mineralriget.................... Kønskirtler....................... Sakralcenter
Rygsøjlens basis

Planteriget....................... Hjerte...............................
Lunger..............................

Hjertecenter
Strubecenter

Dyreriget......................... Mave................................
Lever

Solar plexus

Menneskeriget................. Hjerne..............................
Taleorganer

De to hovedcentre

II. Mineralriget.................... Rygsøjlens basis............... Binyrer

Planteriget....................... Hjertecenter...................... Thymuskirtel

Dyreriget......................... Solar plexus...................... Bugspytkirtel

Menneskeriget................. Sakralcenter..................... Kønskirtler

Sjælsriget........................ Strubecenter..................... Skjoldbruskkirtel

Planetariske rige.............. Ajnacenter........................ Hypofyse

Solar-riget....................... Hovedcenter..................... Pinealkirtel

[side 422]

III. Rige Proces Hemmelighed Formål

Mineral......... Fortætning................ Transmutation..... Udstråling

Plante............ Sammensætning........ Transformation.... Magnetisering

Dyre.............. Konkretisering.......... Transfusion......... Forsøg

Menneske..... Tilpasning................. Translation.......... Forklarelse

Sjæls............. Ydre tilsynekomst..... Manifestation...... Virkeliggørelse
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NOGLE BEMÆRKNINGER OM DE FIRE RIGER

1. Mineralriget er inddelt i 3 store afdelinger:

a. Uædle metaller
b. Ædle metaller
c. Krystaller og ædelstene

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 475

2. Planteriget er …

a. Formidler af vital pranisk væske
b. En bro mellem det såkaldt bevidste og ubevidste
c. I esoterisk forbindelse med deva- eller engleriget

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 537

3. De fire mindre stråler styrer de fire riger:

a. Den 7. stråle styrer mineralriget
b. Den 6. stråle styrer planteriget
c. Den 5. stråle styrer dyreriget
d. Den 4. stråle styrer menneskeriget

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 557-559

4. Den 4. stråle og det 4. rige udgør et samlingspunkt for de 3
lavere riger.

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 557

5. Den 5. stråle har et særligt forhold til dyreriget, for det er
den stråle, der styrer overgangen af dette rige til menne-
skeriget.

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 559

[side 423]
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6. Menneskeslægten, eller det 4. rige, søger at manifestere pla-
netlogos' begær- eller kærlighedsnatur.
De tre riger under det menneskelige er manifestationen af
planetlogos' intelligensnatur.

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 955

7. Mineralriget reagerer på den energitype, der er det laveste
aspekt af ild …
Planteriget reagerer på den type energi, som frembringer
fænomenet vand …
Dyreriget reagerer på en energitype, der hverken er ild eller
vand, men en kombination af de to …
Menneskeriget reagerer … (på ildens energi) i sin højeste
manifestation i de 3 verdener …

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 979-981

8. (Perioden for udstråling er) … længst i mineralriget, og kor-
test i menneskeriget.

En afhandling om Kosmisk ild, s. 983

9. … Mineralriget bidrager med dette vitale noget, der er es-
sensen af menneskets fysiske permanente atom …
… (Planteriget tilvejebringer) den negative energi for men-
neskets astrale permanente atom …
… (Dyreriget tilvejebringer) den negative kraft, som, når
den oplades af den positive, bliver til den mentale enhed …

Sattva. . . . Rytme. . . . . Mentallegeme. . . Mental enhed.. . . . . . . . . . . Dyr
Rajas.. . . . Aktivitet. . . Astrallegeme. . . . Astralt permanent atom.. . . Plante
Tamas.. . . Inerti. . . . . . Fysisk legeme. . . Fysisk permanent atom. . . . Mineral

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 1034-1035
[side 424]

10. Hvert naturrige er positivt i forhold til riget under …
En afhandling om Kosmisk Ild, s. 1035
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DEN SYVENDE STRÅLE, DER ER PÅ VEJ IND, OG DYRE-
RIGET

1. Dyreriget er for det menneskelige legeme, hvad det tætte
fysiske legeme er for de syv principper.

2. Dyreriget er det moderaspekt, der virker forud for den
overskyggende Helligånd.

3. Dyreriget er individualiseringens sted.
4. Siden Atlantis' tid har dyreriget været optaget af at udvikle

karma.
5. Husdyrene udgør hjertecentret i den entitet, som besjæler

dyreriget.
6. Dyreriget reagerer ikke særligt kraftigt over for den 7.

stråle.
7. Det gør menneskeriget. Den 7. stråle vil have tre virknin-

ger i relation til de to riger og deres samspil:

a. Den vil forædle dyrelegemerne.
b. Den vil tilvejebringe en nærmere relation mellem

menneskene og dyrene.
c. Den vil forårsage en omfattende nedbrydning af de nu-

værende dyreformer.

STRÅLERNES AKTIVITETSMETODER

Der er 21 aktivitetsmetoder, og i deres syntese bliver det 22 me-
toder, som er udtryk for den store lov om trækning.

I. Strålen for vilje eller magt.

1.  Nedbrydning af former gennem gruppesamspil.
2.  Stimulering af selvet, det egoiske princip.
3.  Åndelig impuls eller energi.

Nr.

1.
2.
3.

II. Strålen for kærlighed-visdom.

1.  Opbygning af former gennem gruppesamvirke.
2.  Stimulering af begær, kærlighedsprincippet.

4.
5.
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3.  Sjælsimpuls eller -energi. 6.

III. Strålen for aktivitet eller tilpasning.

1.  Levendegørelse af former gennem gruppearbejde.
[side 425]
2.  Stimulering af former, det æteriske eller praniske princip.
3. Stofimpuls eller -energi.

7.

8.
9.

IV. Strålen for harmoni eller enhed.

1.  Færdigudvikling af former gennem gruppesamspil.
2.  Stimulering af sol-englene eller det manasiske princip.
3.  Intuitiv eller buddhisk energi.

10.
11.
12.

V. Strålen for konkret viden.

1.  Overensstemmelse mellem form og type gennem gruppeindflydelse.
2.  Stimulering af det logoiske, faste fysiske legeme, de tre verdener.
3.  Mental energi eller impuls, universel manas.

13.
14.
15.

VI. Strålen for abstrakt idealisme eller hengivenhed.

1.  Afspejling af virkelighed gennem gruppearbejde.
2.  Stimulering af mennesket gennem begær.
3.  Begær-energi, instinkt eller aspiration.

16.
17.
18.

VII. Strålen for ceremoniel orden.

1.  Forening af energi og substans gennem gruppeaktivitet.
2.  Stimulering af æteriske former.
3.  Vital energi.

19.
20.
21.

En afhandling om Kosmisk Ild, s. 1115-1116.

DE SYV GRUNDTONER FOR DE SYV STRÅLEMETODER 

Første stråle
»Lad kræfterne mødes. Lad dem stige op til det høje sted, og
lad sjælen fra dette ophøjede sted se ud over en tilintetgjort
verden. Lad da ordet lyde: »Jeg består«.«
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Anden stråle
»Lad alt liv blive draget til midtpunktet og således træde ind
i den guddommelige kærligheds hjerte. Lad da sjælen fra
dette [side 426] punkt af sansende liv virkeliggøre Guds be-
vidsthed. Lad ordet genlyde i stilheden: »Intet er, undtagen
jeg«.«

Tredje stråle
»Lad herrens hærskare, som responderer på ordet, indstille
sine aktiviteter. Lad viden blive til visdom. Lad det vibre-
rende punkt blive det stille punkt og lad alle linjer samles i
én. Lad sjælen erkende den ene i de mange og lad ordet lyde
i fuldkommen forståelse: »Jeg er arbejderen og arbejdet, den
ene, som er«.«

Fjerde stråle
»Lad den ydre glans svinde bort og skønheden fra det indre
lys åbenbare den ene. Lad harmoni erstatte disharmoni, og
lad sjælen tale fra det skjulte lys' midtpunkt. Lad ordet tone:
»Skønhed og glans skjuler mig ikke. Jeg står åbenbaret. Jeg
er«.«

Femte stråle
»Lad de tre former for elektrisk energi stige opad til stedet
for magt. Lad hovedets og hjertets kræfter og alle de nedre
aspekter smelte sammen. Lad da sjælen se ud over en indre
verden af guddommeligt lys. Lad ordet triumferende lyde:
»Jeg mestrede energi, for jeg er energi. Mesteren og det me-
strede er ét«.«

Sjette stråle
»Lad alt begær ophøre. Lad al stræben slutte. Al søgen er
forbi. Lad sjælen erkende, at den har nået målet og fra denne
port til evigt liv og kosmisk fred lad ordet lyde: »Jeg er den
søgende og det søgte. Jeg hviler«.«
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Syvende stråle
»Lad bygmestrene indstille deres arbejde. Templet er fuld-
ført. Lad sjælen tage sin arv i besiddelse og fra det hellige
sted befale, at alt arbejde skal ophøre. Lad da sjælen i den
følgende stilhed fremsynge ordet: »Det skabende arbejde er
forbi. Jeg, skaberen, er. Intet andet forbliver, undtagen
jeg«.«

[side 427]

TABELLER FRA »DEN HEMMELIGE LÆRE«, 3. udgave.

1. stråle. Vilje eller magt.

Planet............................. Solen, der erstatter den tilslørede planet Vulkan.

Dag................................ Søndag

Eksoterisk farve............. Orange

Esoterisk farve............... Rød

Menneskeligt princip..... Prana eller liv-vitalitet

Guddommeligt princip... Det ene liv. Ånd. Dette betragtes som et princip, men
først når vore syv plan ses som de syv underplan af det
kosmiske fysiske plan.

Element.......................... Akasha. »Det står skrevet«.

Sanseredskab................. Kundalini-lyset

Placering i legemet........ Livsluftene i hjernen

Plan................................ Det logoiske plan. Guddommelig hensigt eller vilje.

Metal.............................. Guld

Sans............................... En synteseskabende sans, der omfatter alt.

Esoterisk betragtes denne kraft, som det livsprincip, der har sæde i hjertet.

2. stråle. Kærlighed-visdom.

Planet............................. Jupiter
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Dag................................ Torsdag

Eksoterisk farve............. Indigo med et skær af purpur

Esoterisk farve............... Lys blå

Menneskeligt princip..... Det auriske hylster

Guddommeligt princip... Kærlighed

Element.......................... Æter. »Det er talt«. Ordet.

Sanseredskab................. Ørene. Tale. Ordet.

Placering i legemet........ Hjertet

Plan................................ Det monadiske

Sans............................... Hørelse

[side 428]
Esoterisk er denne kraft bevidstheds- eller sjælsprincippet, der har sæde i
hovedet.

3. stråle. Aktiv intelligens og tilpasning.

Planet............................. Saturn

Dag................................ Lørdag

Eksoterisk farve............. Sort

Esoterisk farve............... Grøn

Menneskeligt princip..... Den lavere tænkeevne

Guddommeligt princip... Den universelle tænkeevne

Element.......................... Ild. »Ild ved friktion«.

Sanseredskab................. Nervesystemet. »Det vides«.

Placering i legemet........ Centrene op langs rygsøjlen

Plan................................ Det atmiske, eller planet for åndelig vilje.

Sans............................... Følesansen

Esoterisk har dette princip, den skabende tænkeevne, sæde i struben.
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4. stråle. Intuition. Harmoni. Skønhed. Kunst.

Planet............................. Merkur

Dag................................ Onsdag

Eksoterisk farve............. Flødefarvet

Esoterisk farve............... Gul

Menneskeligt princip..... Forståelse. Vision. Åndelig perception.

Guddommeligt princip... Buddhi. Intuition. Sund fornuft.

Element.......................... Luft. »Således skabes enhed«.

Sanseredskab................. Øjnene. Især det højre øje.

Plan................................ Det buddhiske eller intuitionens plan.

Sans............................... Synet

Esoterisk er dette den sunde fornuft, der har sæde i ajna-centret mellem øj-
nene. Centret er virksomt, når personligheden når et højt koordinationssta-
dium.

[side 429]

5. stråle. Konkret viden eller videnskab.

Planet............................. Venus. Tænkningens herrer kom fra Venus.

Dag................................ Fredag

Eksoterisk farve............. Gul

Esoterisk farve............... Indigo

Menneskeligt princip..... Højere tænkeevne

Guddommeligt princip... Højere viden. »Gud så, at alt var godt«.

Element.......................... Flamme

Sanseredskab................. Det astrale legeme

Plan................................ Det lavere mentale plan
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Sans............................... Bevidsthed som respons på viden.

Placering i legemet........ Hjernen

Esoterisk har dette princip, sansning, sæde i solar plexus.

6. stråle. Abstrakt idealisme. Hengivenhed.

Planet............................. Mars

Dag................................ Tirsdag

Eksoterisk farve............. Rød

Esoterisk farve............... Sølv-rosa

Menneskeligt princip..... Kama-manas. Begær.

Guddommeligt princip... Begær efter form.

Element.......................... Vand. »Jeg længes efter en bolig«.

Sanseredskab................. Tungen. Taleorganer.

Plan................................ Det astrale eller emotionelle plan. Begær-planet.

Sans............................... Smag

Esoterisk har dette princip, begær, sæde i sakralcentret med en højere
modsvarighed i struben.

7. stråle. Ceremoniel orden eller magi.

Planet............................. Månen. Den er moderen til form.

Dag................................ Mandag

Eksoterisk farve............. Hvid
[side 430]

Esoterisk farve............... Violet

Menneskeligt princip..... Æterisk kraft eller prana

Guddommeligt princip... Energi

Element.......................... Jorden. »Jeg manifesterer«.
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Sanseredskab................. Næsen

Plan................................ Det fysiske plan, æteriske niveauer. 

Sans............................... Lugt

Esoterisk har dette princip, vitalitet eller prana, sæde ved rygsøjlens basis.

NB. Esoterisk set er det følgende planeter, der er udtryk for de
tre store stråler:

1. stråle. . . Uranus
2. stråle. . . Neptun
3. stråle. . . Saturn

Et studium af dette vil tydeligt vise, hvorfor Saturn altid er den
stabiliserende kraft. I den nuværende cyklus retter de to stråler
for magt og kærlighed deres energier mod Vulkan og Jupiter,
mens Saturns opmærksomhed er vendt mod vor planet, Jorden.

Således får vi ti stråler for fuldbyrdelse, manifestationsvehik-
ler for det, som H.P.B. benævner »de ufuldkomne guder«, de
planetariske Logoi. Se En afhandling om Kosmisk Ild, hvor det-
te er behandlet. Anvend registeret.

STRÅLERNE OG PLANERNE

1. stråle. . . . . Vilje, dynamisk anvendt, kommer i manife-
station som magt.

2. stråle. . . . . Kærlighed, virker magnetisk, skaber visdom.
3. stråle. . . . . Intelligens, findes latent i substans, bevirker

aktivitet.
[side 431]
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STRÅLERNE OG SANSERNE

1. Høresans. . . . 7. stråle. . . . Magi. . . . . . . . . . . . . . Magtord
2. Følesans. . . . 1. stråle. . . . Tilintetgører. . . . . . . . Guds finger
3. Synssans. . . . 3. stråle. . . . Vision. . . . . . . . . . . . . Guds øje
4. Smagssans.. . 6. stråle. . . . Idealisme. . . . . . . . . . Folkeslags begær
5. Lugtesans. . . 4. stråle. . . . Kunst. . . . . . . . . . . . . Åbenbaringens

skønhed
6. Intellekt. . . . . 5. stråle. . . . Tænkning. . . . . . . . . . Gudsviden
7. Intuition. . . . 2. stråle. . . . Kærlighed-visdom. . . Gudsindsigt

ASPEKTSTRÅLERNE OG ATTRIBUTSTRÅLERNE

De fire attributstråler, som finder deres syntese i den tredje
aspektstråle, frembringer de forskellige kvaliteter mere detalje-
ret, end de tre aspektstråler gør. For at tydeliggøre det kan det
generelt siges, at de tre aspektstråler finder deres primære ud-
tryk i relation til menneskeheden gennem de tre periodiske ve-
hikler:

1. stråle..... Magt........................ Liv.................. Ideer.............. Monaden

2. stråle..... Kærlighed-visdom... Bevidsthed...... Idealer........... Sjælen

3. stråle..... Aktiv intelligens...... Tilsynekomst... Idoler............ Personlighed

Deres sekundære udtryk finder de i de tre legemer, der danner
menneskets personlighed:

1. stråle..... Magt..................... Ideer............. Mentallegeme....... Formål. Liv

2. stråle..... Kærlighed............. Idealer.......... Astrallegeme........ Kvalitet

3. stråle..... Intelligens............. Idoler............ Fysisk legeme....... Form

Selv om attributstrålerne udtrykker sig i samme grad på alle
plan og gennem de periodiske vehikler og personlighedens tre
aspekter, finder de deres primære udtryk i et af de fire naturri-
ger:
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4. stråle. . . . Harmoni, konflikt.. . . 4. rige.. . . . Menneske. Ligevægt
5. stråle. . . . Konkret viden.. . . . . . 3. rige.. . . . Dyr
[side 432]
6. stråle. . . . Hengivenhed. . . . . . . 2. rige.. . . . Plante
7. stråle. . . . Ceremonielt ritual. . . 1. rige.. . . . Mineral

Disse er deres primære indflydelsesområder i de tre verdener,
og vi vil senere komme nærmere ind herpå.

I relation til menneskeheden finder disse fire attributstråler et
vidtrækkende udtryk i forbindelse med personlighedens fire
aspekter eller kvaterniteten. Relationen er som følger:

4. stråle . . . . . Harmoni gennem konflikt. . . . Fysisk legeme
5. stråle . . . . . Konkret viden. . . . . . . . . . . . . Æterisk legeme
6. stråle . . . . . Hengivenhed. . . . . . . . . . . . . . Astrallegeme
7. stråle . . . . . Organisation. . . . . . . . . . . . . . Mentallegeme

RIGER

Nr. Rige Stråle Udtryk

1. Mineral.............................. VII.
I.

Ceremoniel organisation....
Vilje eller magt..................

Radioaktivitet
Det grundlæggende
kraftreservoir

2. Plante................................. II.
IV.
VI.

Kærlighed-visdom.............
Skønhed eller harmoni.......
Idealistisk hengivenhed.....

Magnetisme
Konformitet i farve
Opadstræben

3. Dyre................................... III.
VI.

Tilpasningsevne.................
Hengivenhed......................

Instinkt
Tam tilstand

4. Menneske........................... IV.
V.

Harmoni gennem konflikt..
Konkret viden....................

Erfaring, vækst
Intellekt

5. Egoisk eller sjæls............... V.
II.

Konkret viden....................
Kærlighed-visdom.............

Personlighed
Intuition

6. Planetariske livsvæseners.. VI.
III.

Hengivenhed for ideer.......
Aktiv intelligens................

Planen
Skabende virke

[side 433]
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7. Solare livsvæseners............ I.
VII.

Vilje eller magt..................
Ceremoniel magi................

Universel tænkeevne
Synteseskabende ritual

MINERALRIGET

Påvirkning................. Syvende stråle for organisation og første stråle for
magt er de dominerende faktorer.

Resultater................... De evolutionære resultater er udstråling og kraft, en
statisk kraft, der ligger bag naturens øvrige plan.

Proces........................ Fortætning.

Hemmelighed............. Transmutation. »En afhandling om Kosmisk Ild« defi-
nerer dette således: »Transmutation er overgangen fra
et stadium af væren til et andet ved hjælp af ild«.

Formål....................... At vise livets radioaktivitet.

Inddelinger................. Let- og tungmetaller, ædle metaller, ædelstene.

Objektiv formidler..... Ild. Ild er den indviende faktor i dette rige.

Subjektiv formidler.... Lyd.

Kvalitet...................... Yderste grad af tæthed. Inerti. Glans.

PLANTERIGET

Påvirkning................. Anden stråle for kærlighed-visdom, der udvikler en
usædvanlig øget sensibilitet. Fjerde stråle for harmoni
og skønhed, der tilvejebringer generel harmonisering i
dette rige over hele planeten.
Sjette stråle for hengivenhed eller (som det symbolsk
er udtrykt i Den gamle Visdom) »tilskyndelsen til at
vie livet til solen, giveren af dette liv« eller igen »til-

skyndelsen til at vende hjertets øje mod solens hjer-
te«. [side 434]

Resultater................... De viser sig i det andet rige som magnetisme, duft,
farve og vækst hen imod lyset. Jeg vil indtrængende

anbefale jer at studere disse ord, idet det er i dette ri-
ge, I først klart kan se den herlighed, der ligger foran
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menneskeheden.

a. Magnetisk udstråling. Forening af mineral- og
planterigets mål.

b. Duften af fuldkommenhed.
c. Den menneskelige auras herlighed. Det strålende

kausallegeme (augoeides).
d. Stræben, der fører til endelig inspiration.

Proces........................ Tilpasning eller evnen til at »være i overensstemmel-
se med« mønsteret i himlene og til at skabe det forne-
den, som findes foroven. Dette gøres med større let-
hed i dette rige end i mineralriget, hvor fortætnings-
processen foregår i blinde.

Hemmelighed............. Transformation. De skjulte alkymistiske processer,
der sætter plantevæksterne i dette rige i stand til at
drage deres næring fra solen og jordbunden og at
»transformere« den til form og farve.

Formål....................... Magnetisme. Den indre kilde til skønhed, herlighed
og tiltrækningskraft, der lokker højere livsformer til
sig, ansporer dyreformerne til at indtage det som føde,
og de tænkende væsener til at uddrage inspiration,
glæde og tilfredshed af mental art.

Inddelinger................. Træer og buske.
Blomstrende planter.
Græsser og mindre grønne vækster, der ikke hører ind
under de andre to kategorier. En gruppe plantevæk-
ster, der hører ind under den generelle betegnelse
vandplanter. [side 435]

Objektiv formidler..... Vand.

Subjektiv formidler.... Berøring.

Kvalitet...................... Rajas eller aktivitet.
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MEDITATION OG RIGERNE

»Målrettet meditation over de fem former, som ethvert element
antager, skaber beherskelse af hvert af elementerne. Disse fem
former er den grove natur, elementalformen, kvaliteten, det alt-
gennemtrængende samt det grundlæggende formål«.

Således får vi en analogi at overveje:

1. Den grove natur.. . . . . . . . . . . . . . . . Mineralriget
2. Elementalformen. . . . . . . . . . . . . . . . Planteriget
3. Kvaliteten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyreriget
4. Det altgennemtrængende.. . . . . . . . . Menneskeriget
5. Det grundlæggende formål. . . . . . . . Sjælsriget

Alle skal ses ud fra et bevidsthedsstandpunkt.

EN ANDEN RELATION

1. Legemet..................................... Mineralriget...... Livets tætte fængsel.

2. Akasha....................................... Planteriget........ Det omskiftelige bevidste liv. 

3. Opstigning fra stoffets verden.... Dyreriget.......... Det evolutionære mål for relationen mel-
lem legeme og akasha.

4. Evne til at rejse i rummet........... Menneskeriget.. Målet for den menneskelige bevidsthed
gennem virkeliggørelse af de ovennævnte
tre.

[side 436]

DYRERIGET

Påvirkning................ Den tredje stråle for aktiv intelligens eller tilpasning
er magtfuld i dette rige og vil, som tiden går, udtryk-
ke sig mere og mere, indtil den i dyreverdenen har
frembragt den reaktion over for liv og omgivelser, der

bedst kan beskrives som »dyrets målrettethed«. Der-
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efter – ved dette punkt og cyklisk – kan den sjette
stråle for hengivenhed og idealisme gøre sig mærkbar
som tilskyndelse mod et mål og på den måde frem-
bringe en relation til mennesket, sådan at det bliver
det ønskede mål. Dette kan ses hos de tamme, de
dresserede dyr og husdyrene.

Resultater................. I ét tilfælde oplever vi, at den tredje stråle skaber

fremkomsten af instinkt, der på sin side skaber og an-
vender det fremragende responsapparat, som vi kal-
der nervesystemet, hjernen, og de fem sanser, som
ligger bag, og som er ansvarlig for dem som helhed.
Det bør bemærkes, at relationen mellem menneske og

dyr, hvor stor vi end må anse forskellen at være, i vir-
keligheden er mere tæt end den relation, der eksiste-
rer mellem dyr og plante. Gennem den sjette stråle ser
vi fremkomsten af evnen til at blive tæmmet og til at
blive husdyr, hvilket i sidste instans er evnen til at
vise kærlighed, tjene og at træde ud af flokken og ind
i gruppen. Tænk over ordene i denne sidste paradok-
sale udtalelse.

Proces....................... Denne kaldes konkretisering. I dette rige har vi for
første gang en sand organisering af det æteriske lege-
me i det, esoterikeren kalder »de sande nerver og de
sansende centre«. Planter har også nerver, men de
danner ikke samme [side 437] indviklede netværk og

indbyrdes relation, som vi finder i mennesket og i dy-
ret. Begge disse riger deler den samme generelle
gruppering af nerver, kraftcentre og kanaler, med en

rygsøjle og en hjerne. Denne organisering af et sen-
sitivt responsapparat udgør i virkeligheden fortætnin-
gen af det subtile æteriske legeme.

Hemmelighed........... Denne kaldes overføring, et ord der er ganske util-

strækkeligt til at udtrykke det tidlige stadium for for-
ening af de psykologiske faktorer i dyret, som fører til

individualiseringsprocessen. Dette stadium er en pro-
ces til nyt liv, til intelligent integration og til psykolo-
gisk udvikling.

Formål...................... Dette kaldes eksperimentering. Her kommer vi til et
stort mysterium, der er helt specielt for vor planet. I
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mange esoteriske bøger har det været omtalt og anty-
det, at der har været en misforståelse eller er sket en
alvorlig fejl fra Guds side, vor planetariske Logos, og
at denne misforståelse har involveret vor planet og
alt, hvad den indeholder, i den misere, det kaos, og

den lidelse, vi kan se. Vi bør sige, at der ikke har væ-
ret nogen misforståelse, men simpelthen et stort eks-
periment, hvis succes eller fejlslag endnu ikke kan
bedømmes. Målet for eksperimentet kunne forklares
som følger: Det er den planetariske Logos' hensigt at
tilvejebringe en psykologisk tilstand, der bedst kan

beskrives som »guddommelig klarhed«. Psykens vir-
ke og målet for sand psykologi er at se livet klart,
som det er, og med alt, som er involveret. Dette bety-

der ikke tilstande og omgivelser, men liv. Denne pro-
ces påbegyndtes i dyreriget og vil blive fuldbyrdet i
menneskeriget. [side 438] Disse riger er beskrevet i
Den gamle Kommentar som »guddommens to øjne,
begge blinde i begyndelsen, men senere seende, skønt

det højre øje ser mere klart end det venstre«. Den før-
ste antydning af denne tendens hen imod klarhed ses i
plantens evne til at vende sig hen imod solen. Denne
evne eksisterer så godt som ikke i mineralriget.

Inddelinger............... For det første, de højerestående dyr og husdyrene, så-
som hunden, hesten og elefanten. For det andet, de
såkaldt vilde dyr, såsom løven, tigeren og de andre
kødædende og farlige vilde dyr. For det tredje, den
mængde af mindre dyr, der ikke synes at imødekom-
me noget særligt behov eller at opfylde et bestemt

formål, såsom de utallige, harmløse væsener, der fin-
des i vor planets skove, jungler og marker. Eksempler
herpå er i vesten kaniner og andre gnavere. Dette er

en bred og generel specifikation uden nogen viden-
skabelig betydning overhovedet, men den dækker på
fyldestgørende måde de karmiske inddelinger og den
generelle sammensætning, som disse grupperinger af
liv er opdelt i i dette naturrige.

Objektiv formidler.... Ild og vand – heftigt begær og begyndende tænkeev-
ne. Disse er symboliseret i dyrets evne til at spise og
drikke.
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Subjektiv formidler.. Lugt eller sporsans – den instinktive opdagelse af det,
der er fornødent, fra den præstation at strejfe om efter
føde samt anvendelsen af evnen til at opspore denne
føde til den at identificere en elsket herre eller vens
lugt.

Kvalitet.................... Tamas eller inerti – men i dette tilfælde er det [side
439] sindets tamasiske væsen og ikke stoffets, sådan
som det sædvanligvis opfattes. Chitta eller tankestof-
fet kan ligeledes være tamasisk.

STRÅLERNES RELATION TIL CENTRENE

1. Hovedcentret. . . . . . Strålen for vilje eller magt. . . . . . Første stråle
2. Ajnacentret. . . . . . . . Strålen for konkret viden. . . . . . . Femte stråle
3. Strubecentret. . . . . . Strålen for aktiv intelligens. . . . . Tredje stråle
4. Hjertecentret.. . . . . . Strålen for kærlighed-visdom. . . . Anden stråle
5. Solar plexus. . . . . . . Strålen for hengivenhed. . . . . . . . Sjette stråle
6. Sakralcentret. . . . . . Strålen for ceremoniel magi. . . . . Syvende stråle
7. Rygsøjlens basis. . . . Strålen for harmoni. . . . . . . . . . . . Fjerde stråle

STRÅLERNES RELATION TIL RACERNE

Stråle Fuldt udtryk Hovedindflydelse

Stråle I. Vilje.............................
1. stråle sjæle.............................

I 7. rodrace.....................................
Fuldkommengørelse af Planen

1. og 7. underrace

Stråle II. Kærlighed-visdom.......
2. stråle sjæle.............................

I 6. rodrace.....................................
Fuldkommengjort intuition

2. og 6. underrace

Stråle III. Intelligens..................
3. stråle sjæle.............................

I 5. rodrace.....................................
Ariske race
Fuldkommengjort intellekt

3. og 5. underrace

Stråle IV. Harmoni.....................
4. stråle sjæle.............................

I 4. rodrace.....................................
Atlantiske race
Fuldkommengjort astralt liv
Fuldkommengjort følelsesliv

4. og 6. underrace

Stråle V. Viden..........................
5. stråle sjæle.............................

I 3. rodrace.....................................
Lemuriske race
Fuldkommengjort fysisk liv

5. og 3. underrace
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Stråle VI. Hengivenhed..............
6. stråle sjæle

I 2. rodrace..................................... 6. og 2. underrace

Stråle VII. Ceremoniel magi......
7. stråle sjæle

I 1. rodrace..................................... 7. og 1. underrace

[side 440]

STRÅLERNE, DER MÅ STUDERES I FORBINDELSE MED
MENNESKEHEDEN

1. Strålen for selve solsystemet
2. Strålen for den planetariske Logos for vor planet
3. Strålen for selve menneskeriget
4. Vor races specielle stråle – strålen, der styrer den ariske race
5. De stråler, der styrer enhver bestemt cyklus
6. Den nationale stråle eller den stråleindflydelse, der i særde-

leshed påvirker en bestemt nation
7. Strålen for sjælen eller egoet
8. Strålen for personligheden
9. De stråler, der styrer:

a. Det mentale legeme
b. Det emotionelle eller astrale legeme
c. Det fysiske legeme

STRÅLERNE OG PLANETERNE

Enhver af de syv hellige planeter (vor jord er ikke en af dem) er
et udtryk for en af de syv stråleindflydelser. Disse syv planeter
kan nummereres som følger, og de stråler, der virker gennem
dem, er nøje angivet. Den studerende må imidlertid have tre ting
i erindring:
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1. At enhver planet er inkarnationen af et liv, af en entitet eller
et væsen,

2. At enhver planet, ligesom et menneske, er udtrykket for to
strålekræfter – personlighedens og egoets,

3. At to stråler således er i esoterisk konflikt i enhver planet.

[side 441]

STRÅLERNE OG NATIONERNE

Nation Personlighedsstråle Egoisk stråle Motto

Indien............... 4. stråle for kunst...................... 1. stråle for ledelse............... »Jeg skjuler lyset«

Kina.................. 3. stråle for intellekt................. 1. stråle for ledelse............... »Jeg antyder vejen«

Tyskland........... 1. stråle for magt....................... 4. stråle for kunst.................. »Jeg bevarer«

Frankrig............ 3. stråle for intellekt................. 5. stråle for viden.................. »Jeg frigør lyset«

Storbritannien... 1. stråle for magt eller ledelse... 2. stråle for kærlighed........... »Jeg tjener«

Italien............... 4. stråle for kunst...................... 6. stråle for idealisme........... »Jeg baner vejen«

USA.................. 6. stråle for idealisme............... 2. stråle for kærlighed........... »Jeg oplyser vejen«

Rusland............. 6. stråle for idealisme............... 7. stråle for magi og orden.... »Jeg forbinder to ve-
je«

Østrig................ 5. stråle for viden...................... 4. stråle for kunst.................. »Jeg tjener den oply-
ste vej«

Spanien............. 7. stråle for orden..................... 6. stråle for idealisme........... »Jeg spreder skyer-
ne«

Brasilien........... 2. stråle for kærlighed............... 4. stråle for kunst.................. »Jeg skjuler kimen«
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[side 442]

Den store invokation

Fra Lysets kilde i Guds Sind
lad Lys strømme ind i menneskers tanker
lad Lyset komme til jorden.

Fra Kærlighedens kilde i Guds Hjerte
lad Kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds Vilje er kendt
lad Hensigt lede menneskers små viljer
den Hensigt Mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for Kærlighed og Lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad Lys og Kærlighed og Kraft
genoprette Planen på jorden.

Denne invokation eller bøn tilhører ikke nogen person eller
gruppe, men hele menneskeheden. Skønheden og styrken i denne
påkaldelse ligger i dens enkelhed og deri, at den udtrykker visse
centrale sandheder, som alle mennesker naturligt og normalt ac-
cepterer – eksistensen af en oprindelig intelligens, som vi vagt
kalder Gud; at den bevægende kraft bag det synlige univers er
kærlighed; at en stor individualitet, som de kristne kalder Kri-
stus, kom til jorden og legemliggjorde denne kærlighed, så vi
kunne forstå den; at både kærlighed og intelligens er virkninger
af det, som kaldes Guds vilje; og endelig den selvindlysende
sandhed, at det kun er gennem menneskeheden selv, at den gud-
dommelige plan kan virkeliggøres.

Alice A. Bailey
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[side 443-472]

Register

A 
Adept –

centre, æteriske, 181
tal, 180 

Adeptskab, mål, 368
Adskillelse –

princip, 45 
sjette stråles, 373
store kætteri, 66 

Akasha-kronikken, læse, 262
Akasha og legeme, meditation over, 257 
Aktivitetens Buddha, stræben, 182
Alkymister, stråle, 191
Alvidenhed, sjælens, 132
Amerikas forenede Stater –

indsats, 395, 397, 400, 403
relation, 395, 397, 400
situation, 199 
stråler og motto, 394

Analogi, lov, anvendelse, 38
Anima mundi, lys, 158
Antahkarana, funktion, 389
Antikrist, virke, 102 
Ariske race –

formål åbenbarer, 68
mental kvalitet, 148
skæbne, 367
stråleindflydelser og påvirkninger, 94, 282, 332, 333, 367

Arjunas erfaring, 179, 412
Arkitekt, Den store –

skabelse, 159, 160, 184 
Se også: Skabere, tre. 

Arkitektonisk konstruktion, 77
Aspekt –

anden stråle, kvalitet, 216 
form, reaktion i riget under det menneskelige, 161 
kvalitet eller liv, strålemanifestationer, 183 
kærlighed, Logos', 154 
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vilje, menneskehedens, udfoldelse, 264 
Aspekter –

synonymer, 46 
treenighed, manifestationslegeme, 49 

Aspiranter –
duft, 220 
erkendelse af behov for kontrol, 391
fusion af sjæl og legeme, 373
i planteriget, duft, 220
instruktion, 86, 141, 143
intuition, 86 
prøvelse, 39 
studier, 218, 413 
tilpasning, 339 
virke, 135 

Aspiration –
sande natur, 341
vedholdenhed, resultater, 341 

Astral –
legeme. Se: Legeme, astrale.
lys. Se: Lys, astralt.
svagheder, 150 
verden, væv, 382 

Astrologi –
grundlag, 85
stråle, 191 

Astrologiske betydninger af Vandbærer-tidsalderen, 310 
Atlantis –

overlevering, 262
oversvømmelser, årsag, 390

Atlantisk race –
stråle og højnende påvirkning, 283, 369, 370
stråleindflydelser, 333

Atlantiske mystikere, forskrift, 68
Atom –

energiens frigørelse, 208
manasisk, 193 
solar, 177 
tænkeevne, 82 

Atomer –
sammenføjning, 386
sjæl, 81, 83
strålepåvirkning, 193
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tre legemers, virkninger af stræben, 342 
Aura, menneskets, strålevirkninger, 148 
Autoritet i undervisning, 139 

B 
Barn, beskyttelse, 302
Begær –

folkeslags, 160 
guddoms, udtryk, 73 
natur og udtryk, 73
tilfredsstillelse, 73
transmutation til kærlighed, 73 

Beskyttelse gennem ritual, 153
Bevidsthed –

definition, 155 
det evige nu, 132 
dualitet, 42, 66, 146, 373
ekspansion, aspiranters, 126 
en planets og et solsystems liv, 43
enhed, 84 
evolution, 43, 258, 269, 386, 390
gruppe, 142, 145, 311, 330, 355, 356 
guddommelig, summen af, 86
Guds, 64, 80, 85
indvielse, 65, 88, 343
kilde, 50, 123 
kosmisk, 43, 162, 304 
Kristus-. Se: Kristus, bevidsthed.
Logos’, 84 
lys, udstrålende, mennesket, 389 
meditation, relation til naturrigerne, 435 
menneskelig, kvalitet, definition, 345 
naturen af, 50 
nye stadier, 201
om eksistens, 162
om Vandbærer-tidsalder, 124, 299
relation til formaspekt, 161 
sand væren, 124 
sjælens, 42, 88, 157 
skaberens, 44 
subjektive område, 127 
syntese, 50 
transcendent, 71 
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udvidelse, spiritualisme og psykisme, 126 
udvikling –

af lys, 389 
det videnskabelige område, 201
forbindelse med devaer, 152
Hierarkiets, 195
indvielser, 181 
international, 196 
nye gruppe af verdenstjenere, 392 
på discipelskabets vej, 181
spiritualisme og psykisme, 392
stråle, 72-75 
tredje og femte stråle, 202 
under loven om kærlig forståelse, 391
æterisk syn, 126, 152

åndelig, 46 
Se også: Forudanelse; Telepati. 

Bhagavad Gita, citat, 44, 179
Bhakti yoga, stråle, 189 
Blavatsky, Helena, P. Se: H.P.B. 
Blodsudgydelse, betydning, 221
Blomster, magnetisme og dufte, 72
Blændværk –

formnaturens, 66 
knuse, 355 
nedbryde, 356 
relation til egoisk stråle, 415 

Blå –
farve, der toner bort, 148, 149 
Logos, 154
stråler, 154, 189 

Brahmanisme, stråle, 191
Brasilien –

fremtidig civilisation, 398
relationer, 397, 400
stråler og motto, 394

Britiske israelere, fået vrangbillede af sandheden, 409 
Broderskab –

grundlag, 82, 215, 374, 386 
lov, 320 
opfordring til, 210-212 
oprettelse, 124, 287, 300, 301
tilkendegivelse, 125, 301, 310, 375, 391, 392
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Broderskab af nationer, kultur, 197
Bronze, stråle, 189 
Buddha –

diamant-øje, 251
liv, 105
stræben, 182 

Buddhisme, stråler, 191, 192 
Bygmestre –

syv skabende, solsystems, 177, 180, 214, 216
tre synteseskabende, 181 

Byplanlægning, moderne, 77 

C 
Center –

hjerte, race og udtryk, 334
hoved –

opvågnen, 308 
race og udtryk, 334
symbolik, 308 

mellem øjenbrynene –
race og udtryk, 334
stimulering, 309
symbolik, 308
virke, 308, 309 

rygsøjlens basis –
levendegørelse, 240
race og udtryk, 334

sakral –
energi, opstigende, 307, 313
race og udtryk, 334 

solar plexus, race og udtryk, 334
strube –

aktivisering og anvendelse, 307, 313 
race og udtryk, 334 

Centre –
adepts, 181
kraft, studium, 128 
lavere, energier, opstigende, 307-309 
opvågnen, resultater, 341
racemæssige aspekter, 334
stråleaktivitet, 155, 280-282, 439 

Ceremoniel –
idé bag, 376 
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orden, strålen for. Se: Stråle, syvende. 
Chelaer –

virke, 134, 135 
Se også: Disciple. 

Chitta –
definition, 82 
relation til intuition, 222 

Civilisation fungerer under loven om spaltning, 388
Clairvoyante, skoling, 129 
Curie, Marie og Pierre, stråle, 247
Cyklus –

liv, stråler, der styrer, 337
lov, 212, 389

Cyklisk, manifestation, 285-286
Cølibat for disciple, 321

D
Damptidsalder, betydning, 261
»Den Ene, om hvem intet kan siges«, 176, 177, 181, 347 
Devaer –

giver viden, 152
grønne, 152 
healing, 150, 151, 152
hjælp til menneskehed, 150-154
mål, 117 
påkaldes, 153
relation til planteriget, 221
strålepåvirkninger, 149, 150
violette, 150-151

Diamant, betydning, 246, 248, 260
Diktatur, strålepåvirkning, 54
Discipelskab, stråle, udtryk, 420
Discipelskabets vej –

bringe menneskeheden ind på, 356
centreres i sjælen, 42 
krav, 368 
stråle, der styrer, 365

Disciple –
erkendelse af behov for tjeneste, 392 
første stråle, energi, 364
grupper, 140, 142-145
inkarnation, 315
karakteregenskaber, 81, 84, 179, 329
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prøvelse, 39
seksualliv, 321-324
skoling, 141-142, 144
virke, 133-135, 136, 389
vækst, 140
ægteskab, 321
Se også: Chelaer. 

Dualitet, bevidsthed om, 42, 66, 146, 373 
Duft –

aspiranter, 220, 222, 266
planteriget, 220, 263, 266

Dyd, definition, 302 
Dyr –

dør ind til menneskeriget, 271, 383
individualisering, 189, 278-282
indvielse, 279, 383
karakteregenskaber og formål, 272
hengivenhed fra menneskene, 277
menneskenes indstilling mod, 189, 280, 282, 287
mental stimulering, 275, 277
stråle, 187, 189, 280
studium, 383 
voldsomme angreb på menneskene, 276 

Dyreriget –
formål, 220
frigørelse, 221
kvalitet, 220
næring, 241 
planeters påvirkning, 266
påvirkning, resultater, formål, formidlere og kvalitet, 436-438
relation til syvende stråle, 424
stråle, 72, 148, 238, 271, 275, 383, 424

Dyrerigets instinktive formål, 220
Død –

eksisterer ikke, 125
frembringelse, 90-93
livet efter, 127 

Døren til –
femte naturrige, åben, 358
fjerde naturrige, åben, 279

E 
Ego –
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stråle, bestemme, 116 
stråle. Se også: Stråle, sjæls. 

Egoer –
stråler i inkarnation, 55
Se også: Sjæl. 

Ekshibitionisme, årsager, 186
Elefant –

individualisering, 279
stråle, 189, 280 

Elektricitet –
arbejde med, 374 
stråles virke i forbindelse med, 385

Elektricificering på Jorden, 130
Elektroterapi, udforskning af, 386
Elementer, herre over, 256 
Elleve, betydning, 360, 361
Emotion, personlig, i ønsket om at tjene, 252 
Ene liv, Det –

mystiske tilkendegivelser, 45
udtryk, 167, 214 
syv åndedrag, 72 
åbenbaring og bevidsthed om, 44

Ene virkelighed, den, kærlighed af liv, udtryk, 70 
Energi –

fordeling, strålepåvirkning, 155
guddommelig, overførsel til former, 287 
i okkult arbejde, 38, 39, 40
kosmisk, 176, 178, 179, 382
lys, 156, 157 
nitten typer, anvendelse, 181
sjælens, blanding med åndens, 158 
subjektive centrum, 176
universel karakter, 331

Energier –
anvendelse ved ritual, 376
fra tolv stjernebilleder, 180
lavere, opstigende, 307-309, 310, 314
præger personlighed, 155
stråler, kilder, 177, 179, 180
stråler, manifestationer, 101, 155
syvfoldig samling, 65
tre strømme, kræfter i manifestation, 36
udgør strålekræfter, 347
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verden af, 217 
England, opgave, 395
Enhed –

absolut, basis i tænkeevne, 82 
af højere og lavere tænkeevne, 82
bevidstheds, 84
erkendelse, 43 
højere, erkendelse, 43 
højere, følelse af, 373
integration ind i helheden, 346
med sjæl, 305 
subjektiv, i mennesket, 84
virkeliggørelse, 42, 84 

Erkendelse –
betydning, 156
fusion med form, 69
Guds liv, 63 
princip, 79 
sjæls, tænkeres, 124
udvidelse af, 216-219
udvikling af, 124 

Esoteriske videnskaber, område og formål, 218
Evige nu, bevidsthed om, 132
Evne til at rejse i rummet, 257
Evolution –

af bevidsthed, 43, 258, 269, 386, 390
af kvalitet i menneskeheden, 177, 216
af kærlighed, 351
af stråle, 412 
afslutning, 160
begær, ved roden af, 161 
drivende kraft, oprindelige, 179
frembrydende, 278 
historie, 43 
i mineralriget, 246, 250
loven om, 179 
menneskelig, bevidsthed, 162
menneskelige områder, 196
mål, 85, 155, 157
tilskyndelse til, 176 
under loven om tiltrækkende magnetisk kærlighed, 71

Evolutionens formål, ingen følelse af, 68 
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F 
Fader, arv til søn, 74
Familieliv –

disciples og indviedes, 322
trussel mod, 289

Fanatisme –
stråle, 149, 232 
vedrørende mad og klæder, 262 

Farver –
blomsters, 148, 149
i healing, 152, 153 
i planteriget, 148, 263, 267
infrarød og ultraviolet, synlige, 131 
og stråler, 117, 154, 188
relation til lyde, 153
spektrets, 154 
strålers, 154, 188
underordnede, 154 

Fem, betydning, 360 
Femte naturrige, manifestation, 370
Fire, betydning, 358-362 
Fiskenes tegn, mindre cyklus, 54
Fiskenes tidsalder –

grundlæggende opnåelse, 346
slutning, 261

Flagellant, stråle, 191 
Flammefarvet, stråle, yoga og planet, 188
Forblindelse i verden, forsvinder, 355
Forening –

af liv og kvalitet, 83
i mennesket, 309 
mellem Gud og menneske, 308
tilskyndelse mod, 299 

Forklarelse –
af menneskehed, 343
indvielse, 176

Forklarelsens bjerg, vision, 176, 178
Form –

fuldkommenhed i, stråler, 78
fusion med erkendelse, 68
i manifestation, virker ved to ting, 81
liv, tre grundlæggende ideer, 391
natur, blændværk, 66
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opbygning, første aktivitet, 71
opbygning, teknik, 74
sammenhæng, princip, 82
sjælens kvalitet, fremkomme, 163
stråle, 233

Former –
alle, kohæsion i, 385
alle, koordinering, 374
bygmestre, 40, 49
fjerde stråles virke, 76
i naturrigerne, 65
integration, 84
opbyggere, 49 
reaktion i rigerne under det menneskelige, 161
sammenkædning, 162, 177
skabelse af, 87 
skabelse og udvikling, strålepåvirkninger, 72-75 
skønhed bag, bevidsthed om, 219
syvende stråles virke, 80, 247, 299
syvfoldig virkning, 47
tilintetgørelse, 90-93, 160, 161
verdenen af skabte, 71
åndeliggørelse, 80 

Formløshed, kærlighed til, 73
Forskning, stråle, 230
Forståelse –

af Gud, 159, 160
forudsigelse, 163 
kærlig, loven om, 390, 391, 392

Forudanelse, studium, 132
Forudsigelse om –

atomenergi, 208
gruppe, lysbærer, 330
inspirerede skrifter, 145
inspireret imagination, 127
intuition og forståelse, 162
kommunikatorers arbejde, 145
Kristi komme, 124, 298, 300, 329
magisk arbejde, 110, 111, 376-386
menneskehedens mål, 209
regering, 209 
religion, 209 
sjælen, kendsgerning om, 125, 127, 128-134
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sjælserkendelse, 124-126, 127-133
solsystem, 385
videnskabelige opdagelser, 208
ætere, 149, 150, 151 

Fotografi, anvendelse, 207
Frankrig –

indsats, 394, 400, 401
relationer, 394, 400
stråler og motto, 393
symbol, 394 

Fred, verden, 392 
Frelse, menneskehedens, 321
Fremgangsmåde –

nye gruppes arbejde, 196-200
stråle, sjette, 197, 202 
stråle, syvende, 202 

Frimurer-Broderskabet –
jødisk element, 406, 408, 411
strålevirkninger, 381
symbolik, 385 
udvikling, 381 
viden og arbejde, 385 

Frimureri –
beskyttende kraft, 153
stort øjeblik, 80
strålepåvirkninger, 80
virke, 77 

Fusion af ånd og materie, 83
Fænomen, astralt, fortolkning, 262
Føderation af nationer, 210 
Fødsel, anden, 309 
Fødsler, planlagte og ønskede, 315 

G
Gamle af dage –

definition, 181 
Se også: Logos, planetarisk.

Gamle Kommentar, Den, citat, 56, 88, 273, 284, 358, 365, 405
Genfødelse –

lov, 286, 318, 319 
Se også: Inkarnation; Reinkarnation. 

Geni –
forskning, 127
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natur, 127 
Genialitet –

forskning, 128
natur, 128, 186
udvikling, 128 

Geometriske processer i mineraler, 247, 249 
Gnister, guddommelige, energier, 36
Gnostikere, stråle, 191
God vilje, praksis, 315
Gruppe –

bevidsthed, 142, 145, 311, 330, 355, 356
formål, 312 
kraft, 40 
liv, lov, 320
lysbærer, 330
stråle, 281 
syntese, 203, 373
syv krafttyper, 40 
tjeneste, forberedende, 339
tjeneste, resultater, 124, 139
undervisning, 140-148, 311
virke, 39, 313, 373, 375, 376 

Grupper –
af accepterede disciple, reguleringer, 142
betydning, 141 
tilintetgørende, 211 

Grøn –
devaer, 152
planteriget, 267
stråle, 154, 189 

Gud –
bevidsthed, 64, 80, 84
dynamisk idé, 184 
immanent og transcendent, 50, 85, 86 
kærlighed, 179 
liv, udtryk, 168 
plan, definition, 367 
plan og formål, 71 
se og erkende, 206
spørgsmål vedrørende, 205
vilje. Se: Vilje, Guds.
åbenbaring, 168 
Se også: Guddom; Logos. 
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Guddom –
aktivitet, stråle, 74
anden hensigt, 93-94
begær, udtryk, 73
bevidsthed, 84
femte hensigt, 103-107
fjerde hensigt, 98-103
første hensigt, 72, 90-93
kærlighed, stråle, 74
manifestation, 46, 71-75, 160, 184
opfattelse, 45
sjette hensigt, 107-111
skjult hensigt, åbenbaring, 72
sol, udtryk for Sol-Logos, 53
stråle, 73
syv kvaliteter, 47
syvende hensigt, 112-116
tre store aspekter, 180
tredje hensigt, 94-98
vilje, stråle, 72
Se også: Gud; Logos. 

Guddommelighed, højeste, 322
Guds finger, 159
Gul, stråle, 154, 188

H 
Harmløshed –

naturen af, 372
resultater, 139

Harmoni –
frembringelse, 76
stråle, funktioner, 76-79

Hatha yoga, stråler, 189, 369
Healing ved –

devaer, 150, 151, 152 
farve og lyd, 151, 152, 153
ritual, 377

Hele, et guddommeligt, 70
Helligånden, synonymer, 47
Hemmelige Lære, Den –

centrale åndelige sol, 176
grundlæggende teori, 175 
henvisninger, 45, 75, 180, 385, 427-430 
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Hengivenhed –
i dyreriget, 73 
stråle. Se: Stråle, sjette.
udstråling, 72 

Hermafrodit, guddommelige, 297
Herren for aktiv intelligens, manifestation, 52, 94-98
Herren for anden stråle, virke, 160
Herren for ceremoniel orden eller magi, manifestation, 54, 112-116
Herren for fjerde stråle, virke, 160
Herren for harmoni, skønhed og kunst, manifestation, 52, 98-103
Herren for hengivenhed og idealisme, manifestation, 53, 107-111
Herren for konkret viden og videnskab, manifestation, 53, 103-107
Herren for konkret viden, virke, 160
Herren for kærlighed-visdom, manifestation, 51, 93-94
Herren for magt og vilje –

manifestation, 51 
virke, 160 

Herren for strålen for hengivenhed, virke, 160
Herren for tilpasning og intellekt, virke, 160
Herrer, stråle, syv –

beskrivelse, 87, 167
udtrykslegeme, 89

Herrerne for vedvarende hengivenhed, 75
Herrerne for viden og for kærlighed, 75 
Hest –

individualisering, 279 
stråle, 280 

Hierarki –
manifesterede, 329 
mystikere, 329 
råd, møder, 195-197 
Se også: Skabende Hierarki; Skabende Hierarkier; Ældre brødre.

Himmelske mennesker, syv, 87
Hjerne –

celler, stimulering, 86, 384
funktioner, 159

Homoseksualitet, forhold, 296
H.P.B. –

citater vedrørende ånd og stof, 45
Se også: Hemmelige Lære, Den. 

Hund –
individualisering, 279
stråle, 189, 280 
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Hvid Magi, afhandling om, henvisninger, 113, 368, 377
Hylozoisme, definition, 175
Hæmning, seksuel, 289 

I
Iagttagere –

karakteregenskaber, 205
skoling, 144 

Ideer –
idealer og idoler, 187
problem, 203 

Identifikation med form og liv, 269
Ild –

elektrisk, dynamik, første aspekt, 46 
indviende, 222, 245, 246, 248, 261
tre typer, 192 
ved friktion, betydning, 47

Ildpunkter, energier, 36
Illumination, fysisk, virke, stråle, 374 
Illusion –

astralplan, 144 
personlig opmærksomhed, 140-143 
påvirkning af tanker, 66 
relation til egoisk stråle, 415

Indadvendthed, naturen af, 186
Indflydelsessfære, sol, 177
Indien –

indsats, 396
relationer, 395, 396
stråler og motto, 393 

Indigo, stråle, 154, 189
Individualisering af dyr, 189, 278-282, 287, 368 
Individualisme, stråle, 374
Indre oplysning, resultater, 129
Indviede –

bevidsthed, 65, 88, 343
familieliv, 322 
femte grad, opnåelse af, 361
inkarnation, 315
karakteregenskaber, 81, 179
lys, 158 
opfattelse af livets natur, 175
respons på energi fra planet, 181
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respons på synteseskabende kraft, 181 
tredje grad, opfattelse, 175
tredje grad, sjælsstråle, 155
virke, 133, 136 
ægteskab, 321 

Indvielse –
anden, påvirkning, 181
atlantiske, 68 
dyr, 221, 279 
faktorer, 222 
fjerde, frigørelse, 415
første påvirkning, 181
højest mulige, 181 
mineralriget, 220, 245, 246, 248, 251
planteriget, 261
proces, 77 
sjette, chohaner, virke, 116, 136
tredje, bevidsthed, 343 

Indvielsens vej –
glimt og opdagelse, 65
stråle, der styrer, 365 
tilstand af væren og viden, 81

Indvielser –
højere, åbenbaring, 65
planetarisk påvirkning, 266

Indviet, Paulus, citat, 45
Infrarød, synlig, 131 
Initiatorer, symbolsk relation, 415
Inkarnation –

plan for sjæl, 40
tre strømme, 36 

Inspiration, kilder, 134, 136, 215
Intellekt –

definition, 68 
sammensmeltning, 148
årsagssammenhæng, 327, 337, 369 

Intelligens, princip, 66
Internationalisme, stråle, 375
Intuition –

anden stråle, 159, 161, 225, 226, 234, 238 
aspiranters, 86
definitioner, 161, 222
enhed med instinkt, 337
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evne og opnåelse, 179
fremtidig opnåelse, 370
gammel tro på sjæl, 122
gruppers, 41 
i sjette rodrace, 353 
iagttageres og kommunikatorers, 205 
lys, 140 
opøve, 139 
opøvelse af, 99
overensstemmelser, 159
resultater, 179
psykologers, 185
sammensmeltning, 148
studium, 127 
svigtende, 185 
træder i stedet for intellekt, 163 
videnskabens, 150
årsagssammenhæng, 337, 390

Intuitiv –
buddhisk respons i menneskeheden, 361 
energi, 425
kærlighedens ånd i menneskemasserne, 200
løsning af problemer, 203
opfattelse af viden, syntese, 234
perception, 403
reaktion på sjælsimpuls, 133
telepati, 152
udvikling af introverteret tendens, 187

Intuitive mennesker, vedtaget at udvikle, 195, 196
Invokationer, anvendelse af, 153
Italien –

relationer, 400
stråler og motto, 394

J
Jeg er det, jeg er, erkendelse, 43
Jesus –

af Nazaret, fattig, nedstammede direkte fra den ældste, 408
Se også: Kristus.

Jord –
skorpe, frembringelse, 250
stråler, 239, 348-356

Jupiter –
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manifestationslegeme, 52
stråle, 189, 350 

Jøder –
astrologiske tegn, 404 
oprindelige tre disciple, efterkommere af, 408, 410
spredning, 409
stråler, 404 

Jødisk –
nation, slægtskaber, 160
problem, 403-411 
race, nutidig, fædre til, 405-407

 

K 
Kaldæisk religion, stråle, 191
Kama-manas, definition og udvikling, 369
Kampens stråle, 228 
Karakter, strålepåvirkning, 155
Karma –

faktor i forbindelse med personlighedsstrålen, 194 
lov, iagttagelse, 317 

Kat –
individualisering, 279
stråle, 189, 280 

Katedraler, symbolik, 385
K. H., mester, virke, 136
Kina, stråler og motto, 393
Kirke, beskyttende evne, 153
Kirker, stråle, 78 
Kirtel, pineal, relationer, 308
Kirtler, overensstemmelser, 242
Kommunikation, måder til, stråle, 77
Kommunikator, stadium, begyndelse, 144 
Kommunikatorer –

karakteregenskaber, 205
krav, 145
skoling, 144 
virke, 145 

Komplekser vedrørende seksualitet, 289 
Koordination –

faktor ved levitation, 342 
faktor ved sjælsstrålens effektivitet, 415
frembringelse, 253 
krav for at komme højere op, 343
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Korrespondenser –
naturriger, centre, organer, processer, 421 
opstillinger, 421

Kosmisk Ild, Afhandling om, henvisninger, 117, 158, 177, 385, 420, 422
Kost, vegetarisk, 262
Kraft –

kosmisk, central malstrøm, 50, 55
niogfyrre typer, 36 

Krig –
i himlene, 221 
verdens, blodsudgydelse, 221
verdens, (første), stråle, tilbagetrækning, 363

Kristendom –
funktion, 57 
stråle, 78, 190, 192, 375

Kristus –
bevidsthed, 43, 124, 300, 301, 303, 314
forklarelse, 343 
fra Galilæa, 47, 300, 304, 318
fødsel, 306, 309, 310, 314, 329
hjælp af devaer, 150 
komme, 124, 298, 300-302, 329
kosmisk –

bevidsthed, 43, 304
inkarneret, form, 72
syvfoldige udtryk, 147
åbenbaring, 160 

livet i disciple, 365
påvirkning og retning, 181
sind, 124 
stræben, 182 
virke, 125, 304 
ånd, 328 
Se også: Jesus.

Kræfter, nitten, natur, opfattelse, 180
Kundalini, menneskelig og planetarisk, 383 
Kunst, stråle, 229 
Kvalitet –

alle naturrigers, 220-223 
andet aspekt, 47
definition, 216, 346 
fusion med tilsynekomst, 67, 68, 69 
Guds bevidstheds, 64
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identifikation med tilsynekomst, 67
liv, der kommer til syne, 63
menneskets tilsynekomst, 346
syv aspekter, 65 
søger udtryk, 218 
udtryk, 81 
Se også: Liv-Kvalitet-Tilsynekomst.

Kvaliteter, verdenen af, energi, kilde, 70 
Kvaternitet, stråleudtryk, 187
Kvinder, forkerte synspunkter vedrørende, 321 
Kærlighed –

almindelig, 318
aspekt af Logos, 154
definition, 305, 351 
den ene virkeligheds, udtryk, 70
fuldbyrdelse, 301 
Guds, i manifestation, 179
Guds, kvalitet, anskueliggørelse, 47
i naturrigerne, 351 
intelligent, kosmisk princip, 68
legemliggørelse, 70, 313 
love, 71, 390, 391, 392
magnetisk, respons på vilje, 71
menneske, 88 
og begær, 73, 74
resultater, 139
skabende, 70 
sol-ild, frembringelse af former, 71 
synteseskabende, definition, 222
vil herske, 124

Kærlighed-visdom, stråle. Se: Stråle, anden; Stråle, kærlighed-visdom.

L
Last, definition, 302 
Leder for menneskene, åndelig, udrustning, 187 
Lederskab, stråle, 223
Legeme –

af lys, 158
astrale, sjælsstrålens virkning, 415
astrale, stråler, 187 
begær, identifikation med, 66
fysiske, behov, 151 
fysiske, stråle, 187 
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hypofyse, relationer, 308
kausale, skabelse, 193
mekanisme, underordnes nedstrømning, 129 
mentale –

identifikation med, 66
sjælsaspekt, 82 
stråle, 187 

planetens æteriske, udstråling, 158 
æteriske –

definition, 82
korrespondance, 158
magnetisme, 241
relation til planet, 158
sjæl i atomer, 82
stråle, 188 
udvikling, 151 

Lemurisk race –
skjult stråling, loven om, 389
stråleindflydelser, 283, 333, 368, 369 

Leve, teknik, 84 
Levitation, frembringelse, 342
Liv –

aspekt. Se. Aspekt, liv.
at tage, 262 
bevidsthed. Se: Bevidsthed; Liv-Bevidsthed-Form. 
definition, 46 
ene, det. Se: Ene liv, Det.
sol, udtryk, 177 
stråle, udtryk, 177
tidligere, aflæse, 262 

Liv-Bevidsthed-Form, synonymer for, 46 
Liv-Kvalitet-Tilsynekomst –

betydning, relation til stråler, 175-194 
definition, 46, 167 
forening af det fuldkomne udtryk, 168 
kilde til bevidsthed, 50
mennesket, 49
redegørelse, 43-51
studium, 162 
syntese, 50, 183 

Liv-udstråling, magnetisme, 256-259 
Logoi, planetariske –

solsystemets, 177
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syv, natur, 177
Logos –

legemliggjort, bevidsthed, 44
planetarisk –

hjerte og hjerne, 55
indviende kraft, 181
liv, 181 
stråleindflydelse, 352, 352-354, 413
udstrømning, 193 

Sol –
farve, 154
fuldførelse, 117
hjerte og hjerne, 55
plan, 52
responsapparat, 162
stråle, 47, 73 
udtryk, 53, 84, 188-194
virke, 116 

udstrømning, 193 
universets, bevidsthed, 84
vilje, udtryk, 75
Se også: Gud; Guddom.

Lov –
definition, 89, 388
guddommelig, herske på jorden, 124 
landets, tilpasning til, 320

Loven om broderskab, 320
Loven om cykler, 213, 389
Loven om evolution, 80
Loven om forståelse, 391
Loven om genfødelse, 286, 318, 319
Loven om gruppeliv, 320
Loven om karma, 317 
Loven om kærlig forståelse, 390, 391, 392
Loven om kærlighed, 319
Loven om materialisation, 389, 390
Loven om nedsænkning, 388, 390
Loven om offer, 241
Loven om overensstemmelse, 250, 356
Loven om overgivelse, 389, 390
Loven om periodicitet, 93, 213
Loven om rytme, kosmisk, 178
Loven om seksualitet, 316
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Loven om skjult stråling, 389, 390
Loven om spaltning, 388, 390
Loven om syntese, 388
Loven om tidevand, 389, 390
Loven om tiltrækkende magnetisk kærlighed, 71
Loven om tiltrækning, 216, 306, 388
Loven om tiltrækning og frastødning, 287, 291
Loven om tjeneste, 292
Loven om økonomi, 388
Lovene om spaltning, 387
Lyd –

fremkaldt af en stråle, 38
hemmelighed, 117 
i healing, 151, 153
indviende, 261
relation til farver, 153 
toner, udvikling, 149, 150, 151, 152, 153 

Lyksalighed, sande betydning, 74, 76 
Lys –

astralt –
gennemtrænger, 130
refleksion, 262 
viden om, 374 

energi, 156, 157
Gud i, ses, 206
i alle former, 375 
i hovedet, tiltagende, stadier, 157
i mennesket, udvikles, 157, 158, 389
indviets, 158
intensivering, 130
Jordens, 158 
kvalitet, ændres, 130
magnetisk udstrålende, 157
planetarisk, 158 
sjæls, 157, 159 
spørgsmålet om, relation, 161
studium, virkninger, 129 
tre typer, 130 
vidne om, 330 

Læger, hjælp fra devaer, 152 

M  
M., mester, virke, 136
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Magi –
atlantisk, 392 
forudsigelse, 110, 111, 376-386
hvid, 38, 78, 372 
sort, 39, 102 
strålen for, virke, 80, 376, 381 
strålen for. Se også: Stråle, syvende.

Magnetisk forbindelse, 178
Magnetisme –

i planteriget, 255, 264
udstråling, liv, 256-259

Magtord, anvendelse, 159
Mahachohan, virke, 117
Manifestation, årsag og kilde, 47
Manu, område, 365 
Manvantara, slutning på, stråler, 116, 234 
Mars –

manifestationslegeme, 53
stråle, 189, 350 

Matematisk nøjagtighed, stråle, 77
Materialisation, loven om, 389, 390
Materie –

og ånd, 381 
skabende arbejde, 74
ændring af, i første race, 388 

Materien –
beherskes på fysisk plan, fremtid, 367 
mestres trin for trin, 182

Meditation –
arbejde, videnskabeligt grundlag, 386 
bevidsthed og naturrigerne, 435
gruppers, 41 
Guds, resultat, 387
over fem former, 256 
over relation mellem legeme og akasha, 257 
resultater, 124, 128, 387

Menneske –
astrologiske faktorer påvirker, 347 
beskrivelse, 82, 83, 88
definition, 49, 327 
en maskine, 119 
en syntese, 61 
entitet, beskrivelse, 81
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forskel fra dyr, 327
forståelse, 185 
fremtidig kontrol af lavere naturriger, 277
fungerer som sjæl, 389
latente evner, udvikles, 202
liv, at tage, 262 
lyd og farve, 153 
mål, 87 
organisering og påvirkning, 49
radioaktivitet, 222 
relation til strålekræfterne, 411-414
rige –

formål, 343
næring, 241 
objektiv formidler, 345
planetariske påvirkninger, 266
stråleaktivitet, resultater, 337
stråler, 148, 238, 268, 335, 440
tilpasning, 337-341 
virkninger af fem stråleenergier, 283 

sande udtryk, 303
stråler styrer, 348, 413
tre sjæle, 268
udvikling, lys, 157
uudviklet, lys, 157 
Se også: Menneskehed. 

Menneskehed –
bevidsthed, udvidelse, 195, 196, 201, 202 
evolution. Se: Evolution.
fremkomst af kvalitet, 222
stråle –

dominerer gennem Logos, 352-354
egoisk, 357 
forståelse, 156 
personlighed, 357 
typer, 338-341, 344 
virke, 287 

udvikling, 168 
viljesaspekt, udfoldelse, 264 
Se også: Menneske.

Menneskehedens buddhiske respons, 361
Menneskemasser, forståelse, 156
Mental –
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plan. Se: Plan, mental.
videnskab, 77 

Mentale stof, sjælsaspekt, 83
Merkur –

påvirkning i Vandbærer-tidsalder, 310
stråle, 189, 350 

Mester –
aura, 135 
bygmesteren, 184
menneskets respons, 281

Mesteren K. H., virke, 136
Mesteren M., virke, 136
Mesteren P., virke, 133
Mestre –

karakteristika, 80
upersonlighed, 139-144
virke, 133, 135, 379 
Se også: Hierarki; Sjæls, riget; Ældre brødre. 

Metafysikere, stråle, 226
Millikan, Robert A., virke, 247, 382
Mindreværdsfølelse, hvor evner er middelmådige, 186
Mineraler, overensstemmelser, 251
Mineralrige –

aktivitet, 220 
elementer, substanser, grupper, 246, 250
evolution, 246, 250
hjælp fra menneskene, 287
indvielse, 245, 246, 248, 251
karakteristika, 245
kvalitet, 220 
planeters påvirkning, 266
resultater, formidler og kvalitet, 433
stråle, 72, 148, 238, 239, 243
æterisk substans, 249

Moder-stof –
funktioner, 46, 74 
Se også: Stof. 

Modsætninger, forklaring, 212
Modsætningernes par, svinger mellem, 45
Monade –

definition, 76, 168
enhed, 155
formål, 67 
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mål, 155 
relation til stråler og farver, 154
udtryk, 168, 187 
udvikling, 154 
udviklingsbane, 42 
øje, 159 

Monader, menneskelige –
legeme for stråleherre, 55
stråle, 116, 358 

Monogami, redegørelse, 288, 292, 293 
Muhamedanisme, stråle, 192
Munkevæsen, ikke ønskeligt, 321-324 
Musik, manifestation, 53
Mystiker –

bliver okkultist, 372
naturen af, 186
praktisk, 186 

Mørke, besejres med lys, 389
Månen, stråle, 189, 350 

N 
Nationalisme, stråle, 373
Nationer –

faktorer, negative og feminine, positive og maskuline, 399
føderation, 197, 201, 210
stråler, 391-411, 441

Naturrigerne –
fem hemmeligheder, 259-265
næring, 240 
nøgleord, 243
overensstemmelse, 241
sentenser fra Kosmisk Ild, 422
stråler, 147-148, 187, 188, 258, 432 
udtryk og kvaliteter, 432-438
udvikling, symbolik, 256 
Se også: under navnene på naturrigerne.

Nedsænkning, loven om, 388, 390
Neptun, stråle, 350 
Neuroser, årsager, 146 
Ni, betydning, 360, 361 
Nye gruppe af verdenstjenere –

arbejde, 196-203, 209, 341, 392, 393 
medlemmer, 196, 345, 392
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skabelse, 196 
Nye tidsalder –

indledning, 41, 102, 110, 130, 299
kendetegn, 202, 310, 316, 319, 374
nøglen til, 206 

O 
Offer, loven om, 241 
Opofrelse, indviedes, sjette og syvende stråle, 374 
Opstandelse, hemmelighed om, 284
Orange stråle, 148, 154 
Ord –

anvendelse i frimureri, 381
det tabte, genfundet, 80 
i inkarnation, 183 
magisk arbejde, 385 

Organisation gennem form, stråle, 77
Orientalere, virke, 200 
Orientalske racer, afstamning, 410
Overensstemmelse, loven om, 250, 356 
Overgivelse, loven om, 389, 390
Oversjæl, alle sjæles identitet med, 390 
Oversvømmelser, atlantiske, årsag, 390 

P 
P., mester, virke, 133 
Patanjali, citat, 256 
Paulus, indviet, citat, 45
Periodicitet, loven om, 93, 213
Periodiske vehikler, stråleudtryk, 187 
Personlighed –

aktivitet, påvirkning af sjæl, 155
bliver en død ting, 339
definition, 65, 76, 83 
emotion, begrænser tjeneste, 252
energier præger, 36 
formål, 70 
integration, 314, 353, 373
konstruktiv, høj kvalitet, 186
kontakt, illusion, 140-143, 143
kontrol af sjæl, 378 
koordineret og udviklet, 79
lutring, 309 
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relationer, 214 
stråle. Se: Stråle, personligheds.
tilsynekomst, 66 
transmutation, 342 
udtryk, 42, 155, 187 

Plan –
astral –

adskilt fra det fysiske, 130, 382
illusion, 144 
kilde til inspirerede skrifter, 145 
virke, krav, 262
åbenbare det, 377

mental –
formløse, stråler på, 78
lys fra, 130 
mesteren P.’s virke, 133 
syv, mikrokosmiske og makrokosmiske, 47 

Planen –
definition, 81
fordrejelser og urigtige fremstillinger, 111
formidlere af, 86, 134
formulering, 184, 195
fremme af, 117, 161, 195, 210, 249, 340, 370
hengivenhed, 137
kommunikation, 145 
manifestation, 41, 137, 160, 194, 366
ny, etablering, resultater, 196
opfattelse, 71 
organisering, 194-203
rodfæstet, 167 
samarbejde med, 160, 244, 376
synteseskabende rids, 180
viden om, 180, 340 
vogtere, »fremstød«, 208 
vogtere og ansvar, 169

Planet –
kræfter og energier, 178
liv, bevidsthed, 43 
stråleliv, 65 

Planetarisk Logos. Se: Logos, planetarisk.
Planetariske livsvæsener, stråle, 239
Planeter –

forbindelsesled, 214 
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påvirkninger på naturrigerne, 266
stråler, 189, 350 
syv –

hellige, 167
kraft, 49
udtryk, 89, 188

udtryk, 178 
Planter. Se: Planteriget.
Planteriget –

arbejde med prana, 262
farve, 148, 263, 267
frigørelse, 221
hjælp fra menneskeheden, 287
indvielse, 261
karakteristika og formål, 253
kvalitet, 220, 255
næring, 241
planeters påvirkning, 266
relation til devaer, 221
resultater, formidlere og kvalitet, 433
stråler, 72, 148, 238, 254

Pluto, stråle, 350
Prana, formidles og omdannes, 261
Prøvestadiet, disciple på –

arbejde, 134
Se også: Prøvestadiets vej.

Prøvestadiets vej –
arbejde, 134
betydning, 42
stråle, der styrer, 365

Psykiske kræfter, lavere, øges, 392
Psykologer –

behov for esoterisk viden, 187
erkendelse af sjælen, 127, 377
problemer, 129, 185

Psykologi –
esoterisk, 77, 185, 377
fremtidig udvikling, 311, 377
nutidig –

blindgyde, 145
erkendelse af selvet, 129
materialistisk, 119
opnåelser, 34, 145
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svaghed, 35
ny, beskrivelse, 378
ny, udvikling, 128, 201, 377
retninger, 185
Vandbærerens tidsalder, 346, 377

Psykologiske indflydelser, 183
Psykoser på grund af seksualitet, 289 
Pyramide, symbolik, 131 

R 
Race –

anden, stoffets overgivelse, 388
sjette, stråler, 371 
syvende stråle, 283, 371 

Racer –
centre, der udtrykker, 334
reinkarnation, 331-335
rod, stråler, 283, 370
strålerelationer, 331-335 

Radio –
fremtidig anvendelse, 208
undervisningsmåde, 77 

Radioaktivitet –
menneskehedens, 222
opdagelse, 382 
stråle, 247, 250 

Radium –
naturen af, 72 
nøgle til mysterium, 72
opdagelse, 382 

Raja yoga, stråler, 188
Regeringsform, videnskab, 77
Reinkarnation –

af disciple og indviede, 315
i racer, 331-334 
perioder mellem, 291
proces, 286, 318 

Rejse i rum, 257
Religion –

ny, formulering, 57, 201
nye gruppes arbejde, 200
stråle, anden, 77 
stråle, sjette, 190, 192, 372, 375
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stråle, syvende, 190, 375
undervisning, 78 
verdens, del af, 210 

Religioner, organiserede, 78 
Religiøse menneske, karakteregenskab, 79
Renhed, behov for, 153
Renselse, personlighed, 309
Ritual –

beskyttelse, kraft, 153, 176
definition, 378 
healing ved, 377 
ideen bag, 376 
tjeneste, 387 

Rosa, stråler, 188, 189
Rosenkreuzer, stråle, 191
Rusland –

egenskaber, 397
relationer, 395, 397, 400
situation i 1934, 198
stråler og motto, 394 

Rytme –
anvendes af sjæl, 378
helheds, 84 
i menneskets bevidsthed, 346
lov, 178

Rød stråle, 154 

S 
Sammenslutning af religioner, 201
Sandhed –

betydning, 46
definition, 319 

Sansende aktivitet, stoffets, 157
Sanser –

stråler og udtryk, 431
syv, relationer, 159 

Sansning –
betydning, 156 
bevidsthed, erkendelse, 161
princip, 80 
udtryk, 81 

Saturn –
påvirkning i Vandbærer-tidsalderen, 310 
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stråle, 189, 350 
udtrykslegeme, 52 

Seks, betydning, 360 
Seksualitet –

center og stråle, 281
definition, 296, 305, 316
drama, menneskeligt, 309
funktion, 265
i disciplens liv, 321-324
i fremtiden, 310
kontrol, 289, 295
kosmisk, 304
lov, 316
menneskets, formål, 316
problem, 287-324
relation, årsag, 287
symbolik, 304, 305, 316
syvende stråle, påvirkning, 287
to betydningsfulde onder, 289

Sekterisme, stråle, 373
Selv, integrerende princip, 35
Selvbevidsthed –

princip, 82, 83, 84
skabelse af, 82
udtryk, 63

Selvforglemmelse, behov, 143, 144
Selvskoling, disciples, 144
Separatisme –

sjette stråle, 375
store kætteri, 390

Sind –
anvendelse, 345
Guds, 328
kontrol, resultater, 129 
universelle, geometriske evne, 249
universelle, summen af, 86, 87
Se også: Tænkeevne.

Sjette rodrace, stråle og tiltagende indflydelse, 370
Sjæl –

alle tings, lys, 158
atomers, 81, 83
bevidsthed, 42, 88, 123, 157
definition, 65, 66, 68, 70, 76, 80, 82-83, 88, 137, 157
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dominerende faktor, 67
eksistens, viden, 123, 125
erkendelse af, 367
evner, 132
faktor i indadvendthed og udadvendthed, 185
formål, 70
forståelse, 25, 386
hensigt, 86
hjem, stråle, 117
identifikation med stof-aspekt, 42
ind i eksistens, 83
indflydelse, 416
kontrollerer personlighed, 378
kræfter, skolet kontrol, 133
kvalitet. Se: Kvalitet; Liv-Kvalitet-Tilsynekomst.
kvaliteter, 65, 82, 156, 161, 163
liv, syv love, 416
lys, 130, 157, 159
meddelelser fra, 135, 136
mestrer teknikken at skabe kontakt, 82
monadestråle, 411
natur –

definition, 159
forbliver uændret, 168
spørgsmål om psykologer, 35

opdagelse, 66, 124-137
oprindelse, 86
personlighed, formål, 70
plan, 86
plan før inkarnation, 40
rytme, 378
sammensmeltning med legeme, 367
synonymer, 46
synspunkter om nutidig videnskab, 119-124
tilsynekomst i stoffet, 157
tilsynekomster, symbol, 69
tiltrækning af, 354
type, bestemme, 281
udtryk, 69, 81, 187
universel, 84, 85 
varierende kapacitet, 81
verdens, tilegnelse, 81 
viden, forudsigelse om, 123-126, 127-132, 377 
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videnskab, 77
øje, 159 

Sjæls –
cykliske liv, lov styrer, 389
forbindelse til, 86
grupper, fem, 416
næring, 140
riget –

næring, 241 
planeters påvirkninger, 266
stråler, 237, 238, 268
Se også: Hierarki; Mestre; Ældre brødre.

stråle, skæbne, 155
stråler, 411 
tre i mennesket, 83
visdom fra, 145 
Se også: Ego; Egoer. 

Skabelse, kosmisk, 44, 46, 71-75, 159, 160, 183
Skabende arbejde –

centre, 128, 307
Guds vilje, 71 
sjæl, studium, 127, 128
stråler, 159, 160, 184 

Skabende Hierarki, fjerde –
definitioner, 99, 358
inkarnation, 100
stråle, 358

Skabende Hierarkier, tolv, 180
Skaber, udtryk, 44
Skabere, tre –

synteseskabende, 181
Se også: Arkitekt, Den store. 

Skelneevne, stråle, kilde, 352
Skoling –

aspiranter, 141, 143
disciple, 141-144

Skove, verdensomspændende ødelæggelse, 261
Skønhed bag former, erkendelse af, 219 
Skønhed, skabende stråles virke, 160, 184
Smerte –

problemet med, 221, 270
årsag, 352 

Sol –
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centrale åndelige, 176 
esoterisk erstatning for planet, 51
rejse gennem den større zodiak, 179
stråle, 350

Solare livsvæsen, stråler, 239 
Sole, indbyrdes relation, 178
Sol-engel, udtryk, 104, 106, 214, 215
Sol-Logos. Se: Logos, Sol-.
Solsystem –

aktivitet, 72
definition, 178
forskel fra stjernebillede, 178
forudsigelse, 385
liv, bevidsthed, 43, 49
manifestationslegeme, 48
natur, 177, 178
ritual, 387
skabelse, 177
stråle, 348
åndedrag, 177

Solsystemer, syv, energier, 176, 177, 179, 180
Solvæsen, udtryk, 177, 214
Spaltninger, loven om, 387, 388, 390, 391
Spanien –

relationer, 395, 400
stråler og motto, 394 

Spiritualisme, stråle, 78, 191
Spiritualistisk bevægelse –

effekt, 135
vækst, 392 

Statsmandskunst, videnskaben om, 77
Stjernebillede –

definition, 178 
forskel fra solsystem, 178

Stjernebilleder, tolv, energier fra, 180 
Stof –

egenskab, 153
forædling, 383
ikke behersket af sjæl, 157
menneske, 88
og ånd, 46, 48, 157, 389
opstigning fra, 257
sanset respons, 157
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skabende arbejde, 74
synonymer, 47
syvfoldig virkning, 48
Se også: Moder-stof. 

Storbritannien –
indsats, 395, 396, 397, 402
relation, 394, 395, 396, 397
stråler og motto, 394
symbol, 394 

Store hvide Broderskab, ritualer, 376
Stråle –

anden –
aktivitet, metoder, 424, 425
cyklus, betydning, 363 
dyr, 189, 275, 280
egenskaber, 225
eksperiment, 279 
farve, 154, 188
fremtidig udvikling, 264 
herre, 93-94, 161 
i planteriget, 72, 238, 254, 260, 263, 264, 267
i sjæls- og astrallegemet, 187
i sjælsriget, 238, 268
kosmiske for solsystemet, virkninger, 353 
kvalitet, 216 
kvaliteter, 93 
manifestation, 51, 54
metoder til gruppeundervisning, 77 
nationer, 393, 394
overensstemmelser, 159, 161
plan, 78
planet, 188
race, 332, 333 
udtryk, 72-75, 77, 78, 184, 187
vehikel for guddoms begær, 73
virke, 200 

definition, 331 
den ceremonielle, opdagelser, 149-154
egoer. Se: Stråle, sjæls. 
én stor kosmisk, 188, 190, 192
energier. Se: Energier. 
femte –

aktivitet, metoder, 425, 426
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egenskaber, 230 
energi i dag, 364 
farve, 154, 189
fremtidig udvikling, 264
herre, 103-107, 160, 261 
i dyreriget, 187, 221, 237 
i menneskeriget, 147, 238, 357
i æterisk legeme, 188
kvaliteter, 107 
manifestation, 53, 54 
metoder til gruppeundervisning, 77
nationer, 393, 394 
nye gruppes arbejde, 201
overensstemmelser, 159, 160
plan, 78
planet, 189 
race, 332 
udtryk, 78, 147, 187, 336, 369 

fjerde – 
aktivitet, metoder, 425, 426
disciple, virke, 133 
dyr, 189 
egenskaber, 228 
farve, 189 
fremtidig udvikling, 264
herre, 98-103, 160 
i planteriget, 148, 238, 254, 260, 263, 268
menneske, 187, 335, 358
mester, virke, 133
metoder til gruppeundervisning, 77 
nationer, 393, 394, 395, 396
overensstemmelser, 159, 160
plan, 78
planet, 189
race, 333
udtryk, 52, 54, 78, 100, 148, 187

fjerde skabende Hierarkis, 358
for intelligent aktivitet –

funktion, kosmisk, 74
Se også: Stråle, tredje. 

for organisation gennem form –
virke, 77 
Se også: Stråle, fjerde.
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for radioaktivitet, 247, 250
fysiske tilstande, 155
første –

aktivitet, metoder, 424
cyklus, 285 
dyr, 189, 280
egenskaber, 223 
energi i dag, 364
energi, manifestation, 365
farve, 154, 188
herre, 90-93 
i discipelskab, 364 
i mineralriget, 72, 238
i monade og mentale legeme, 187
i solare livsvæsen, 239
idé, 184 
jøder, 404 
kombination med syvende, resultater, 247, 250 
metoder til gruppeundervisning, 77 
nationer, 393
overensstemmelser, 159
plan, 78
planet, 188
politisk arbejde, 196-200, 202
race, 332, 333
udtryk, 51, 55, 72, 78, 184, 187, 336, 365
virkning på menneskehed, 336
ændring, 388

guddoms, 74 
herrer, karakteristika, 168
indflydelser. Se: påvirkninger.
kræfter –

afbalancering, 186
oprindelige energier, 347
udtryk, 194 

kærlighed-visdom –
vehikel for guddoms begær, 73
Se også: Stråle, anden 

love, fungerende, 387-391
lyd, 38
monades –

aktivitet, 258, 264, 415
planteriget, 258

Kun til privat brug. © Copyright 1936 by Lucis Trust Ltd., Genève, London, New York.
Dansk udgave © Esoterisk Center Forlag 1989. Udgivet som e-book © Verdenstjenernes Fond 2017.



planetens, 194, 349-356
personligheds –

aktivitet, virkninger, 415
aspekter, 185
menneskeheds, 357
nationers, 393
planetarisk indflydelse, 192 
varierer, 155

påvirker menneskelige monader, 358
påvirkninger –

arisk race, 282, 332, 333, 353
cykliske, 286
på bevidsthed, 33
på civilisation, 33
på former, 33, 77-80, 88, 247, 299
på naturrigerne, 421
på sjæl, 88

sjette –
adskillelse, 373, 375
aktivitet, metoder, 425, 426
dominans, 190 
dualitetsfølelse, 373
egenskaber, 231
farve, 154, 189
forskel fra syvende, 373-376 
herre, 107-111 
i astrallegeme, 188
i dyreriget, 148, 238, 271, 280
i planteriget, 147, 220, 238, 254, 260, 263, 267
individualisme, 374
metoder til gruppeundervisning, 78
nationer, 393, 394, 395
overensstemmelser, 160
plan, 78
planet, 189 
politisk arbejde, 196, 202
race, 332 
religion, 190, 192, 373, 375
toner bort, 53, 107, 110, 149, 190, 372 
udtryk, 53, 54, 78, 79, 110, 187, 336 
viden, 373 

sjæls –
aktivitet, 415 
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dominering, 156
forudsætninger, 411-416
menneskehedens, 357
nationers, 393 
personlighedsstråle i overensstemmelse med, 155, 156
samklang, 412 
studium, faktorer, 414
viden, betydning, 185

skønheds, funktioner, 77
Sol-Logos, 73
solsystems, 348
synteseskabende, definition, 154
syvende –

aktivitet, metoder, 425, 426
cyklus, 285 
data, 190 
egenskaber, 232 
energi i dag, 364, 371
farver, 154, 189
formopbygning, 247, 299, 381, 384
forskel fra sjette, 373-376
Frimurer-Broderskabet, 381
frimureri, 80
healing, 376 
herre, 112-116, 243, 249, 381
i mineralriget, 148, 187, 238-240, 243, 245, 247-249, 381, 384
indflydelse på seksualitet, 287
kombination med første, resultater, 247, 250
kosmiske stråler, 382
kvaliteter, 115
ledelse, 54 
ledende personer, 379
legeme, relation, 188
lov og orden, 298
magi, 80, 376, 381
metoder til gruppeundervisning, 78
nationer, 394, 397
nært samarbejde, 115, 117
overensstemmelser, 159
plan, 54, 78
planet, 189
politisk arbejde, 202
race, 332
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radioaktivitet, 247, 382
relation til dyreriget, 383, 424
religion, 190, 375
ritual, 247, 384 
videnskab, 247, 298 
vil materialisere visionen fra sjette stråle, 371, 373
virkning på menneskehed, 336 

tredje –
aftagende, karakteristika, 362
aktiviteter, metoder, 424, 426
egenskaber, 226 
farve, 154, 189 
herre, 94-98 
i dyreriget, 72, 238, 271, 275 
i personlighed og fysisk legeme, 187 
jøder, 404 
metoder til gruppeundervisning, 77
nationer, 393
nye gruppes arbejde, 202
overensstemmelser, 159
plan, 78
planet, 189
planetariske livsvæsen, 239
planetariske Logos, 352
race, 332, 333 
udtryk, 52, 54, 78, 96, 184, 187, 336 
Se også: Stråle, for intelligent aktivitet.

undervisningsmetoder, 77, 419
væsen, natur og udtryk, 167, 168
væsen, relation til solvæsen, 177, 214

Stråler –
aktivitet, metoder, 424
aspekt-, udtryk, 89-98, 183, 187
attribut-, udtryk, 98-116, 187, 189-192
cyklisk manifestation, 285
definitioner, 47, 72, 86, 167
dominerende, 117, 150
dualitet, 75
egenskaber, 188
energier, kilder, 177, 179, 180
evolution af enhed, mennesket, 411
farver, 154, 188
fjerde og femte, samspil, i mennesket, 356-361
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for vilje og kærlighed, betydningsfulde, 74
fremtidige aktiviteter, 264, 268
grupper, 365-367
gruppering, 117
henvisninger til Den hemmelige Lære, 427-430
hoved-, første opdeling, 71
i cyklisk manifestation, 371-387
i individualisering, 189, 280
i og ude af manifestation, 362, 419
ild, 192, 250, 261
indflydelsesperiode, 189-192
kosmiske –

betydning, 247
energi, 179, 382
vej, 382
virkninger, 382

metode til gruppeundervisning, 77
mindre fire, skabelse, 72
mønsterdannende, tendens, 401
mål, 117
nationers, 391-411, 441
naturen af, 33, 46, 47, 48
naturrigers, 147-149, 237-241, 258
numerisk indflydelse, 420 
og sanser, 159
planeters, 350, 440 
relationer, 155, 214, 234, 439 
sanser og udtryk, 431 
skabelse af, 72 
skabelse ved, 159, 160, 184
store, funktioner, 75 
styrer menneskets evner, 336
styrer Vejene, 365
systematisk, 187, 192 
syv –

egenskaber, 188 
kamp om herredømmet, 412
manifestation, 213, 419
nødvendighed i studium, 50
overensstemmelser, 86, 159
specificering, 51-56 
studium, praktisk tilpasning, 37, 155 
studium, tre mål, 33-43
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syntese, 117, 118 
tredje og femte, aktivitet, 367
vehikler og udtryk, 431 
virke, 155, 167 
zodiakal kontrol, 179 

tabeller, 419-441
Stråling, skjult, loven om, 389, 390
Studium, okkult metode, 101
Subjektivt område, bevidsthed om, 127 
Substans, guddommelighed, vurdering, fremtid, 367 
Symbol –

definition, 304 
foreningen af aspekter, 67 

Syn –
firdimensional, 213
sande, 206 
se Gud, 206 
æterisk, udvikling, 150, 151, 152, 153, 207 

Syntese –
af –

intellekt-intuition, 370
kvalitet og formål, 67
liv, 312 
Liv-Kvalitet-Tilsynekomst, 47, 50
mennesket, 61, 99, 336
tilsynekomst og kvalitet, 67
tænkende, 41 
viden, 234 

bevidstheds natur, 50
evne, 179 
forståelse af sandhed, 222
gruppe, 203, 373
guddommelig, følelse af, 62
i bevidsthed, 216, 299, 392
i manifestation, 64 
livets, 84 
lov, 388 
ny, frembringelse, 202
stråle, 116, 117, 373
subjektiv, 62
triplicitet, 61 
ved Kristi komme, 301
økonomisk, 197 
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Synteseskabende –
indigo, 154 
kraft for adept, 181
kraft, indviets respons på, 181
stråler, 117, 118 

Syv –
differentieringer i kvalitet, 65
i indviedes skrifter, 48
rishier, i hellige skrifter, 51 
store væsener, manifestation, 48
udstrålinger, kræfter og stråler, manifestation, 72
åndedrag, ene livs, 72

Søn –
naturen af, 46, 70
skabelse, 74, 185

T 
Tal i mineralriget, 243
Tanke –

definition, 68
reservoir, 135 
stof, relation til intuition, 222

Tankeformer –
gruppe, 39
opbygning, 111, 113

Tankeverden, funktioner, 45
Telepati –

diktat, 135-137
intuitiv, 128, 152
studium, 128 
undervisning, 152 

Tidevand, loven om, 389, 390
Tilblivelsesproces, verdens, 176
Tilintetgørelse –

cyklus, 212 
første stråles virke, 160

Tilintetgører, stråle –
natur, 72, 90-93
Se også: Stråle, første.

Tilsynekomst –
aspekter, enhed, 67 
og kvalitet, fusion, 67, 68, 69
synonymer, 47 
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Tilsynekomsternes verden, energikilde, 70
Tiltrækning. Se: Loven om. 
Tilværelse, fortsat, kendsgerning, 127 
Tjeneste –

discipels redskaber, 392
gruppe, resultater, 124
lov, 292 
personligheder begrænser, 252
ritual, 376, 387 
sjette og syvende stråle, 374

Toogtyve, betydning, 180
Transmutation i mineralriget, 243, 249, 250
Treenighed –

betydning, 46 
i mennesket, 83, 328

Trefoldighed i syntese, 61
Triplicitet –

betydning, 184 
i manifestation, 184
i mennesket, 61 

Træthed, aftager, 151 
Tvillingerne, tiltagende og aftagende, 178
Tyrens tegn, relation til mineralriget, 251 
Tyskland –

egenskab, 396
indsats, 400, 402 
relationer, 394, 395, 396, 397
situation i 1934, 198
stråler og motto, 393 

Tænkeevne –
abstrakt, sjælsaspekt, 82
atomers, 82 
definition, 68 
kontrol, resultater, 129 
lavere konkrete, sjælsaspekt, 82
stof, relation til intuition, 222
stof, sjælsaspekt, 82 
udtryk, 82 

Tænkning –
abstrakt, nedstrømning, 86
lovene om, undervisning, 111

Tærskelens vogter, tilintetgørelse, 356 
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U 
Udadvendthed, naturen af, 186
Uddannelse –

fremtidig udvikling, 201
ændrede teorier, 374

Uddannelsessystemer, moderne, 77
Udstrømninger, tre, 193
Udstråling –

magnetisme, 256
sjælens, 157
studium, resultater, 129
ved at mestre det forpligtende liv, 256

Udvikling, lyspartikler, 129
Udødelighed –

anskueliggørelse, 125, 127
grundlaget for, 179
spørgsmål vedrørende, 207-210
troen på, 121, 123
tvivl, 120

Ufejlbarlighed, pavens, 190
Ultraviolet, synlig, 131
Understråle –

definition, 190
påvirkningstid, 190

Undervisning –
autoritet, 139
behov, 111
evokation, 138
fremtidig udvikling, 311, 313
gruppe, 140-145, 311
love om tænkning, 111
nutidig, forslag, 315
om sjælens kraft, 133
stråle, metoder, 77, 419
ved devaer, 150, 151, 152

Ungdom, forhold vedrørende seksualitet, 294
Upersonlighed –

behov for, 139, 144, 145
mestres, 139-144

Uranus, stråle, 188, 350
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V
Vand –

anvendelse i indvielse, 222, 261
betydning åbenbares af syvende stråle, 377

Vandbærerens tegn, lys, 131
Vandbærer-tidsalderen –

astrologiske betydninger, 310
bevidsthed, 124, 299
karakteristika, 124, 310-315, 329, 391 
opdagelser, 24, 26
psykologi, 346
åbenbaringer, 377, 386 

Vegetar, fortolkning af astralt fænomen, 262
Vejen, åbenbaring af, 106, 107
Venus –

indflydelse i Vandbærer-tidsalder, 311 
stråle, 189, 350

Verden –
ledelse, nye gruppes arbejde, 197
nutidig –

blændværk, 356 
frigørelse, 356 
gruppeånd, 355
hovedrengøring, form for, 379
integrerede mennesker, 303
kontrol af fysiske kræfter på planeten, 368
kriser, 358
ny syntese, 202
personlig selviskhed, 318
spaltning, 391 
stimulering gennem syvende stråle, 298, 299 
stimulering i Vandbærer-tidsalder, 299 
stimulering ved Kristi komme, 298 
stråle, aktivitet og inaktivitet, 362, 369, 370 
udvikling, mental og åndelig, 386, 391
undervisningssystemer, 77
vækst i det mentale og åndelige liv, 303, 309, 329

regeringer, problem, 203
religion, kommende, 201 

Verdensføderation af nationer 197, 201 
Vibration, harmonisk respons over for, 346 
Viden –

konkret, stråle. Se: Stråle, femte.
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kosmisk, definition, 75 
menneskets, 162
om Gud, 160
om syntese, opfattelse, 234
rette formidler af, 159 

Vidende, den, kundskab og område, kosmisk, 74 
Videnskab –

definition, 147 
fremtidig udvikling, 207, 208, 381
nutidig, synspunkter om sjælen, 119-124 
nye gruppes arbejde, 201
sjette stråle, 374 
stråle. Se: Stråle, femte.
syvende stråle, 247, 298 

Videnskaber, esoteriske, område og formål, 218
Videnskabsfolk –

fremtidige åbenbaringer. Se: Forudsigelse om. 
opdagelser, 129, 133, 147, 152

Videnskabsmand eller -kvinde, sand, 79 
Vilje –

dynamisk, 365 
elektrisk ild, frembringelse af former, 71 
forskellige udtryk, 71 
forståelse af, 71 
guddommelige, kanal, 104
guddoms, skabte opdeling af stråler, 71 
guddoms, virkeliggørelse af skjult hensigt, 72
Guds, indvirkning på guddommelig substans, 72
Guds, virkeliggørelse, 75
intelligent, resultat, 70
legemliggørelse, 70, 75
Logos’, udtryk, 75

Vilje-til-at-være, oprindelig og natur, 71
Violet –

devaer, samarbejde med mennesket, 150-153
farve, kommer ind, 148, 149
lys, anvendelse, 151
stråle, 148, 154, 189

Virkeliggørelse –
af devaer, 152
anden stråle, metode, 225
femte stråle, metode, 230
fjerde stråle, metode, 228
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første stråle, metode, 223
sjette stråle, metode, 231
syvende stråle, metode, 233
tredje stråle, metode, 227

Virkeområde, syvende stråles, 377, 379, 381
Visdom, stråle. Se: Stråle, anden.
Vision, sand, udvikling, 163, 309
Vitalitet, faktorer, 385
Vulkan, stråle, 350
Væren, sand, bevidsthed af, 124
Væv, æterisk –

opdagelse, 152
opløses, 130, 382

Y
Yoga –

bhakti, stråle, 189
hatha, stråler, 189, 369
raja, stråler, 188

Z
Zodiak –

cyklisk manifestation, 285
kontrol af stråler, 179 
større, solens rejse gennem, 179

Zoroasternes religion, stråle, 191 

Æ  
Ædelstene, kostbare, 251
Ægteskab –

disciples og indviedes, 321-324
forestilling om, racemæssig, 301
kosmisk, 304
relation, tilpasning, 304, 305, 311-315, 322 
tilstande, 292-295, 304

Ægyptisk religion, stråle, 191
Ældre brødre –

virke, 340
Se også: Hierarki; Mestre; Sjæls, riget.

Ætere, forudsigelser om, 150, 151
Æterisk –

niveau, når mennesket behersker, 151
syn, udvikling, 131
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verden, respons på, 161
væv adskiller plan, 130

Ø
Øje –

det ene, anvendelse, 207
Guds, 159 
indre syn, anvendelse, 206
tredje, 251
udvikling, 153 

Økonomi, loven om, 388
Økonomisk syntese, 197
Østrig –

relationer, 395, 400
stråler og motto, 394 

Å 
Åbenbaring –

af sjæl, 124, 125, 130
hjælp til, 212, 299

Ånd –
energi, sammenblandes med sjæl, 158 
forening med materie, 381
kendsgerning, 179
menneskets, 84, 86
og materie, 83, 367
og stof, 46, 48
overgivelse, anden race, 389
synonymer, 46
universet, 46 

Ånd-bevidsthed-form, første differentiering, 46 
Åndedrag, de syv, 87, 176
Åndedrag, solsystem, 177 
Åndelig – 

menneske, definition, 205
væren, kraft til at forblive i, 86
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Arkanskolen giver interesserede mulighed for at uddanne sig til
discipelskab i den nye tidsalder.

Den Tidløse Visdoms principper tilegnes gennem esoterisk
meditation, studium og tjeneste som livsform.

Arkanskolens studiemateriale foreligger ikke på dansk, men
forefindes på hovedsprogene.

Skriv til en af nedenstående adresser efter nærmere oplysnin-
ger.

Arcane School
Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
England

Ecole Arcane
Rue du Strand 40
Case Postale 5323
1211 Genève 11
Schweiz
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Alice A. Bailey bøger på engelsk

The Consciousness of the Atom
The Destiny of the Nations
Discipleship in the New Age, Vol. I
Discipleship in the New Age, Vol. II
Education in the New Age
The Externalisation of the Hierarchy
From Bethlehem to Calvary
From Intellect to Intuition
Glamour: A World Problem
Initiation, Human and Solar
Letters on Occult Meditation
The Light of the Soul
Problems of Humanity
The Reappearance of the Christ
The Soul and Its Mechanism
Telepathy and the Etheric Vehicle
A Treatise on Cosmic Fire
A Treatise on the Seven Rays:

Vol. I Esoteric Psychology
Vol. II Esoteric Psychology
Vol. III Esoteric Astrology
Vol. IV Esoteric Healing
Vol. V The Rays and the Initiations

A Treatise on White Magic
The Unfinished Autobiography
The Labours of Hercules
A Compilation on Sex
The Animal Kingdom (A compilation)
Death: The Great Adventure (A compilation)
Ponder on This (A compilation)
The Seven Rays of Life (A compilation)
The Seventh Ray – Revealer of the New Age (A compilation)
Serving Humanity (A compilation)
The Soul, the Quality of Life (A compilation)
Master Index of the Books of Alice A. Bailey

784682806425154809
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